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Tutkimukseni tehtävänä on selvittää kolmannen sektorin roolia sosiaalisessa  asuntotuotan-
nossa. Tarkastelen, mitä  mahdollisuuksia ja haasteita asunto- ja asumispalvelutuotantoon 
liittyy, kun tuottajana ei ole yksityinen tai julkinen toimija. Tutkin asiaa sekä kolmannen 
sektorin  organisaation  että  organisaation  asiakkaiden  näkökulmista,  joista  viimeksi 
mainittu  saa  kuitenkin  enemmän painoarvoa.  Hypoteesina  on,  että  kolmannen  sektorin 
asuntotuotanto  voi  vahvistaa  asukkaiden  yhteisöllisyyden  kokemusta  edistämällä 
verkostoitumista.  Yhteisöllisyydellä  taas  voi  olla  positiivisia  vaikutuksia  yksilöiden 
sosiaalisen  pääoman määrään.  Tutkimuksen aineisto  on kaksiosainen:  ensimmäinen osa 
koostuu Kortepohjan ylioppilaskylän henkilökunnan ja  luottamushenkilöiden kyselyvas-
tauksista, toinen ylioppilaskylän asukkaiden vastauksista. Analyysimenetelmänä olen käyt-
tänyt laadullista sisällönanalyysiä. Kenties merkittävin aineistosta tekemäni johtopäätös on, 
että kolmannen sektorin asuntotuotanto voi johtaa sosiaalisen pääoman karttumiseen, mutta 
tässä tapauksessa sosiaalinen pääoma valuu ns. fokusryhmille. Kortepohjan ylioppilaskylän 
asukkaat eivät juurikaan tunne yhteenkuuluvuutta keskenään, vaikka kylässä on panostettu 
yhteisöllisyyteen  monella  tapaa.  Asukkaiden  juurtuminen  ja  sitoutuminen  paikkaan  on 
heikkoa, mikä johtaa herkästi passiivisuuteen asuinalueeseen liittyvien asioiden suhteen.

Avainsanat: kolmas sektori, sosiaalinen asuntotuotanto, sosiaalinen pääoma, verkostot, 
yhteisöllisyys



SISÄLTÖ

1 JOHDANTO......................................................................................................................3
2 KATSAUS AIEMPAAN TUTKIMUKSEEN..................................................................7
3 KESKEISET TEOREETTISET KÄSITTEET............................................................11

3.1 Kolmas sektori – palvelutuotantoa vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta..............11
3.1.1 Kolmas sektori suhteessa julkiseen sektoriin................................................16

3.2 Vaihto ja välittäminen sosiaalisissa verkostoissa .................................................18
3.2.1 Kolmannen sektorin toimijat verkostotoimijoina.........................................20

3.3 Sosiaalinen pääoma – verkostosuhteiden edellytys ja tuote................................22
3.3.1 Yksityinen sosiaalinen pääoma.......................................................................23
3.3.2 Julkinen sosiaalinen pääoma..........................................................................25
3.3.3 Sisäpiirin sosiaalinen pääoma.........................................................................26
3.3.4 Sosiaalisen pääoman synteesinäkökulma......................................................28

3.4 Yhteisö – vuorovaikutuksen synnyttämä yhteenliittymä.....................................30
3.4.1 Yhteisöllisyyden kritiikki................................................................................32
3.4.2 Yhteisöistä kansalaisyhteiskuntaan................................................................34
3.4.3 Kommunitarismi individualismin ja kollektivismin ihannevaihtoehtona. .35

4 METODI JA AINEISTON ESITTELY.........................................................................38
4.1 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi..............................................................38
4.2 Lyhyesti verkostoanalyysistä..................................................................................41
4.3 Aineistonkeruu.........................................................................................................42

5 TUTKIMUSTULOKSET...............................................................................................45
5.1 Tutkimukseen osallistuneet organisaation edustajat............................................45
5.2 Organisaation verkostoituminen yhteistyökumppaneiden kanssa.....................45
5.3 Organisaatio ja sen asiakkaat.................................................................................47
5.4 Tutkimukseen osallistuneiden asukkaiden profilointi..........................................52
5.5 Kokemukset kolmannen sektorin organisaatiosta vuokranantajana.................52
5.6 Osallistumisaktiivisuus ylioppilaskylässä..............................................................54
5.7 Yhteisöllisyyden kokemus.......................................................................................56
5.8 Ylioppilaskylän asukkaiden naapuriverkosto.......................................................59

5.8.1 Naapuruston normit........................................................................................62
5.9 Viestintä ja asukasdemokratia...............................................................................64

6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA......................................................................67
LÄHTEET...........................................................................................................................72

Verkkolähteet.................................................................................................................76
LIITTEET

Liite 1: Saatesähköposti
Liite 2: Organisaation kyselyrunko
Liite 3: Asukkaiden kyselyrunko

2



1 JOHDANTO

Suomalainen yhteiskunta on parin viime vuosikymmenen aikana käynyt läpi monenlaisia 

muutoksia.  1990-luvun  alun  lama  johti  yhtäältä  hyvinvointipalvelujen  karsintaan  ja 

toisaalta köyhyyden yleistymiseen. Sittemmin hyvinvointivaltio on joutunut kohtaamaan 

uusia  ongelmia.  Julkisen  sektorin  kantokyky  on  koetuksella,  kun  väestö  vanhenee  ja 

mielenterveysongelmat  sekä  päihteiden  väärinkäyttö  lisääntyvät.  Valtiolla  on  paineita 

yksityistää  palveluja,  mutta  yksityistäminen  lisää  herkästi  sosiaalista  epätasa-arvoa. 

Sosiaali-  ja  terveysministeriön  asettaman  asiantuntijaryhmän  laatimassa  kansallisen 

mielenterveys- ja päihdetyön työsuunnitelmassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009) 

todetaan,  että  huono-osaisimmille  kasautuvat  huono fyysinen terveys,  mielenterveys-  ja 

päihdeongelmat  sekä  sosiaalisten  siteiden  katkeaminen.  Heillä  ei  välttämättä  ole  varaa 

hakea apua ongelmiinsa yksityiseltä sektorilta.

Kolmas  sektori  voi  tarjota  ratkaisun  julkisten  palvelujen  supistamisesta  syntyneen 

hyvinvointiaukon  paikkaamiseen.  Kolmas  sektori  voidaan  nähdä  humaanina,  voittoa 

tavoittelemattomana  toimijakenttänä,  jonka  tavoitteena  on  edistää  yhteisöllisyyttä  ja 

hyvinvointia  markkinavoimien  ohjaamassa  maailmassa.  Sektorin  toimijat  eivät  pyri 

ajamaan omaa etuaan, mikä on omiaan lisäämään luottamusta toimijoita kohtaan. Tämä on 

tärkeää,  koska  huono-osaisuuteen  liittyy  myös  yleistä  epäluottamusta  yhteiskuntaa 

kohtaan. Mielenterveys- ja päihdetyön työsuunnitelmassa tunnistetaan kolmannen sektorin 

rooli  sekä  ongelmiin  liittyvässä  preventiossa  että  promootiossa.  Myös  sosiaali-  ja 

terveysministeriön vuoden 2011 strategiassa sanotaan, että ”kolmas sektori on keskeinen 

toimija  edistäessään  terveyttä  ja  hyvinvointia,  ehkäistessään  ongelmia  ja  kehittäessään 

uusia  toimintamalleja.  Tavoitteena  on  viranomaisten  ja  järjestöjen  yhteinen  toiminta 

osallisuuden vahvistamiseksi”. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.)

Asunto-  ja  asumispalvelutuotanto  on  yksi  alueista,  joilla  kolmannen  sektorin  tarjoamia 

palveluja  tarvitaan.  Asumispalveluilla  tarkoitan  laveasti  niitä  oheispalveluja,  joita 

vuokranantaja  tarjoaa  vuokrakohteensa  yhteydessä.  Näitä  voivat  olla  esimerkiksi 

huoltopalvelut,  lainapalvelut  ja  asukkaiden  yhteiskäytössä  olevat  tilat.  Tutkimukseni 

kannalta erityisen kiinnostavia ovat ne palvelut, jotka kannustavat asukkaita kollektiiviseen 
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toimintaan. Toisaalta palvelujen puutekin voi motivoida toimimaan yhdessä: talkoot ovat 

tästä  hyvä  esimerkki.  Oheispalvelujen  merkitys  korostuu  erityisesti  sosiaalisessa 

asuntotuotannossa. 

Kolmannen sektorin roolia asuntotuotannossa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 

ensinnäkin toiminnan tavoitteena on arkista selviytymistä tukevien palvelujen tarjoaminen 

ryhmille, jotka eivät syystä tai toisesta voi turvautua kaupallisiin tai julkisiin palveluihin 

(Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos  2009).  Toiseksi  toiminnan  tavoitteena  on 

kaupunkiympäristön monikäyttöisyys, jonka lähtökohtana on asuntokannan joustokyky ja 

sen kautta vaikutukset palvelujen tilankäyttöön (Hankesuunnitelma Tekesin Tila-ohjelmaan 

[lyhennetty versio] 2011, 1). Kuten voidaan huomata, kolmannen sektorin toimijat pyrkivät 

edistämään  asumisen  sosiaalista  puolta  niin  tila-  kuin  palveluratkaisuissa.  Sosiaalinen 

asuntotuotanto  edellyttää  tuottajilta  ominaisuuksia,  joita  on  havaittavissa  erityisesti 

kolmannen sektorin piirissä. Näitä ovat toimijoiden kyky verkostoitua, luoda sosiaalista 

pääomaa  sekä  lisätä  yhteisöllisyyttä  asukkaiden  keskuudessa.  Sektorin  toimijat  eivät 

kuitenkaan  ainoastaan  järjestä  ihmisiä  yhteisölliseen  asuinympäristöön,  jossa  on 

asukkaiden  tarvitsemia  palveluja,  vaan  pyrkivät  huolehtimaan  myös  siitä,  että 

yhteisöllisyyttä  ylläpidetään.  Yhteisöllisyyden  aspekti  on  tärkeä  muun  muassa  siinä 

mielessä, että individualisoituneessa yhteiskunnassa syrjäytymisriski on korkea. 

Tämä  tutkielma  on  kontribuutio  Elävä  esikaupunki  -hankkeeseen,  jonka  yksi 

tutkimuskohde  on  kolmannen  sektorin  asuntotuotanto.  Omalta  osaltani  tarkastelen 

tilasuunnittelua  ja  sen  yhteyteen  liittyvää  palvelutuotantoa  sosiologisesta  näkökulmasta. 

Kolmas  sektori,  verkosto,  sosiaalinen  pääoma  ja  yhteisöllisyys  ovat  tutkimukseni 

ydinkäsitteitä.  Kiinnostukseni  kohdentuu kolmannen sektorin organisaation potentiaaliin 

verkostoitua  ja  sitä  kautta  kehittää  toimintatapoja,  jotka  hyödyttävät  organisaation 

asiakkaita. Asiakasnäkökulma on kuitenkin vielä kiinnostavampi ja hedelmällisempi siinä 

mielessä,  että  sen avulla  voidaan arvioida organisaation tavoitteiden toteutumista.  Olen 

muotoillut kolme tutkimuskysymystä, joiden pohjalta olen lähestynyt aihetta:

1) Voivatko  kolmannen  sektorin  toimijat  lisätä  asiakkaiden  sosiaalista  pääomaa 
asuntoja ja asumispalveluja tuottamalla?
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2) Mitä ominaisuuksia sosiaalisen pääoman lisääminen edellyttää kolmannen sektorin 
organisaatiolta? 

3) Millainen  palvelujen  käyttäjien  eli  asukkaiden  yhteisöllisyyden  kokemus  on,  ja 
miten se ilmenee heidän arjessaan?

Hypoteesini  mukaan  kolmannen  sektorin  vahvuus  palvelujen  tuotannossa  on  sen  kyky 

synnyttää  luottamusta,  jota  voidaan  pitää  myös  sosiaalisen  pääoman  synonyymina. 

Möttösen ja Niemelän (2005, 72) mukaan kolmas sektori kutoo yhteen yksilöllisyyden ja 

yhteisöllisyyden  loimet:  yksilöt  tukevat  toisiaan,  ja  yksilö  vaikuttaa  yhteisöön  ja 

päinvastoin.  Toisin  sanoen  kolmannen  sektorin  toimijuus  perustuu  vapaaehtoiseen 

yhteistyöhön yksilöiden välillä, mikä edistää yhteenkuuluvuutta. Lisäksi esimerkiksi juuri 

asuntotuotannossa  kolmannen sektorin  toimijuus  on  ollut  yhteisöllisyyteen  kannustavaa 

(Puustinen 2010, 187).

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu kyselyihin,  joita olen lähettänyt  Jyväskylässä 

sijaitsevan  Kortepohjan  ylioppilaskylän  asukkaille  sekä  henkilökunnalle  ja 

luottamushenkilöille. Alunperin tutkimukseen oli tarkoitus saada mukaan myös Jyväskylän 

Nuoriso-  ja  Palvelusuntojen  asukkaita  ja  henkilökuntaa,  mutta  suunnitelma  kariutui 

vähäisen  osallistujamäärän  takia.  Kohderyhmä  valikoitui  sen  perusteella,  että 

ylioppilaskylässä  tarjotaan  asumisen  lisäksi  muitakin  palveluja  asiakkaille.  Kyselyihini 

vastasi  kolme  henkilökunnan/luottamustoimen  edustajaa  ja  46  asukasta.  Suhteutettuna 

kokonaisasukasmäärään  (noin  1600  asukasta)  otos  on  hyvin  suppea,  mutta  vastausten 

monipuolinen  sisältö  kompensoi  otoksen  kokoa.  Yleistettävyys  ei  kuitenkaan  ole 

tutkimukseni tavoite:  saamani tulokset tarjoavat yhden näkökulman teemaan, eikä tämä 

välttämättä  ole  yhdenmukainen  laajan  perspektiivin  kanssa.  Tulokset  ovat  kuitenkin 

relevantteja, sillä ne valottavat osan kokonaisuudesta.

Analyysimenetelmänä  olen  käyttänyt  teoriaohjaavaa  sisällönanalyysiä,  joka  kuuluu 

laadullisten menetelmien perheeseen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa aineistosta 

etsitään  samankaltaisuuksia  ja  eroavaisuuksia.  Analyysi  alkaa  analyysiyksikön 

määrittelemisellä.  Tämän  jälkeen  aineisto  pelkistetään,  klusteroidaan,  ryhmitellään  ja 

yhdistetään  luokaksi,  joka  nimetään  luokan  sisältöä  kuvaavalla  käsitteellä.  (Tuomi  & 

Sarajärvi  2009,  108–110.)  Analyysiprosessi  on  hieman  erilainen  riippuen  siitä,  onko 

kyseessä induktiivinen, deduktiivinen vai teoriaohjaava sisällönanalyysi.  Jälkimmäisessä 
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teoreettinen  aines  kulkee  analyysin  mukana  nimenomaisesti  sitä  ohjaten:  analyysin 

alaluokat luodaan aineistölähtöisesti, mutta yläluokat tuodaan valmiina teoriasta (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 117). Perustelen metodivalintani sillä, että tarkoituksena ei ole synnyttää 

uutta  teoriaa  empiirisen  aineiston  pohjalta,  muttei  myöskään  varsinaisesti  vahvistaa  tai 

kumota jotain jo olemassa olevaa teoriaa. 

Rakenteeltaan tutkielma noudattaa klassista monografian mallia.  Johdantoa seuraa lyhyt 

katsaus  aiempaan aihetta  käsittelevään tutkimukseen.  Tämän jälkeen esittelen  keskeiset 

teoreettiset käsitteet. Teoriasta siirrytään kohti empiriaa metodologian tarkastelun kautta. 

Menetelmän  avausta  seuraa  analyysi.  Analyysistä  vedetyt  johtopäätökset  on  summattu 

pohdintaosuuteen, jossa käyn kokemukseni pohjalta läpi myös tutkimusprosessia.
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2 KATSAUS AIEMPAAN TUTKIMUKSEEN

Kolmannen sektorin asunto- ja palvelutuotantoa on tutkittu runsaasti niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin.  Kun  tarkastelu  fokusoidaan  asumispalvelujen  tuotantoon, 

tutkimuksissa  nostetaan  esiin  lähinnä  palvelujen  tarjoamisesta  erilaisille 

marginaaliryhmille,  kuten  vähävaraisille,  kehitysvammaisille  ja  kodittomille.  Näissä 

tutkimuksissa  keskitytään  lähinnä  kuvailemaan  palvelutuotantoa  ja  kolmannen  sektorin 

roolia  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  välimaastossa.  Kolmatta  sektoria  koskeva 

verkostonäkökulma  on  toisinaan  nostettu  esiin,  mutta  asukkaiden  yhteisöllisyys  ja 

sosiaalinen  pääoma  ovat  käsitykseni  mukaan  jääneet  melko  vähälle  huomiolle.  Kuten 

tämän  tutkielman  teoreettisista  lähtökohdista  voidaan  huomata,  kolmannen  sektorin, 

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman yhteyksiä on teoretisoitu, joten on oletettavissa, 

että linkittyminen on tunnistettu myös käytännön tasolla. 

Esittelen  seuraavaksi  muutamia  relevantteja  tutkimuksia.  Avaan  kolmannen  sektorin 

asumispalvelujen tuotantoa kahden italialaisen esimerkkitapauksen pohjalta. Niiden lisäksi 

nostan  keskusteluun  kaksi  suomalaista  tutkimusta  ja  ympäristöministeriön 

asukasbarometrin,  joissa  on  tarkasteltu  asuinalueella  ilmenevää  yhteisöllisyyttä.   Nämä 

tutkimukset antavat tukea omalle tutkimukselleni ja pohjustavat osaltaan myös teoreettisia 

lähtökohtia.

Italiassa kolmannen sektorin rooli asuntotuotannossa on nähty sosiaalisen asuntopolitiikan 

kehittäjänä (Tosi & Santaniello 2006, 24). Myös Tosi ja Santaniello korostavat kolmannen 

sektorin  organisaatioiden  kykyä  yhdistää  erilaisia  rahoituslähteitä  sekä  saada  tukea 

olemassa olevilta palveluverkostoilta.  Sektorin toimijoilta odotetaan,  että ne osallistuvat 

sosiaaliseen  vuokra-asuntotuotantoon  ja  parantavat  asumisen  erityismuotojen  tarjontaa. 

Lisäksi tuomalla yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita saadaan käyttöön erilaisia 

resursseja ja taitoja. (Tosi & Santaniello 2006, 24–25.)   

Tosin  ja  Santaniellon  esittelemät  kolmannen  sektorin  asuntolat,  Casa  Amica  ja  Nuovo 

Albergo  Popolare,  ovat  orientoituneet  palvelujen  käyttäjien  ohjaamiseen  kohti 

itsenäisyyttä.  Niiden tapauksessa kyse ei  ole pelkästään asuntojen ylläpitämisestä,  vaan 
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sosiaaliseen hyvinvointiin perustuvasta hallintotavasta, jossa henkilökohtaiset suhteet ovat 

välttämättömyys  toiminnan  tavoitteen  saavuttamiseksi.  Jälleen  korostetaan  kolmannen 

sektorin  toimijoiden  kykyä  työskennellä  erilaisissa  ja  yleensä  erillisissä  konteksteissa, 

kuten  asumis-  ja  kaupunkisuunnittelun  sekä  sosiaalisten  palvelujen  kentillä.  Tällöin  on 

mahdollista  yhdistää  erityyppistä  asiantuntijuutta  ja  resursseja.  Tosin  ja  Santaniellon 

mukaan  kyky yhteyksien  luomiseen  ilmenee  siten,  että  kolmannen  sektorin  työntekijät 

eivät ole ainoastaan palvelujen tarjoajia, vaan myös neuvonantajia ja aktivoijia. (Tosi & 

Santaniello 2006, 32–33.) 

Tosin  ja  Santaniellon  tarkastelussa  korostetaan  sosiaalisen  asuntotuotannon  toimijoiden 

verkostoitumista,  jonka myötä  toimijoiden on mahdollista  saada  käyttöönsä elintärkeitä 

resursseja  ja  eri  alojen  asiantuntijuutta.  Toimijoilta  edellytetään  monenlaista  osaamista. 

Lisäksi  on  syytä  kiinnittää  huomiota  siihen,  että  molemmat  Tosin  ja  Santaniellon 

mainitsemista  esimerkkitapauksista  perustuvat  väliaikaisen  asunnon  tarjoamiseen. 

Tarkoituksena on tukea asukkaiden elämää eri keinoin ja tällä tavoin luoda vankka pohja 

itsenäisyydelle.  Vaikka  omassa  tutkimuksessani  käsittelen  esimerkiksi  opiskelijoiden 

asumista,  en  voi  olla  havaitsematta  yhtymäkohtia  italialaisten  tutkimukseen.  Monille 

opiskelijoille  asuinpaikka  opiskelijayhteisössä  on  ensimmäinen  lapsuudenkodin  jälkeen. 

Tällöin elämä on usein hapuilua kohti itsenäisyyttä, ja ympäristön tuki on merkittävä osa 

itsenäistymisprosessia.    

Ossi  Lång  (2011)  on  tutkinut  pro  gradu  -tutkielmassaan  yhteisöllisyyttä 

pääkaupunkiseudun  kunnallisissa  vuokrataloissa.  Hänen  havaintojensa  mukaan 

asukasyhteisön sisällä on ryhmiä, joiden välille voi muodostua tiiviitä suhteita, mutta tätä 

ei  voida  yleistää  koskemaan  koko  yhteisöä.  Lång  toteaa,  että  yhteisöllisyys  ilmenee 

vuokrataloissa asukkaiden välisenä tuttavuuden tunteena ja toimintana jaettujen tärkeiden 

asioiden puolesta. Hänen mukaansa asukastoimintaan osallistutaan erityisesti silloin, kun 

asuinpaikkaan ja kotiin on sitouduttu vahvasti. Asukasaktiivien merkitys asukastoiminnan 

järjestämisessä  korostuu.  Heille  järjestetään  Långin  mukaan  koulutusta  ja  isännöitsijät 

tukevat  toiminnan järjestämisessä tarvittaessa.  Erityisesti  juuri  isännöitsijöillä  on tärkeä 

rooli,  koska  he  voivat  antaa  tietoa  vuokrataloon  liittyvistä  teknisistä  tai  sosiaalisista 

kysymyksistä.  Vastaavasti  monet  asukasaktiivit  huolehtivat  vuokratalon  asioista  varsin 
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kokonaisvaltaisesti ja oma-aloitteisesti, mikä saattaa hyödyttää isännöitsijöitä. (Lång 2011, 

58–59.)

Lång  nostaa  esiin  myös  tilasuunnittelun  tärkeyden.  Osassa  hänen  tutkimistaan 

vuokrataloista asukastilojen puute ja niiden heikko varustelu rajoittavat asukastoiminnan 

järjestämistä.  Viihtyisät  asukastilat  ja  pihamaa  vaikuttavat  lisäävän  ympäristöstä 

välittämistä,  kun  taas  esimerkiksi  huonosti  hoidettu  piha  lisää  välinpitämättömyyttä. 

Långin mukaan panostaminen asukastoimintaan on samalla panostamista yhteisöllisyyteen, 

koska  asukastoiminnan  kautta  asukkaat  voivat  rakentaa  sosiaalisia  suhteita  ja  tutustua 

toisiinsa.  Yhteisö voi lisäksi tarjota asukkaille turvaa ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan 

asuinympäristöön.  Vastaavasti  vaikutusmahdollisuudet  ja  yhteiset  tapahtumat  lisäävät 

entisestään yhteisöllisyyden tunnetta. (Lång 2011, 59–60.) 

Långin  tutkimuksessa  on  jonkin  verran  yhtäläisyyksiä  omani  kanssa.  Molemmissa 

käsitellään  asuinpaikkaan  (mahdollisesti)  perustuvaa  yhteisöllisyyttä.  Kehitän 

yhteisöllisyyden  teemaa  sikäli  eteenpäin,  että  tarkastelen  sitä  myös  yksilön  kannalta 

sosiaaliseen  pääomaan  viitaten.  Tärkeä  ero  näiden  kahden  tutkimuksen  välillä  on 

luonnollisesti  se,  että  Lång on tutkinut  yhteisöllisyyttä  kaupungin,  eli  julkisen sektorin 

vuokrataloissa,  kun taas  itse  lähestyn  aihetta  kolmannesta  sektorista  käsin.  Lång tekee 

hyviä  ja  omankin  tutkimukseni  kannalta  tärkeitä  havaintoja,  mutta  kuten  myöhemmin 

esitän,  yhteisöllisyyteen  niin  teoreettisena  käsitteenä  kuin  empiirisenä  ilmiönä  pitää 

suhtautua  tietyin  varauksin.  Långin  päätelmät  piirtävät  melko  idealistisen  kuvan 

yhteisöllisyydestä, ja tämän yritän välttää juuri tarkastelemalla kollektiivisen tason lisäksi 

yksilöllistä tasoa. 

Anneli  Juntto  (2008)  on  tutkinut  erilaistuvaa  asumista  ja  esittää  muutamia  havaintoja 

sosiaalisiin  verkostoihin  ja  naapureiden  kanssakäymiseen  liittyen.  Hänen  mukaansa 

yhteiskunnallisen  muutoksen  myötä  naapurustot  säilyvät,  mutta  muuttuvat  samalla.  On 

siirrytty eriytyneisiin  naapurustoihin,  joissa  ihmiset  hyväksytään  helposti  mukaan 

yhteisöön. Toisaalta naapurustoja leimaavat myös nopea asukkaiden vaihtuvuus ja toistuvat 

muutot. Kun tarvitaan apua, kiireellisissä tapauksissa luotetaan naapureihin, mutta tarpeen 

ollessa  pitkäaikaista  turvaudutaan  sukulaisiin.  Pientaloalueilla  naapuruussuhteet  ovat 
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vilkkaita, ja Juntto toteaakin, että myös kerrostaloja olisi kehitettävä ja kohtauspaikkoja 

luotava  pihoille,  yhteistiloihin  sekä  naapurustoon.  (Juntto  2008,  98–99.)  Oman 

tutkimukseni  kannalta  on  mielenkiintoista  nähdä,  missä  määrin  Junton  havainnot 

esimerkiksi  yhteisöön  hyväksymisestä  pitävät  paikkansa. Junton  näkemys 

naapuruussuhteista  on  melko  positiivinen:  naapureihin  luotetaan  ja  sosiaalinen 

kanssakäyminen  on  vilkasta.  Kuten  Junttokin  huomauttaa,  tämä  ei  välttämättä  päde 

kerrostaloalueilla, ainakaan samassa määrin kuin pientaloalueilla. 

Myös  ympäristöministeriön  asukasbarometrissä  on  tutkittu  asuinalueen  yhteisöllisyyttä, 

jota ilmaisee naapureiden kanssa juttelun yleisyys. Vuoden 2010 barometrin mukaan yli 

kolmannes  vastaajista  juttelee  naapureiden  kanssa  lähes  päivittäin.  Tiiviimmät 

naapurussuhteet  ovat  pari-  ja  rivitaloissa  asuvilla,  joskin  ero  muihin  talotyyppeihin  on 

pienentynyt. (Strandell 2011, 11.) Naapureiden kanssa juttelun yleisyys ei välttämättä ole 

paras mittari  yhteisöllisyydelle,  vaikka se kieltämättä  viestii  jotakin naapuruussuhteista. 

Palaan  myöhemmin  tähän  yhteisöllisyyden  problematiikkaan  teoreettisten  näkökulmien 

yhteydessä.

Tutkimuksessa  turvattomuutta  indikoi  kysymys  yksin  liikkumisen  pelosta  illalla. 

Vastaajista  15%  pelkää  liikkua  asuinalueellaan  yksin  iltaisin,  ja  eniten  turvattomuutta 

koetaan kerrostaloalueilla ja tiiviillä asuinalueilla. Mitä tulee mahdollisuuksiin osallistua 

asuinaluetta  koskevaan  suunnitteluun,  viidennes  vastaajista  kokee  tyytymättömyyttä. 

Oman  asuintalon  ja  pihan  päätöksentekoon  liittyviin  mahdollisuuksiin  ollaan  selvästi 

tyytyväisempiä. Vuokra-asunnoissa asuvat ovat kuitenkin kolme kertaa tyytymättömämpiä 

vaikuttamismahdollisuuksiinsa  asuintalossaan  kuin  omistusasunnossa  asuvat.  (Strandell 

2011, 11.)
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3 KESKEISET TEOREETTISET KÄSITTEET

3.1 Kolmas sektori – palvelutuotantoa vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta

Kolmatta sektoria käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, eikä sen määritelmästä olla aina 

yksimielisiä. Yleensä kolmas sektori nähdään vapaaehtoistyöhön perustuvien ja/tai voittoa 

tavoittelemattomien yrityksien tai yhteisöjen kokonaisuutena (Puustinen 2010, 191). Myös 

kohtalaiseen voittoon pyrkivät  toimijat  voidaan laskea kolmanteen sektoriin  kuuluviksi. 

Kolmas  sektori  toimii  ikään  kuin  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  välimaastossa 

yhteiskunnallisessa palvelutuotannossa. Sektoreiden rajat ovat jokseenkin hämärät sikäli, 

että organisaatioilla on yleensä ominaisuuksia eri sektoreilta. Billis (2010, 3–9) puhuukin 

hybridiorganisaatioista,  mutta  määrittelyn  selkeyden  vuoksi  pyrin  pitämään  sektorit 

puhtaina ideaalityyppeinä. 

Van Til (2000) lähestyy kolmatta sektoria Parsonsin AGIL-kaavion pohjalta kehittämänsä 

PECTS-kategorisoinnin  kautta.  Hän  erottaa  neljä  toimintoa,  jotka  ovat  välttämättömiä 

yhteiskunnan  organisaatioiden  ylläpitämisen  ja  selviytymisen  kannalta:  tavoitteiden 

asettaminen, resurssien hankkiminen, merkitysten jakaminen ja yhdessä pysyminen. Nämä 

toiminnot  ovat  riippuvaisia  seuraavista  instituutioista:  hallituksesta  (P),  joka 

perustuslailliseen  demokratiaan  nojaten  tekee  yhteisössä  kohdattuja  perusongelmia 

koskevia päätöksiä;  taloudesta  (E),  joka määrittelee,  kuinka työ  organisoidaan elannon, 

tuotannon (tavarat ja palvelut) ja varallisuuden luomisen suhteen; kulttuurista (C), jossa 

luodaan merkityksiä kielen, etnisen identiteetin ja uskonnon kautta; kolmannesta sektorista 

(TS),  joka  ilmaisee,  kuinka  toveruutta  tai  yhteisiä  asioita  luodaan  liittymällä  yhteen 

vapaaehtoisuuden hengessä. 

Tämän  teorian  näkökulmasta  kolmas  sektori  näyttäytyy  tutkimuksessani  varsin 

kompleksisena.    Ylioppilaskunnassa  kiteytyy  Van  Tilin  mainitsemat  institutionaaliset 

ominaisuudet: ylioppilaskunnalla on sekä demokraattisesti valittu edustajisto että hallitus, 

joista jälkimmäinen vastaa arkisesta päätöksenteosta. Edustajisto taas päättää muun muassa 

JYYn  säännöistä,  talousarviosta,  tilinpäätöksestä,  lainoista  ja  rakentamisesta 

(JYY/Edustajisto  ja  Hallitus  2011.);  tästä  käy  ilmi  ylioppilaskunnan  taloudellinen 
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ulottuvuus.  Niin  edustajistossa  kuin  hallituksessa  on  kulttuurin  vastuualue,  ja  lisäksi 

JYYllä on kaikille opiskelijoille avoimia valiokuntia, joista yksi keskittyy kulttuuriin (JYY 

2011). Tässä yhteydessä kulttuuri saa ehken eri merkityksen kuin minkä Van Til sille antaa, 

mutta käsitteen sisällöstä riippumatta kulttuurin tarkoitus lienee pohjimmiltaan aina yksi ja 

sama. Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on monimuotoista ylioppilaskunnassa, mutta 

tutkimukseni  kannalta  olennaisinta  on  tietenkin  se,  miten  tämä  toiminta  liittyy 

ylioppilaskunnan asuntopolitiikkaan.  Kortepohjassa ylioppilaskylän vapaa-aikatoimikunta 

järjestää vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, mutta viime kädessä toiminnan järjestämisestä 

päättävät  kyläläiset  itse  (JYY/Kortepohjan  vapaa-aikatoiminta  2011).  Periaatteessa 

palvelujen tuottajat ja käyttäjät  ovat siis molemmat kolmannen sektorin toimijoita,  eikä 

niiden välille voi vetää selkeää rajaa sikäli, kuin se on tarpeellistakaan.

Billisin  mukaan jokaisella  sektorilla  on viisi  ydinelementtiä,  joiden perusteella  toimijat 

voidaan jaotella eri sektoreille. Näitä ovat omistajuus, hallinto, toiminnalliset prioriteetit, 

henkilöstöresurssit ja muut resurssit. Kolmannen sektorin organisaatioiden omistajuus on 

harmaa alue,  jota  Billis  lähtee tutkimaan ottamalla ideaalityypiksi  yhdistyksen,  joka on 

yleinen kolmannen sektorin toimijan muoto. Yhdistyksen omistajuus voi olla muodollista, 

aktiivista tai periaatteellista, mutta nämä muodot eivät juurikaan eroa toisistaan. Pienissä ja 

tiiviissä  ryhmissä  voidaan  kuitenkin  erotella  taustalla  toimivat  (muodolliset  jäsenet), 

aktiiviset  jäsenet  ja  ydinryhmä  (periaatteelliset  omistajat),  jotka  ovat  organisaation 

”avainpelaajia”.  Vaikkei  selkeää  roolijakoa  olisikaan,  kaikki  ovat  yleensä  aktiivisia 

jäsenyyden/omistajuuden suhteen. (Billis 2010, 49–54.)

Omistajuus ja muut ydinelementit on ehkä helpompi hahmottaa, kun tehdään vertailua eri 

sektoreiden  välillä.  Julkisella  sektorilla  omistajuus  on  kansalaisten  käsissä,  yksityisellä 

osakkaiden ja kolmannella sektorilla jäsenten. Julkisella sektorilla hallitus muodostetaan 

kansanvaaleilla,  yksityisellä  omistusosuuden  perusteella  ja  kolmannella  yksityisillä 

vaaleilla. Julkisen sektorin toiminnalliset prioriteetit ovat julkiset palvelut ja kollektiivinen 

valinta.  Yksityisellä  sektorilla  etusijalla  ovat  markkinavoimat  ja  yksilön  valinta. 

Kolmannen  sektorin  prioriteetti  on  sitoutuminen  organisaation  missioon. 

Henkilöstöresurssit  muodostuvat  julkisella  sektorilla  palkatuista  julkisista  virkamiehistä 

lain  takaamissa  virastoissa,  yksityisellä  sektorilla  palkatuista  työntekijöistä  hallinnon 
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kontrolloimissa yhtiöissä ja kolmannella sektorilla yhdistysten jäsenistä ja vapaaehtoisista. 

Muita  resursseja  ovat  julkisella  sektorilla  verot,  yksityisellä  myynnit  ja  palkkiot  ja 

kolmannella velat, lahjoitukset ja perinnöt. (mt. 55.)

Jyväskylän  yliopiston  ylioppilaskunta  JYY  (ylioppilaskylän  omistaja)  sopii  Billisin 

määritelmään  kolmannesta  sektorista.  Koska  kaikki  päätoimiset  Jyväskylän  yliopiston 

opiskelijat  ovat automaattisesti  JYYn jäseniä,  he käytännössä omistavat ylioppilaskylän 

(Kortepohjan  ylioppilaskylä  2012).  Ylioppilaskylässä  ylintä  päätäntävaltaa  käyttää 

vaaleilla valittava asukasneuvosto. Missiona on alusta alkaen ollut opiskelijoiden asunto-

olojen parantaminen, ja tätä voidaan edelleen pitää JYYn asuntopoliittisena prioriteettina. 

JYYllä  on  palkattua  henkilökuntaa,  mutta  tämän  lisäksi  toiminnassa  on  mukana  myös 

vapaaehtoistyöntekijöitä.  JYYn säännöissä  sanotaan,  että  ”ylioppilaskunnan toiminnasta 

aiheutuvat  menot  suoritetaan  ylioppilaskunnan  omaisuudesta  ja  toiminnasta  saaduilla 

tuloilla sekä jäsenmaksuilla” (JYY 2005).

Van  Tilillä  kolmas  sektori  rakentuu  useasta  osatekijästä.  Ensimmäiseksi  hän  mainitsee 

sosiaalisen pääoman, johon palaan myöhemmin. Toisena on pluralistinen sosiaalipolitiikka, 

jonka  mahdollistaa  yhteiskunnan  multi-institutionaalinen  rakenne.  Instituutiot  voivat 

organisoitua  itsenäisesti  edistääkseen  omia  tarkoitusperiään.  Kolmantena  on 

kommunitarismi,  jossa  yhdistyvät  yksilön  vastuuta  koskevat  liberalismin  ja  pluralismin 

sekä konservatiiviset teemat (ks. 30). Neljänneksi Van Til mainitsee ”hyvästi-valtion”, joka 

viittaa  neoliberalistiseen  talouspolitiikkaan.  Valtion  rooli  on  olla  järjestyksenvalvoja,  ja 

sosiaalisten ongelmien ratkaisemisen suhteen luotetaan vapaaehtoistyön voimaan. Viides 

”rakennuspalikka” on työn loppu. Tällä Van Til tarkoittaa työelämän hankaloitumista: työtä 

on  nykyään  vaikea  saada,  etenkin  pitkäaikaista  sellaista.  Työelämän  epävarmuustekijät 

saattavat  johtaa  sosiaalisiin  ongelmiin,  joiden  suhteen  on  turvauduttava  kolmanteen 

sektoriin.  Kuudentena ovat sosiaalinen talous/sosiaalinen yrittäjyys,  joissa kamppaillaan 

pyyteettömän vapaaehtoistyön ja liike-elämän ristipaineessa. Kysymys on taloudellisesta 

toimeentulosta menettämättä kuitenkaan työn perimmäistä tarkoitusta, johon ei liity voiton 

tavoittelu. (Van Til 2000, 4–14.)
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Van Til kuvaa kolmannen sektorin toimijuutta pitkälti valtion roolin muutoksesta käsin, 

mikä  onkin  lähtökohta  koko  sektorin  kehittymiselle.  Esittelen  tässä  kuitenkin  myös 

muutamia kolmannen sektorin tehtäviä,  joita Möttönen ja Niemelä (2005, 59–60)  ovat 

luetelleet teoksessaan. Niitä ovat:

1) edunvalvonta,  yhteiskunnallinen  ja  aatteellinen  vaikuttaminen,  hiljaisten  ja 
vähäväkisten äänenä toimiminen, ”ilkeiden” ongelmien käsitteleminen

2) vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen, yhteisöllisyyden ja verkostojen 
vahvistaminen, arvojen kantaminen, demokratian ja sosiaalisen pääoman 
vahvistaminen

3) vertaistoiminta,  laajemmin  identiteetin  edellytysten  tuottaminen,  resurssien  ja 
”kentille pääsylippujen” tuottaminen (voimaannuttamisfunktio), 
oppimisorganisaationa toimiminen

4) asiantuntijuus, tiedon tuottaminen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostaminen 
5) palvelujen tuottaminen, yhteisötalouden kehittäminen.      

Kiinnitän  tutkimuksessani  erityisesti  huomiota  kohtiin  2),  3)  ja  5).  On  selvää,  että 

esimerkiksi  ylioppilaskunta  toimii  opiskelijoiden  edunvalvontajärjestönä,  mutta  tässä 

kontekstissa  tämän  aspektin  korostaminen  ei  mielestäni  ole  olennaista.  Sen  sijaan 

vapaaehtoistoiminnan  ylläpitäminen,  yhteisöllisyyden  ja  verkostojen  vahvistaminen, 

arvojen kantaminen, demokratian ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen, vertaistoiminta, 

voimaannuttamisfunktion  toteuttaminen,  palvelujen  tuottaminen  sekä  yhteisötalouden 

kehittäminen  ovat  keskeisiä  tutkimukseni  kannalta.  Tehtävälistauksesta  saa  alustavan 

käsityksen siitä, miten tutkimukseni teoreettiset käsitteet kytkeytyvät yhteen; Möttönen ja 

Niemelä mainitsevat kolmannen sektorin yhteydessä sekä yhteisöllisyyden, verkostot että 

sosiaalisen pääoman. Käsitteiden välistä suhdetta käsitellään tarkemmin myöhemmin.

 

Kolmannen sektorin työ on perinteisesti suuntautunut sosiaali- ja terveyssektoreille, joskin 

toiminta  on  laajentunut  voimakkaasti  viime  vuosien  aikana.  Vuonna  2008  kolmannen 

sektorin työntekijöiden määrä (sekä palkatut että vapaaehtoiset) suhteessa taloudellisesti 

aktiiviseen  väestöön  oli  Suomessa  5,5%.  (Puustinen  2010,  191–192.)  Myös  Martti 

Siisiäinen (2002,  108)  toteaa,  että  suomalainen yhdistyslaitos  on kehittynyt  nopeasti  ja 

uusiutunut  sisäisesti  aktiivisessa  vuorovaikutussuhteessa  muuttuvan  maailman  kanssa. 

Siisiäisen  mukaan yhdistykset  pitkälti  määrittävät  tulevien  hyvinvointimallien  valinnan, 

paikallisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten ideoiden sisällön. Yhdistysten toiminnan 

avulla voidaan muuntaa yksilöllisiä ongelmia kollektiivisiksi tulkinnoiksi ja kollektiivisiksi 
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identiteeteiksi sekä osoittaa ongelmien rakenteellisia ehtoja. (mt. 109–110.) Möttönen ja 

Niemelä (2005, 69–70) yhtyvät Siisiäisen näkemykseen korostamalla kolmannen sektorin 

merkitystä  identiteetin  uudelleenrakentamisessa  ja  vahvistamisessa,  kun  yksilö  kohtaa 

uuden elämäntilanteen esimerkiksi sosiaalisen ongelman takia.  

Jos kuitenkin tarkastellaan kolmannen sektorin roolia asuntotuotannon näkökulmasta, se on 

ollut vielä suhteellisen pieni. Mainitsemisen arvoista on, että tässä yhteydessä on kysymys 

ensisijaisesti  sosiaalisesta asuntotuotannosta,  jonka  tarkoitus  on  tarjota  asuntoja 

kotitalouksille,  joilla  on  vaikeuksia  löytää  kotia  vapailta  markkinoilta  (Kiinteistölehti 

4/2008).  Tämän  takia  kolmannen  sektorin  asuntotuottajien  kehityskaarta  voidaan 

tarkastella  Möttösen  ja  Niemelän  (2005)  laatimaa  sosiaali-  ja  terveysjärjestöjen 

kehityskaarta  mukaillen,  mutta  tietyin  varauksin:  kun  puhutaan  esimerkiksi  opiskelija-

asuntojen  ja  niihin  liittyvien  oheispalvelujen  tuotannosta,  lähtökohtana  ei  välttämättä 

tarvitse olla mikään terveydellinen tai sosiaalinen ongelma.

Möttösen  ja  Niemelän  mukaan  kehityskaaren  ensimmäinen  vaihe  on  kansalaislähtöisen 

äänen  kuuluminen.  Järjestön  perustaminen  ilmentää  ongelman  ja  usein  myös  sen 

ratkaisutavoitteen.  Aloite  voi  syntyä  ongelmasta  kärsivien  hätähuutojen  tai  heidän 

läheistensä keskinäisestä yhteydenpidosta nousevan yhteistoiminnan pohjalta. Tätä seuraa 

ongelman  legitimointi.  Sairauden,  vamman  ja  sosiaalisen  ongelman  olemassaolo  saa 

muodon ja oikeutuksen yhteiskunnassa. Pulma ikään kuin tunnustetaan. Näiden rinnalla tai 

jälkeen  kolmanneksi  alkavat  muovautua  kansalaislähtöinen  vapaaehtoistoiminta, 

yhteisöllisyys  ja identiteettityö.  Oma-,  vertais-  ja lähimmäisapu saavat täsmärakennetun 

kanavan ja yhteisön järjestötoiminnan kautta. Usein järjestön toiminnan huippu on tässä 

vaiheessa, joten se on jo lunastanut paikkansa. Toiminta voi kuitenkin kehittyä neljänteen 

vaiheeseen, jossa nostetaan esiin tarve tietylle palvelulle tai ilmaistaan tyytymättömyyttä 

olemassa  olevien  palvelujen  määrään,  laatuun  tai  sisältöön.  Ratkaisukeinona  luodaan 

vaihtoehtoisia  tai  innovatiivisia  toteuksia  jo  toimivien  palvelujen  rinnalle.  Viidennessä 

vaiheessa ilmiön ja koko alueen tietämys ja osaaminen kehittyy asiantuntijuudeksi. Se voi 

olla hiljaiseen tietoon perustuvaa, mutta useimmiten tutkimuksen ja tiedonkeruun kautta 

kehittyvää.  Seuraavaksi  ilmiö  ja  ongelma  voidaan  tuoda  hallinnolliseen  ja  poliittiseen 

prosessiin  kansallisella  tasolla.  Globalisoituneessa  maailmassa  kansallinen  toiminta 
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pyritään usein saattamaan kansainväliselle tasolle esimerkiksi pitämällä yhteyttä muiden 

maiden  vastaaviin  järjestöihin.  Kuitenkin  pelkkä  alueellinenkin  toiminta  on 

merkityksellistä ja arvokasta. (Möttönen & Niemelä 2005, 57–59.)

Kuten edellä mainittiin, Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämisen lähtökohtana on ollut 

opiskelijoiden asunto-ongelman helpottaminen.  Ylioppilaskylän  rakentamisen takana oli 

Jyväskylän  kasvatusopillinen  korkeakoulu,  josta  sittemmin  tuli  Jyväskylän  yliopisto 

(Kortepohjan  ylioppilaskylä  2012).  Ongelmaa  voinee  pitää  legitimoituna,  kun  sen 

voittamiseksi on ryhdytty niinkin konkreettisiin toimiin kuin asuntojen rakentamiseen. Se, 

onko  ylioppilaskylän  piirissä  päästy  seuraavaan  vaiheeseen  eli   kansalaislähtöiseen 

vapaaehtoistoimintaan,  yhteisöllisyyteen  ja  identiteettityöhön,  selviää  lopulta  vasta 

empiirisen  aineiston  analyysin  myötä,  mutta  ainakin  toiminnassa  on  pyritty 

yhteisöllisyyden  luomiseen  tarjoamalla  edellytyksiä  vapaaehtoistoiminnalle.  Siksi 

myöskään  neljännestä  tai  viidennestä  vaiheesta  ei  voi  vielä  sanoa  mitään  varmaa 

ylioppilaskylän suhteen.  

3.1.1 Kolmas sektori suhteessa julkiseen sektoriin

Suomessa  kuntien  ja  järjestöjen  merkitys  on  kasvanut  hyvinvointipolitiikan 

toteuttamisessa. Taustalla ovat kuntien ja järjestöjen toimintaympäristön muutokset. Kun 

valtion keskitettyä ohjausta on vähennetty, paikallistason merkitys on korostunut. Kuntien 

ja järjestöjen yhteistyö on noussut merkittävään asemaan, muttei ainoastaan paikallisessa, 

vaan koko yhteiskuntaa koskevassa hyvinvointipolitiikassa.  Vaikka kuntaa voidaan pitää 

keskeisenä  paikallisena  toimijana,  se  ei  ole  päässyt  suomalaisissa  sosiaalisen  pääoman 

tarkasteluissa keskiöön. Siksi Möttönen nostaa artikkelissaan esiin kuntien ja järjestöjen 

välisen yhteistyön ja sen perustan. (Möttönen 2002, 112–113.)

Julkisen  sektorin  ja  kolmannen  sektorin  suhteen  kehitys  voidaan  tiivistää  seuraavasti: 

paikallisen päätöksenteon merkitys on kasvanut, rahoitusvastuu on siirtynyt paikalliselle 

tasolle, palvelujen rahoittamiseen on tullut ennakoimattomuutta ja rahoituslähteiden määrä 

on  lisääntynyt  (Möttönen  2002,  117).  Muutokset  toimintaympäristössä  ovat  johtaneet 

siihen,  että  kunta-  ja  palvelutuotantokeskeinen  toimintatapa  ei  enää  riitä  hyvinvoinnin 
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ylläpitämiseksi. Tämän takia tarvitaan uusia näkökulmia ja täydentäviä toimintamuotoja, 

kuten kolmannen sektorin palvelutuotanto. (mt. 117–118.)  

Kun  kolmas  sektori  ja  järjestötoiminta  paikannetaan  julkisen  ja  yksityisen  sektorin 

välimaastoon, on katsottu, että kolmannen sektorin tulisi edustaa kansalaislähtöisyyttä ja 

kansalaisten  vapaaehtoista  toimintaa.  Aatesuunnasta  riippuen  vapaaehtoisuus  on 

ymmärretty eri tavoin. Uusliberalistisen käsityksen mukaan järjestöjen voimistaminen on 

keino purkaa ja korvata julkisen sektorin toimintaa, jolloin se palvelee julkisen sektorin 

supistamisen  tavoitetta.  Kommunitaristisessa  ajattelussa  taas  tarkastellaan  järjestöjen 

toiminnan kasvua kansalaisten  osallistumis-  ja  vaikutusmahdollisuuksien edistämisen ja 

kansalaisyhteiskunnan voimistumisen näkökulmasta. (mt. 118.) 

Möttösen  (2002,  118–119)  näkemys  on,  että  uudet  yhteistyömuodot  (verkostomainen 

toiminta) ja uudet toimijat (kolmas sektori) ovat julkista palvelujärjestelmää täydentäviä 

tekijöitä,  eivät  sitä  korvaavia.  Tällöin  järjestöt  paikallisina  toimijoina  asettuvat  osaksi 

hyvinvointipalvelujärjestelmää. Kunnan rooli on olla tukemassa ja luomassa edellytyksiä 

järjestöjen  toiminnalle,  joka  voi  edistää  kuntalaisten  hyvinvointia.  Kyse  on  kuntien  ja 

järjestöjen  yhteistyöstä  eikä  vastuun  siirtämisestä  kunnilta  järjestöille  kansalaisten 

hyvinvoinnin suhteen. Järjestöt nähdään resurssina, mutta se ei kuitenkaan sulje pois sitä, 

etteikö  joidenkin  toimijoiden  mielestä  kolmannen  sektorin  tukemisessa  olisi  motiivina 

kuntien taloudellisen rasitteen vähentäminen. 

Kun  tarkastellaan  julkisen  palvelujärjestelmän  ja  eri  toimijoiden  välistä  yhteistyötä 

paikallisella  tasolla,  toimintaa  voidaan  pitää  palvelujärjestelmän  sijasta 

toimintaverkostona.  Verkostoajatteluun  kuuluu,  että  toimijoiden  tavoitteet  voivat  olla 

ristiriidassa  keskenään.  Verkostotoiminnan  voimien  kokoajana  kunnan  tulisi  pystyä 

lisäämään toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä ymmärrystä, vaikka tavoitteet 

eivät olisikaan yhdenmukaisia. (Möttönen 2002, 119–120.) Verkostonäkökulmassa on se 

etu,  että  verkosto  on  periaatteessa  joustavampi  ja  se  voi  muuttua  helpommin 

toimintaympäristön  muutosten  mukana  kuin  järjestelmä  tai  yksittäinen  organisaatio. 

Verkostot  sinänsä  eivät  luonnollisesti  ratkaise  paikallisia  ongelmia,  vaan  ne  luovat 
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toimintaedellytyksiä.  Kaikki  riippuu  verkoston  toiminnasta.  (mt.  120.)  Pureudun 

tarkemmin verkostoihin ja niihin liittyvään teoretisointiin seuraavassa kappaleessa.

3.2 Vaihto ja välittäminen sosiaalisissa verkostoissa 

Verkostot  ja  sosiaalinen pääoma ovat  usein  saman teorian eri  elementtejä,  minkä takia 

niiden erottaminen toisistaan on hankalaa. Pyrin kuitenkin pitämään käsitteet erillään tässä 

vaiheessa  analyysin  jäsentämisen  helpottamisen  vuoksi.  Yksinkertaisimmillaan 

(sosiaalinen) verkosto voidaan nähdä joukkona yhteyksiä, jotka kytkevät ihmiset toisiinsa. 

Yhteys  voi  olla  muodoltaan  lähestulkoon  mitä  tahansa:  satunnainen  kohtaaminen, 

sukulaisuus, ystävyys, yhteinen uskonto, kilpailu, vihollisuus, taloudellinen vaihtokauppa, 

ekologinen  vaihto,  poliittinen  yhteistyö  tai  jopa  sotilaallinen  voimainmittely.  Kaikissa 

tällaisissa  suhteissa  ihmiset  vaihtavat  informaatiota  ja  ohjailevat  tulevaa  toimintaansa 

saamansa tiedon pohjalta. He välittävät myös esimerkiksi hyödyllistä teknologiaa, tavaroita 

ja ajatuksia. (McNeill & McNeill 2006, 19–20.)

Verkostoa pidetään usein vain uutena nimityksenä yhteistyölle.  Tästä  ei  kuitenkaan ole 

kysymys,  vaikka  verkostomaisen  toiminnan  pohjana  onkin  yhteistyö.  Verkostoissa 

yhteistyön  luonne  on  erilainen  kuin  esimerkiksi  hierarkioissa  tai  markkinasuhteissa. 

Verkostoitumisella  kuvataan  vastavuoroisten,  ei-hierarkkisten  vuorovaikutussuhteiden 

merkityksen  kasvua,  toimijoiden  lisääntynyttä  keskinäisriippuvuutta.  Kuten  sanottu, 

verkosto voidaan nähdä eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi, joita 

toisistaan  riippuvaiset  toimijat  luovat  välilleen,  kun  he  ovat  organisoituneet  yhteisen 

intressin  ympärille.  Verkostosuhteiden  syntyminen  edellyttää  ensinnäkin  keskinäisen 

riippuvuuden oivaltamista ja hyväksymistä. Toiseksi yhteistyö perustuu yhteyksiin, joita 

leimaavat  lojaalisuus,  solidaarisuus,  luottamus  ja  keskinäinen  tuki.  Verkostot  ovat 

luonteeltaan jatkuvia ja melko pysyviä,  ja ne tuottavat  hyötyvät  kaikille niissä mukana 

oleville toimijoille. Yhteistoiminnan käytännöt perustuvat itsenäisten toimijoiden yhdessä 

määrittelemiin  toiminnan  normeihin.  Siksi  verkostoa  voisi  kutsua  myös  toimijan 

toimintaympäristöksi. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 34.)

Yhtenä tutkimukseni tärkeimmistä hypoteeseista on, että kolmannen sektorin toimijat ovat 

ikään  kuin  tietyn  verkoston  keskiössä.  On  oletettavaa,  että  toimijat  tarvitsevat 
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verkostosuhteita yhteistyökumppaneihin, jotka mahdollistavat toiminnan ylläpitämisen ja 

kehittämisen.  Toisaalta  kolmannen sektorin  toimijoilla  on oltava  verkostosuhteita  myös 

tarjoamiensa  palvelujen  käyttäjiin,  koska  kuten  edellä  tuli  ilmi,  asumiseen  liittyvän 

oheistoiminnan  tuotannossa  asukkailla  on  merkittävä  rooli.  Yhteisten  aktiviteettien 

tuottamisen  kautta  kolmannen sektorin  toimijoiden ja  asukkaiden välinen  yhteistyö  voi 

ainakin teorian tasolla synnyttää verkostoyhteyksiä asukkaiden välille, mikä on lähtökohta 

yhteisöllisyyden muodostumiselle.  

Ei  ole  kuitenkaan  itsestään  selvää,  että  toimintojen  koordinointi  ja  keskinäisen  avun 

antaminen verkostossa sujuvat ongelmitta. Coleman (1988) puhuukin tiheistä sosiaalisista 

verkostoista,  joissa tiivis  rakenne mahdollistaa erinäiset  toimintaa ohjaavat mekanismit. 

Tiiviissä  verkostoissa  on  helpompi  ylläpitää  luottamusta  yhteisön  tärkeinä  pitämien 

normien  noudattamiseen,  sillä  normien  valvonta  ja  normeista  poikkeamisesta 

rankaiseminen  onnistuu  niissä  paremmin.  Tällä  tavoin  tiiviit  verkostot  voivat  ylläpitää 

esimerkiksi vastavuoroisuuden normeja ja luottamusta siihen, että jos auttaa muita, itsekin 

saa apua tulevaisuudessa. Lisäksi verkostojen tiiviys on edullinen ja tehokas tapa välittää 

tietoa  yhteisön  sisällä,  mikä  helpottaa  toimintojen  koordinaatiota  ja  yhteistyötä.  Tässä 

tapauksessa tiiviiden sosiaalisten verkostojen ja toimintojen koordinoinnin ja keskinäisen 

avun antamista  selitetään  avoimella  kommunikaatiolla  ja  luottamuksella,  jotka toimivat 

yhteyttä välittävinä mekanismeina. (Coleman 1988, 101–108; Ruuskanen 2007, 31.)

Ruuskanen  (2007,  31–32)  huomauttaa,  ettei  tiiviissäkään  sosiaalisissa  verkostoissa 

saavuteta  aina  positiivisia  lopputuloksia.  Tietyissä  olosuhteissa  tiiviit  verkostot  voivat 

suosia  luottamusta,  kommunikaation  avoimuutta  ja  yhteistyötä,  eikä  epäluottamusta  ja 

kontrollia esiinny. Poikkeavissa olosuhteissa taas myös tiiviissä verkostoissa voi painottua 

epäluottamus ja informaation rajoittuneisuus luottamuksen ja avoimuuden kustannuksella. 

Tiiviit  verkostot  voivat  estää  informaation  kulkua  esimerkiksi  estämällä  yhteyksien 

syntymisen  yhteisön  ulkopuolelle.  Samalla  ne  voivat  suosia  verkoston  sisäisiä 

väärinkäytöksiä ja ylläpitää amoraalista normistoa. 

Linnamaan  ja  Sotaraudan  (2000,  33)  mukaan  verkostoituminen  nousi  1990-luvulla 

keskeiseen  asemaan  sekä  taloudellisessa  toiminnassa  että  laajemmin  alueellisessa 
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kehittämisessä  ja  niitä  koskevassa  tutkimuksessa.  Verkostonäkökulma  on  tuonut 

tuotantotoimintaan, alueelliseen kehittämiseen ja elinkeinotoiminnan edistämiseen monia 

uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Verkostomainen yhteistyö ei toki läheskään aina toimi 

teorioiden  lupaamalla  tavalla,  eikä  sitä  voida  välttämättä  soveltaa  kaikkiin  tilanteisiin. 

Tästä  huolimatta  verkostojen  merkitys  on  korostunut  monimutkaisuuden  ja  muutoksen 

hallinnan keinona. Joustavuutensa ansiosta verkosto sopii varsin hyvin nopeasti muuttuviin 

olosuhteisiin ja siksi verkostomainen yhteistyö on yleistynyt jopa niin paljon, että on alettu 

puhua verkostoyhteiskunnasta ja verkostotaloudesta.

Möttösen  ja  Niemelän  mukaan  verkostosuhde  perustuu  vapaaehtoisuuteen,  toimijoiden 

väliseen  keskinäiseen  riippuvuuteen,  hyödyn  tuottamiseen verkostoon osallistujille  sekä 

lojaliteettiin  ja  toimijoiden  väliseen  solidaarisuuteen.  Toimijoiden  yhteinen  intressi  on 

verkostoa  koossapitävä  voima.  Verkostossa  millään  osapuolella  ei  ole  absoluuttista 

määräysvaltaa  muihin  toimijoihin:  valta  verkostoissa  ei  perustu  muodolliseen  asemaan 

vaan  kykyyn  luoda  ja  hyödyntää  toimijoiden  välisiä  vuorovaikutussuhteita. 

Verkostosuhteet  ovat  luonteeltaan  pysyviä  ja  vakiintuvia.  Toimijoiden  keskinäinen 

luottamus ohjaa toimintaa verkostoissa. (Möttönen ja Niemelä 2005, 87.)

Verkostoissa pesii usein tehottomuus. Verkoston ylläpitäminen, kokoukset ja keskustelut 

vievät  aikaa  ja  energiaa.  Todellisten  tulosten  aikaansaaminen  ei  ole  helppoa.  Lisäksi 

ongelmaksi  voi  muodostua  se,  että  verkostoa  itsessään  aletaan  pitää  lopputuloksena. 

Verkoston  pitäisi  kuitenkin  olla  vain  väline,  joka  tuottaa  konkreettisia  hyötyjä.  Siksi 

verkostojen toimintaa tulisi arvioida juuri niiden tuottamien tulosten perusteella. (Möttönen 

ja Niemelä 2005, 92.)

3.2.1 Kolmannen sektorin toimijat verkostotoimijoina

Kun kolmannen sektorin toimijat nähdään osana monista toimijoista koostuvaa verkostoa, 

on  pohdittava  muun  muassa  seuraavia  kysymyksiä:  Minkälaisia  paikallisia  resursseja 

kolmannen sektorin toimijoilla on? Miten näiden toimijoiden resursseja voidaan hyödyntää 

paikallisessa hyvinvointipolitiikassa, ja miten toimijat voivat edistää omien tavoitteidensa 

saavuttamista  toimimalla  kiinteässä  yhteistyössä  kunnan  ja  muiden  sosiaalipoliittisten 
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toimijoiden kanssa?  Tällaisesta  näkökulmasta  tarkasteltuna  kolmannen sektorin  toimijat 

ovat paikallisia verkostotoimijoita, ja niille tulee uusi ns. kolmas tehtävä. Ensimmäisenä 

tehtävänä voidaan pitää omien jäsenten etujen ajamista ja aktiviteettien järjestämistä heille. 

Tätä  voidaan  nimittää  kansalaisyhteiskuntatehtäväksi.  Toinen  tehtävä  on  palvelujen 

tuottamistehtävä.  Nämäkin  tehtäväalueet  vaativat  kuntien  ja  kolmannen  sektorin 

toimijoiden  välistä  yhteistyötä.  Uusi,  kolmas  tehtävä  on  toimiminen  sellaisissa 

toimintaverkostoissa, jotka ovat keskeisessä asemassa paikallisessa hyvinvointipolitiikassa. 

Kyse on siitä, miten kolmannen sektorin toimija voi julkisia voimavaroja hyödyntämällä 

hoitaa  omaa  tehtäväänsä  ja  edistää  omien  tavoitteidensa  toteutumista.  (Möttönen  ja 

Niemelä 2005, 103–104.)

Verkostonäkökulmassa oleellista  on toimijoiden suhteiden tasa-arvoisuus.  Järjestöt  eivät 

ole  julkiselle  toiminnalle  alisteisia  vaan  itsenäisiä  ja  yhteistyösuhteissaan  tasa-arvoisia. 

Toisaalta  yhteistyöhön  liittyy  vastavuoroisuuden  odotus:  jos  järjestöt  haluavat  hyötyä 

yhteistyösuhteistaan  julkisen  sektorin  kanssa,  niiden  tulee  asennoitua  siihen,  että 

yhteistyön  tulee  hyödyttää  myös  julkista  sektoria.  Möttösen  ja  Niemelän  mukaan 

tapauskohtaisen  hyödyn  tavoittelun  sijasta  pitäisi  pyrkiä  vakiintuneempaan 

yhteistyösuhteeseen, jonka tavoitteena on synnyttää uutta toimintaa ja aktiviteettia.  (mt. 

105.)

Empiirisessä aineistossani verkostosuhteita käsitellään kolmannen sektorin organisaation ja 

sen tuottamien palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Tiedustelen muun muassa, keitä/mitä 

organisaatiolla  on  yhteistyökumppaneinaan  ja  miten  he  hyötyvät  yhteistyöstä. 

Ulkopuolisten tahojen hyödyt eivät siis tule ilmi tutkimuksestani, mutta on oletettavaa, että 

hyötyminen on vastavuoroista; on vaikea kuvitella, että esimerkiksi julkinen sektori tekisi 

yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa silkasta auttamisen ilosta. Voidaan ajatella, että kun 

julkinen  sektori  tukee  kolmannen  sektorin  asuntotuotantoa,  se  siirtää  näin  osittain 

palvelutuotantovastuutaan. Tuen antaminen, joko taloudellisessa tai muussa muodossa, on 

todennäköisesti edullisempaa kuin panostaminen julkiseen asuntotuotantoon. 

21



3.3 Sosiaalinen pääoma – verkostosuhteiden edellytys ja tuote

Sosiaalinen  pääoma  on  ollut  laajasti  esillä  sosiologisissa  keskusteluissa.  Luultavasti 

tunnetuimmat sosiaalisen pääoman teoreetikot ovat Pierre Bourdieu ja Robert D. Putnam. 

Bourdieu on lähestynyt  sosiaalista  pääomaa kenttäteoriastaan käsin:  Bourdieun mukaan 

ihmiset kamppailevat kentillä eri pääomatyypeillä, joita hänellä ovat sosiaalisen pääoman 

lisäksi taloudellinen, kulttuurinen ja nämä kolme tyyppiä lävistävä symbolinen pääoma. 

Palaan  näihin  tarkemmin  tuonnempana.  Putnam  on  perehtynyt  sosiaaliseen  pääomaan 

tutkimalla demokratiaa  Italiassa ja Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Putnamin tutkimuksissa 

korostuu  sosiaalisen  pääoman  ja  kansalaisyhteiskunnan  suhde,  ja  tämä  näkökulma  on 

keskeinen myös oman tutkimukseni kannalta. Bourdieun ja Putnamin lisäksi nostan esiin 

James Colemanin ja Nan Linin näkemyksiä sosiaalisesta pääomasta. 

Ruuskasen (2007, 12–13) mukaan erityisesti tuotannollisen joustavuuden ja taloudellisen 

kilpailukyvyn yhteiskunnallinen korostuminen ovat johtaneet parin viime vuosikymmenen 

aikana  voimistuvaan  individualisoitumiseen:  työmarkkinoiden  muutoksen  myötä 

alueellinen liikkuvuus on lisääntynyt,  työurat  ovat  yksilöllistyneet  ja  työajat  eriytyneet. 

Tästä syystä monet instituutiot, kuten suhteellisen pysyvät perhe-, asuin- tai työyhteisöt, 

ovat  menettäneet  asemaansa  yhteisöllisyyden  ja  vakiintuneiden  sosiaalisten  verkostojen 

ylläpitäjinä.  Samaan  aikaan  keskustelu  yhteiskunnallisesta  muutoksesta  on  yhtäältä 

nostanut  entistä  vahvemmin  esiin  sosiaalisten  siteiden  merkityksen  yhteiskuntien 

toimintakyvylle  sekä  yksilöiden  hyvinvoinnille:  tuotannollinen  joustavuus  ja 

innovaatioiden  merkitys  on  korostunut  taloudessa,  mikä  taas  on  lisännyt  sosiaalisen 

verkostoitumisen,  kollektiivisen  oppimisen  ja  yhteistoiminnan  merkitystä.  Toisaalta 

julkisen sektorin rahoituskriisin ja kilpailukykyä korostavan poliittisen siirtymän myötä on 

alettu korostaa yhä enemmän lähiyhteisöjen sosiaalisen tuen,  sosiaalisten verkostojen ja 

kolmannen  sektorin  merkitystä  julkisen  sektorin  hyvinvointipalvelujen  täydentäjänä. 

Lisäksi  sosialismin  romahdusta  seuranneessa  keskustelussa  on  painotettu 

kansalaistoiminnan merkitystä pluralistisen demokraattisen järjestelmän kivijalkana.

Eri  tieteenalojen asiantuntijat  ovat  1990-luvulta  lähtien  etsineet  sosiaalisesta  pääomasta 

vastausta  esimerkiksi  taloudellisen  tehokkuuden  kasvattamiseen,  sosiaalisten  ongelmien 

ehkäisyyn,  hyvinvointivaltion  aukkojen  paikkaamiseen,  poliittisen  osallistumisen 
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aktivoimiseen ja väestön keskuudessa havaittujen terveyserojen selittämiseen. Poliittiseen 

keskusteluun käsite on tarjonnut argumentteja sekä hyvinvointivaltiota kritisoiville että sitä 

puolustaville.  Kansalaisjärjestötoimijoille  käsite  taas  on  mahdollistanut  uudenlaisen 

kansalaistoimintaa  koskevan  argumentoinnin.  Samalla  politiikkatasolla  on  ryhdytty 

etsimään  ohjelmallisia  keinoja  sosiaalisen  pääoman  vahvistamiseksi.  (Ruuskanen  2007, 

13.)

Vaikka sosiaalisen pääoman käsitteeseen on suhtauduttu varsin innokkaasti, se on saanut 

osakseen  myös  purevaa  kritiikkiä.  Käsitteen  määrittelyjä  on  syytetty  epäselvyydestä  ja 

amebamaisuudesta;  esimerkiksi  sosiaalisen pääoman sisäinen logiikka ja sen keskeisten 

elementtien – verkostojen, normien ja luottamuksen – välinen suhde on koettu vaikeaksi 

ymmärtää.  Myös sosiaalisen pääoman väitettyjä tuotoksien erottaminen sen lähteistä on 

ollut hankalaa erottaa. On kuitenkin huomioitava, että käsitteen piiristä tehdyt sosiaalisen 

pääoman tarkastelut ovat liikkuneet hyvin eri tasoilla. Näkökulmat ovat eriytyneet mm. sen 

suhteen,  onko sosiaalinen pääoma lähinnä yksilön verkostoihin,  yhteisön koheesion vai 

yhteiskunnallisiin  instituutioihin  liittyvä  ilmiö.  Näkemykset  ovat  vaihdelleet  myös  sen 

suhteen,  kenen  kannalta  sosiaalinen  pääoma  toimii  hyödyllisesti:  onko  kyse  lähinnä 

sosiaalista pääomaa hallitsevia yksilöitä hyödyttävästä ”yksityishyödykkeestä”, sosiaalista 

pääomaa hallitsevan yhteiskunnan kokonaisuutta hyödyttävästä ”julkishyödykkeestä” vai 

ryhmäjäsenyyteen  liittyvästä  ei-julkisesta  ”klubihyödykkeestä”.  (mt.  13–14.)  Pidän  tätä 

hyötynäkökulmaa pulmallisena, sillä käytännössä voi olla vaikeaa erottaa, ketä sosiaalinen 

pääoma lopulta hyödyttää. Sekä julkis- että klubihyödykkeenä sosiaalisesta pääomasta on 

hyötyä  nimenomaan  yhteiskunnan  tai  ryhmän  muodostaville  yksilöille.  Siksi  painotan 

tutkimuksessani yksityistä sosiaalista pääomaa, mutta käsittelen myös julkista ja sisäpiirin 

sosiaalista pääomaa esitelläkseni synteesinäkökulman hyödyketyyppeihin. 

3.3.1 Yksityinen sosiaalinen pääoma

Lin (1999) on määritellyt sosiaalista pääomaa sosiaalisten verkostojen yksilölle tuottamien 

hyötyjen näkökulmasta. Hän mainitsee kolme selitystä sille, miksi sosiaalisten verkostojen 

resurssit  parantavat  toimintojen  lopputuloksia.  Ensinnäkin  verkostoituminen  helpottaa 

informaation kulkua. Toiseksi sosiaaliset siteet voivat vaikuttaa niihin yksilöihin, joilla on 

tärkeä  rooli  toimijaa  koskevassa  päätöksenteossa.  Tiettyihin  sosiaalisiin  siteisiin  liittyy 
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niiden  strategisten  sijaintiensa  vuoksi  arvokkaampia  resursseja,  minkä  johdosta 

päätöksentekijöillä  on  enemmän  valtaa.  Kolmanneksi  sosiaalisten  siteiden  resurssit  ja 

niiden  suhde  yksilöön  voidaan  nähdä yksilön  sosiaalisina  ”suosituksina”,  jotka  osittain 

heijastavat yksilön kykyä päästä käsiksi resursseihin sosiaalisten verkostojen ja suhteiden 

kautta – toisin sanoen siis hänen sosiaalista pääomaansa. Tämä takaa organisaatiolle, että 

yksilöllä on käytettävissään henkilökohtaisen pääoman lisäksi resursseja, joita organisaatio 

voi käyttää hyödykseen. Lin toteaa myös, että sosiaalisten suhteiden oletetaan vahvistavan 

identiteettiä  ja  hyväksyttävyyttä.  Yksilön  arvokkuuden varmistaminen ja  tunnustaminen 

sekä yksilönä että sosiaalisen ryhmän jäsenenä mahdollistaa niin emotionaalisen tuen kuin 

myös julkisen tunnustamisen hänen kyvyilleen hyödyntää tiettyjä resursseja. (Lin 1999, 

31.)  

Lin näkee sosiaalisen pääoman sijoituksena sosiaalisiin  suhteisiin,  joiden kautta  yksilöt 

voivat odottaa saavansa tuottoa, jonka laatu riippuu siitä, onko tuottoa tavoitteleva toiminta 

instrumentaalista vai ekspressiivistä. Instrumentaalinen toiminta liittyy sellaisten resurssien 

hankkimiseen,  joita  toimijalla  ei  vielä  ole,  kun  taas  ekspressiivinen  toiminta  liittyy 

resurssien  ylläpitoon.  Lin  jakaa  instrumentaalisen  toiminnan tuoton  kolmeen luokkaan: 

taloudelliseen  (varallisuus),  poliittiseen  (valta)  ja  sosiaaliseen  (maine)  tuottoon. 

Ekspressiivisen toiminnan tuoton tyypit ovat Linin mukaan fyysinen ja psyykkinen terveys 

sekä elämänlaatu. Näitä pidetään yllä ja pyritään myös parantamaan. (Lin 1999, 39–40.) 

Linin teoriaa voidaan pitää tutkimukseni  kannalta  ns.  kovana ytimenä,  jonka ympärille 

muu sosiaalista pääomaa käsittelevä teoriaines asettuu. Perustelen tätä sillä, että empiirinen 

aineisto koostuu nimenomaan yksilöiden näkemyksistä.  Tarkoituksena on saada selville, 

miten Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaat kokevat hyötyvänsä sosiaalisesta pääomasta 

yksilöinä,  mutta  myös  mahdollisesti  sosiaalisen  ryhmän  jäseninä.  Koska  Lin  korostaa 

sosiaalisten verkostojen merkitystä, on selvitettävä, voidaanko ylioppilaskylän asukkaiden 

kesken havaita verkostoitumista. Jos ylioppilaskylän ajatellaan olevan organisaatio – mitä 

se pitkälti onkin – on mielenkiintoista nähdä, tuottavatko yksilöt organisaatiolle hyötyjä 

sosiaalisen pääoman muodossa.   
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3.3.2 Julkinen sosiaalinen pääoma

Coleman ottaa sosiaalisen pääoman analyysissään lähtökohdaksi rationaalisen toiminnan, 

mutta hylkää siihen liittyvät individualistiset aspektit (1988, 95), jolloin voidaan siis puhua 

yhteisestä, julkisesta sosiaalisesta pääomasta. Rationaalisen toiminnan teoriassa jokaisella 

toimijalla on hallussaan tiettyjä resursseja ja toisaalta intressejä tiettyjä resursseja kohtaan. 

Tästä näkökulmasta sosiaalinen pääoma on tietynlainen toimijan hyödynnettävissä oleva 

resurssi.  Sosiaalista pääomaa määrittää sen funktio. Se on luonteeltaan produktiivista ja 

mahdollistaa sellaisten päämäärien saavuttamisen, joita ei voi saavuttaa ilman sosiaalista 

pääomaa.  Sosiaalisen pääoman hyödyt  riippuvat  yksilöstä;  yhdelle  hyödyllinen voi  olla 

toiselle tarpeeton tai jopa vahingollinen. (mt. 98.)

Toisin  kuin  muut  pääomatyypit,  sosiaalinen  pääoma  liittyy  Colemanin  mukaan 

suhderakenteisiin toimijoiden välillä ja keskuudessa. Se ei ole toimijoiden ominaisuus tai 

tuotannon fyysinen väline. Sosiaalista pääomaa ei ole ainoastaan yksittäisillä henkilöillä, 

vaan myös organisaatioilla. (Coleman 1988, 98.) Sosiaalinen pääoma on olemassa ihmisten 

välisissä  suhteissa.  Coleman  erittelee  kolme  sosiaalisen  pääoman  muotoa,  joista 

ensimmäinen on velvoite toimia vastavuoroisesti. Tämä velvoite mahdollistaa palvelusten 

tekemisen  toisille,  koska  vastavuoroisuuden  normien  vallitessa  toimija  voi  odottaa 

saavansa  vastapalveluksia  tulevaisuudessa.  Tähän liittyy oleellisesti  toimijoiden välinen 

luottamus.  Toinen  sosiaalisen  pääoman  muoto  on  informaatiokanavat.  Sosiaalisiin 

suhteisiin  on  sitoutunut  informaatiota,  joka  on  toiminnan  perusta.  Informaation 

hankkiminen  vaatii  vähintään  huomiota,  jota  ihmisillä  on  rajoitetusti.  Tällöin  voidaan 

hyödyntää  muita  tarkoituksia  varten  ylläpidettyjä  sosiaalisia  suhteita,  mikä  tekee 

informaation  hankinnasta  sekä  edullista  että  tehokasta.  Kolmas  Colemanin  sosiaalisen 

pääoman muoto on normit. Erityisen tärkeitä normeja ovat sellaiset, joiden mukaan tulee 

asettaa kollektiivinen etu oman edun edelle. Tämänkaltaisten normien merkitys korostuu 

julkishyödykkeisiin liittyvän vapaamatkustajaongelman kitkemisessä. (mt. 100–105.)

Portes ja Sensenbrenner  (1993,  1322) ovat  kritisoineet  Colemanin sosiaalisen pääoman 

teoriaa kahdesta puutteesta: ensinnäkin teoria on epämääräinen siinä mielessä, että siitä ei 

selviä, mitkä sosiaaliset entiteetit mahdollistavat yksilöiden tavoitteiden saavuttamisen ja 

mistä nämä ovat peräisin; toiseksi Colemanin instrumentaalinen orientoituminen aiheeseen 

25



aiheuttaa sen, että sosiaalisia rakennevoimia tarkastellaan vain positiivisesta näkökulmasta. 

Tämä positiivinen kallistuma estää  havaitsemasta,  että  sosiaaliset  rakenteet  voivat  sekä 

edistää  että  estää  päämäärien  tavoittelua  ja  että  ne  voivat  jopa  määritellä  tavoitteiden 

sisällön uudelleen. Voinee myös lisätä, että Colemanin teoria ei ole mielestäni puhtaasti 

kollektiivinen  ainakaan  siinä  mielessä,  ettei  siinä  kiinnitettäisi  huomiota  sosiaalisen 

pääoman individualistisiin vaikutuksiin. Tällainen yksilöllisen näkökulman poissulkeminen 

olisikin luultavasti mahdottomuus. Kritiikistä huolimatta Colemanin teoriasta nousee esiin 

tutkimukseni  kannalta  tärkeitä  sosiaalisen  pääoman  piirteitä:  normit,  vastavuoroisuus, 

luottamus ja informaatiokanavat. 

Kuten  on  tullut  ilmi,  Coleman  näkee  sosiaalisen  pääoman  elementtinä  tiiviissä 

verkostoissa,  jotka  suuntaavat  yksilöiden  toimintaa,  välittävät  informaatiota  sekä 

ylläpitävät  luottamusta  ja  normeja.  Tällöin  sosiaalinen  pääoma toimii  hyödyttäen  koko 

yhteisöä eikä vain sen yksittäisiä jäseniä, eli se on julkinen resurssi. (Ruuskanen 2007, 17.) 

Myös  Putnam  (1993)  viittaa  sosiaalisella  pääomalla  luottamukseen,  normeihin  ja 

verkostoihin, jotka voivat parantaa yhteiskunnan tehokkuutta helpottamalla koordinoituja 

toimintoja. Putnamin mukaan vapaaehtoinen yhteistyö luonnistuu paremmin yhteisöissä, 

joilla  on  runsaasti  sosiaalista  pääomaa  vastavuoroisuuden  normien  ja 

kansalaisosallistumisen  verkostojen  muodossa.  Siten  sosiaalinen  pääoma  on  julkinen 

hyödyke.  Kuten  muitakin  julkishyödykkeitä,  yksityiset  toimijat  tapaavat  aliarvostaa  ja 

alitarjota  sosiaalista  pääomaa.  Esimerkiksi  yksilön  maine  luottamuksen  arvoisena 

hyödyttää sekä häntä itseään että muita, koska se mahdollistaa osallistumisen yhteistyöhön, 

joka  hyödyttää  kaikkia  osapuolia.  Yksilö  voi  kuitenkin  estää  toisilta  luotettavuutensa 

hyödyt tai sälyttää muille epäluotettavuutensa seuraukset, jolloin hän panostaa liian vähän 

luottamuksen  rakentamiseen.  Tämän  vuoksi  sosiaalista  pääomaa  on  usein  tuotettava 

muiden sosiaalisten toimintojen sivutuotteena. (Putnam 1993, 167–170.)

3.3.3 Sisäpiirin sosiaalinen pääoma

Bourdieu on lähestynyt  sosiaalisen pääoman käsitettä  erojen järjestelmän näkökulmasta 

(Ruuskanen 2007, 20). Kuten kappaleen alussa mainittiin, Bourdieulle eri pääoman tyypit 

ovat resursseja, joiden voimin ja joiden edestä taistellaan sosiaalisilla kentillä. Bourdieun 

analyysissä  korostuu  siis  kilpailuaspekti.  Bourdieun  pääomalajit  ovat  taloudellinen, 
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kulttuurinen,  sosiaalinen  ja  symbolinen  pääoma,  joista  viimeksi  mainittua  en  käsittele 

tässä. Taloudellinen pääoma koostuu toimijoiden aineellisista resursseista,  kuten yksilön 

varallisuudesta  ja  taloudellisesta  vallasta.  Se  on  tavallisesti  institutionalisoitunut 

omistusoikeudeksi,  ja Bourdieu pitää sitä  – ainakin epäsuorasti  – muiden pääomalajien 

perustana. (Jokinen ja Saaristo 2005, 177.) Kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma ovat myös 

muunnettavissa  taloudelliseksi  pääomaksi  (Bourdieu  1986,  243).  Bourdieun  mukaan 

kulttuurinen pääoma ilmenee kolmella  tavalla.  Se voi olla  ruumiillistunutta,  eli  yksilön 

synnynnäisiin  valmiuksiin  sitoutuneita  hankittuja  ja  omaksuttuja  ominaisuuksia,  kuten 

puhetapa.  Objektivoituneella  kulttuurisella  pääomalla  viitataan  materiaan.  Kulttuurisen 

pääoman institutionalisoitunut tila taas viittaa akateemiseen pätevyyteen. (Bourdieu 1986, 

245–248.) 

Sosiaalisella  pääomalla  Bourdieu  tarkoittaa  resurssien  kokonaisuutta,  joka  on  sidottu 

enemmän  tai  vähemmän  institutionalisoituneisiin  suhdeverkostoihin,  jotka  perustuvat 

keskinäiseen tuntemiseen ja tunnustamiseen (Bourdieu 1986, 248). Sosiaalisen pääoman 

avulla toimijat sekä pääsevät mukaan verkostoihin että voivat käyttää niiden voimaa omina 

resursseinaan  (Siisiäinen  2003).  Sosiaalisen  pääoman  volyymi  riippuu  siitä,  minkä 

kokoisia ovat ne verkostoyhteydet,  joita toimija voi mobilisoida tehokkaasti,  sekä siitä, 

kuinka  paljon  hänen  yhteyshenkilöillään  on  pääomaa  (taloudellista,  kulttuurista  tai 

symbolista). Satunnaisten suhteiden muuntaminen sosiaalista pääomaa tuottaviksi suhteiksi 

synnyttää  sekä  subjektiivisesti  koettuja  velvollisuuksia  että  institutionaalisesti  taattuja 

oikeuksia. (Bourdieu 1986, 248–250.) Sosiaalinen pääoma on relationaalinen käsite, sillä 

se  yhdistää  kentillä  toimivat  osapuolet  panoskamppailuun  ja  uusiutuu  tai  muuttuu 

toimijoiden välisten konfliktien tuloksena (Siisiäinen 2003).

Linin  mukaan  sosiaalinen  pääoma  edustaa  Bourdieulle  prosessia,  jossa  hallitsevaan 

luokkaan kuuluvat yksilöt vahvistavat ja uusintavat etuoikeutettua ryhmää, jolla on niin 

taloudellista,  kulttuurista  kuin  symbolistakin  pääomaa.  Tällaisille  ryhmille  ja  niiden 

jäsenille  ovat  ominaisia  ylhäisyys  ja  tittelit.  Toisin  sanoen sosiaalinen  pääoma on tapa 

ylläpitää ja uusintaa hallitsevaa luokkaa. Tämä Linin kuvaus osoittaa, että Bourdieu näkee 

sosiaalisen pääoman luokkahyödykkeenä. (Lin 1999, 32.)
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Käsittelen  sisäpiirin  sosiaalista  pääomaa  siksi,  että  sen  olemassaolo  ylioppilaskylän 

suhdeverkostoissa  on  ainakin  hypoteettisesti  mahdollinen.  Varsinaisesta 

luokkahyödykkeestä  ei  tosin voida  puhua,  sillä  kyseessä  on suhteellisen homogeeninen 

opiskelijoiden  muodostama  ryhmä.  Ottaen  huomioon  myös  sen,  että  keskityn 

tutkimuksessani  kollektiivisten  etujen  tuottamiseen  valtasuhteiden  ylläpitämisen  sijaan, 

bourdieulaiselle  lähestymistavalle  ei  pidä  antaa  liikaa  painoarvoa.  Kuitenkin  voidaan 

olettaa,  että  oli  kyseessä  mikä  tahansa  sosiaalinen  yhteenliittymä,  kaikki  yksilöt  eivät 

syystä  tai  toisesta  ole  samalla  viivalla  esimerkiksi  osallistumisaktiivisuuden  suhteen. 

Tällöin yhteisössä voi käydä niin, että syntyy pieni aktiivien joukko, joka dominoi ja kerää 

hyödyt itselleen. Empiirisen aineiston on tarkoitus valaista myös tätä sosiaalisen pääoman 

aspektia.

3.3.4 Sosiaalisen pääoman synteesinäkökulma

Eri lähestymistavoissa sosiaalisen pääoman käsitteen taustalla olevat ilmiöt hahmotetaan 

eri  tasoilla.  Kuten  edellä  havaittiin,  sosiaalisen  pääoman  lähteinä  voidaan  pitää 

yhteiskunnallisia  instituutioita  tai  rakenteita,  kuten  kansalaisyhteiskunnan käytäntöjä  tai 

vakiintuneita ryhmäeroja. Osa teoreetikoista painottaa konkreettisia sosiaalisia verkostoja, 

verkostorakennetta ja verkostoihin kiinnittyneitä resursseja. Edelleen osa pitää sosiaalisen 

pääoman  tuotoksia  koko  yhteiskuntaa  hyödyttävinä  julkisina  resursseina  tai 

”julkishyödykkeinä”.  Tuotosten  voidaan  katsoa  kohdistuvan  myös  pienryhmä-  tai 

pienyhteisötasolle,  jolloin  sosiaalinen  pääoma  hyödyttää  lähinnä  ryhmän  sisäpiireihin 

kuuluvia  jäseniä  tai  eliitin  ”hyvä  veli  -verkostoja”.  Tällöin  sosiaalinen  pääoma  ei  ole 

julkishyödyke vaan niin kutsuttu klubihyödyke. Kolmas koulukunta taas katsoo, että kyse 

on lähinnä yksilötason hyödyistä: kun yksilöllä on hyviä suhteita eli hän tuntee tärkeitä 

ihmisiä  ja  sijoittuu  sosiaalisissa  verkostoissa  välittäjäasemaan  tai  voi  ottaa  käyttöönsä 

verkoston resursseja,  hän voi käyttää sosiaalisia suhteita hyödykseen omaa yksityistä etua 

tavoitellessaan. Tässä tapauksessa sosiaalinen pääoma on luonteeltaan ”yksityishyödyke”. 

(Ruuskanen 2007, 25.)

Kuten  voidaan  huomata,  sosiaalisen  pääoman  käsite  on  tarkasteltavissa  monesta  eri 

näkökulmasta. Itse asiassa on kyseenalaista, voidaanko puhua jostain yleisestä sosiaalisesta 

pääomasta, sillä käsite on keskusteluissa jaoteltu erilaisiin sosiaalisen pääoman luokkiin. 
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Näiden luokkien pohjalta taas on pyritty näkökulmien synteesiin. Ruuskasen (2007, 29) 

mukaan  erityisesti  Woolcockin  edustama  synteesinäkökulma  korostaa  ilmiön 

kokonaisuutta  ja  eri  ulottuvuuksien  huomioimista:  horisontaalisten  verkostorakenteiden 

lisäksi on otettava huomioon sosiaalisia jakoja, yhteiskunnan vertikaalinen jäsentyminen ja 

vallan epäsymmetrisyys sekä myös julkisen sektorin rooli. 

Ruuskanen ottaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen rakentumisen esimerkiksi siitä,  miten 

erilaiset  sosiaalisen pääoman lajit  ja niiden eri  ulottuvuudet nivoutuvat toisiinsa.  Kuten 

tiedetään,  suomalainen  järjestökenttä  organisoituu  yleensä  paikallistasolta  aluetasolle  ja 

edelleen  valtakunnallisesti  keskusjärjestöiksi.  Näin  järjestötoimijat  pystyvät 

verkostoitumaan  sekä  horisontaalisesti  että  vertikaalisesti.  Horisontaalisessa  sitovassa 

mielessä järjestöt ensinnäkin tarjoavat paikallista vertaistukea ja keskinäisen tiedonvaihdon 

väyliä,  mikä  on  omiaan  edistämään   verkoston  jäsenten  hyvinvointia.  Kun  ryhmien 

keskinäinen mielenkiinto kohdistuu samoihin asioihin, ryhmän jäsenten yhteiset sosiaaliset 

verkostot  voivat  välittää jäsenten  kannalta  tärkeää  informaatiota  keskuudessaan yksilön 

tietolähteitä tehokkaammin. Samalla ryhmän on helpompi tunnistaa yhteisiä intressejä ja 

mobilisoida  resursseja  intressien  edistämiseksi.  Vertikaalinen  organisoituminen  alue-  ja 

keskusjärjestötasolla mahdollistaa kytkeytymisen hallinnollis-poliittisiin vaikutusmekanis-

meihin  ja  informaatiokanaviin,  mikä  tehostaa  jäsenten  intressien  uskottavaa  ajamista. 

(Ruuskanen 2007, 29.)

Makrotason kokonaiskuvaan sisältyy se, että ne, jotka ovat parhaiten tiedostaneet yhteiset 

intressinsä sekä kykenevät parhaiten liittoutumaan oman lähipiirinsä ulkopuolelle ja joilla 

on parhaat yhteydet yhteiskunnallisessa valtahierarkiassa, voivat saada äänensä parhaiten 

kuuluviin,  kun  taas  heikoimmin  verkostoituneet  jäävät  helposti  vaikutuskanavien 

ulkopuolelle. Näin  sosiaalisen pääoman kokonaisuuteen liittyy mm. Bourdieun kuvaama 

jäsenyys-  ja  sisäpiiriulottuvuus.  Samalla  organisaatioissa  toimimiseen  voivat  liittyä 

itsekkään  oman  edun  ja  vallantavoittelun  piirteet.  Yksilöt  voivat  käyttää  keskeisiä 

sosiaalisia asemia omaksi edukseen   kontrolloimalla ja manipuloimalla informaatiota. (mt. 

30.)
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Francis  Fukuyama  kritisoi  sosiaalisen  pääoman  määritelmiä  siitä,  että  monet  niistä 

viittaavat  pikemminkin  sosiaalisen  pääoman  ilmenemismuotoihin  kuin  tähän 

pääomatyyppiin. Fukuyaman mukaan sosiaalinen pääoma on eräänlainen epämuodollisen 

normin instanssi, joka edistää kahden tai useamman yksilön välistä yhteistyötä. Toisaalta 

sosiaalinen pääoma itsessään muodostuu normeista,  lähtien kahden ystävyksen välisestä 

vastavuoroisuuden normista aina monimutkaisiin uskonnollisiin doktriineihin asti. Normit 

manifestoituvat aktuaalisissa sosiaalisissa suhteissa: vastavuoroisuuden normi on olemassa 

in  potentia suhteessa  kaikkiin  ihmisiin,  mutta  se  konkretisoituu  esimerkiksi  suhteessa 

ystäviin. Tämän vuoksi Fukuyama toteaa, että luottamus, verkostot, kansalaisyhteiskunta ja 

muut tämänkaltaiset sosiaaliseen pääomaan yhdistetyt ilmiöt ovat epifenomenaalisia, eli ne 

ovat  seurausta  sosiaalisesta  pääomasta,  mutteivät  itsessään  sosiaalisen  pääoman 

rakennuspalikoita. (Fukuyama 1999; Hyyppä 2002, 53.)

Fukuyaman  näkemys  voidaan  nähdä  kritiikkinä  Putnamin  sosiaalisen  pääoman  teoriaa 

kohtaan.  Putnamin  (2000,  152–153)  mukaan  sosiaaliset  liikkeet  ja  sosiaalinen  pääoma 

liittyvät toisiinsa niin kiinteästi, että aina ei ole selvää, kumpi on syy ja kumpi seuraus. 

Sosiaalinen pääoma on kuitenkin sosiaalisten liikkeiden edellytys, ja sen heikentyminen tai 

väheneminen  voi  johtaa  myös  liikkeiden  rapistumiseen.  Jos  taas  ajatellaan  sosiaalisia 

liikkeitä  sosiaalisen  pääoman  luojina,  kyse  on  liikkeiden  kyvystä  kehittää  uusia 

identiteettejä ja laajentaa sosiaalisia verkostoja. Koska Fukuyama ei esitä vaihtoehtoista 

teoriaa sosiaalisen pääoman synnylle  (Hyyppä 2002, 53),  lähestyn sosiaalisen pääoman 

käsitettä  putnamilaisittain.  Sosiaalinen  kanssakäyminen  ja  sosiaalinen  pääoma kiertävät 

kehää, jonka alkupistettä on varsin hankalaa paikantaa. Lisäksi tämä on oman tutkimukseni 

kannalta  jokseenkin  irrelevanttia.  Kenties  voidaan  ajatella,  että  kolmannen  sektorin 

tuottama yhteisöllisyys ikään kuin jalostaa sitä sosiaalista pääomaa, jota yhteisön jäsenillä 

jo on. Tällöin yhteisöllisyys on sekä sosiaalisen pääoman muodostuma että sen tuottaja.  

3.4 Yhteisö – vuorovaikutuksen synnyttämä yhteenliittymä

Kortepohjan  ylioppilaskylä ajatellaan yleisesti  olevan yhteisöllinen  asuinalue.  Pyrkimys 

yhteisöllisyyteen  ilmenee  sekä  tilaratkaisuina  että  kollektiivisen  toiminnan 

mahdollistamisena. Jotta ylioppilaskylän asukkaiden yhteisöllisyyden kokemusta voidaan 
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tarkastella,  on  määriteltävä  yhteisö.  Yhteisöt  ovat  olleet  alusta  alkaen  sosiologian 

tärkeimpiä  tutkimuskohteita.  Sosiologian  klassikoista  Émile  Durkheim  oli 

yhteisötutkimuksen uranuurtaja, joka lähestyi aihetta muun muassa sosiaalisen työnjaon ja 

itsemurhataipumuksen  kautta.  Sosiologisissa  keskusteluissa  siirtyminen  moderniin 

yhteiskuntaan  on  nähty  traditionaalisen  yhteisöllisyyden  rapauttajana.  Epäilemättä 

individualismi on vähintäänkin noussut kollektiivisten elämänmuotojen rinnalle. Yhteisöä 

pidetään  kuitenkin  edelleen  ihanteellisena  sosiaalisena  yhteenliittymänä.  Selvitän 

seuraavaksi, mikä yhteisöllisyydestä tekee tavoittelemisen arvoisen, mutta käsittelen myös 

yhteisöllisyyden problematiikkaa. 

Lehtonen  (1990,  24–25)  sanoo  toiminnan  olevan  yhteisöllistä,  kun  vuorovaikutukseen 

osallistuu  yksilöistä  tavalla  tai  toisella  muodostuva  ryhmä,  jonka  kanssa  ryhmän 

ulkopuolisilla tai muilla ryhmillä voi olla vuorovaikutusta. Yhteisönä toimivalla ryhmällä 

on oltava epävirallisen tai virallisen toimijan status, mikä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että 

se on toimijana vähintäänkin muiden vuorovaikutuskentän toimijoiden tunnistama. Vaikka 

yhteisöt  vaihtelevat  toimintamuodoiltaan  ja  tavoitteiltaan,  niille  on yhteistä  suhteellisen 

pysyvä ja välitön vuorovaikutus, jossa muotoutuvat ja määrittyvät seuraavat asiat: jäsenten 

väliset  vuorovaikutussuhteet  (jäsenten  keskinäiset  käyttäytymissäännöt,  moraaliset 

sitoumukset,  normit,  sanktiot,  sisäinen  hierarkia),  yksittäisen  jäsenen  yksilöllisen 

käyttäytymisen vapausasteet ja valintavaihtoehdot yhteisössä (poikkeavan käyttäytymisen 

sieto)  sekä  jäsenten  ja  ”muukalaisten”  välisen  vuorovaikutuksen  säännöt 

(käyttäytymisnormien ero näiden kahden ryhmän välillä).  Ennen kaikkea  yhteisöllisyys 

viittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuteen, tapaan tai toimintaperiaatteeseen. 

Kaksisuuntainen vaikuttaminen on yksi keskeisiä yhteisötunteen perusteita. Kuten yllä on 

mainittu, yhteisön yhtenäisyys perustuu yksilön eli jäsenen ja ryhmän vuorovaikutukseen. 

Monessa  tapauksessa  yhteisö  yhdenmukaistaa  kaikki  jäsenensä  toimimaan  ja 

käyttäytymään  samalla  tavoin.  Toimiessaan  yhteisöissä  jäsenet  integroituvat  muiden 

ihmisten  kanssa  ja  tyydyttävät  sitä  kautta  inhimillisiä  tarpeitaan.  Yhteisö  vahvistaa 

suotuisaa  käyttäytymistä,  jos  kaikki  tuntevat  yhteenkuuluvuutta.  Tämä  johtaa  helposti 

yhteisiin  arvoihin.  Hyyppä  (2002,  26;  ks.  myös  Lehtonen  1990,  30–31)  toteaa,  että 

yhteisöissä ihmiset kohtaavat toisensa paljaampina kuin arkisessa kanssakäymisessä, koska 
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tällöin omia heikkouksia, ongelmia ja vahvuuksia joudutaan peilaamaan yhteisön muiden 

jäsenten  ominaisuuksiin.  On  jokseenkin  problemaattista  erottaa  toisistaan  arkinen  ja 

yhteisöllinen  kanssakäyminen,  jos  arki  jaetaan  pitkälti  oman yhteisön kanssa.  Siksi  on 

otettava huomioon yhteisön jäsenten välisten siteiden vahvuus. Ryhmäsiteiden vahvuutta 

on käsitelty tarkemmin verkostokeskustelun yhteydessä.

Yhteishengen tunne on ehkä kaikkein tärkein yhteisön ominaisuus. Yhteishenki perustuu 

Hyypän  mukaan  yhteiseen  historiaan,  jota  leimaavat  sekä  epäonnistumiset  että 

onnistumiset. Tässä yhteydessä historialla tarkoitetaan yhteistä kulttuuritaustaa; yhdenkään 

yhteisöön kuuluvan  ei  tarvitse  itse  elää  kyseistä  historiaa,  vaan  jo  tietoisuus  yhteisistä 

kokemuksista riittää. (Hyyppä 2002, 27.)

Vaikka  yhteisön  yleispätevä  määrittely on  erittäin  vaikeaa,  tällaisen  toiminnan ideaalin 

määrittely on helppoa, mikä osoittaa, että ainakin ”hyvän” yhteisön mielikuva on yleisesti 

tunnettu (Lehtonen 1990, 29). Konkreettisissa yhteisöhankkeissa toiminnallisen yhteisön 

ideaali voi olla tavoite, vaikka kaikki ideaalin piirteet eivät toteutuisikaan käytännössä (mt. 

30). Ideaaliin liittyvät vuorovaikutussuhteet ovat yksinomaan vastavuoroisuutta ilmentäviä 

horisontaalisia  suhteita.  Se  sivuuttaa  vertikaaliset,  epätasapainoiset  valtasuhteet,  joiden 

peruspiirteitä  ovat  tasa-arvoisuuden  ja  demokraattisuuden  sijasta  herruus,  hallinta, 

riippuvuus ja alistus. Vertikaalisten suhteiden leimaaminen alissuhteiksi ei kuitenkaan ole 

aivan  yksioikoista,  koska  ne  voivat  perustua  myös  työnjaolliseen  rationaliteettiin  ja 

ilmentää näin yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaista ja järkevää yhteenliittymistä. Ei voi 

myöskään  olettaa,  että  horisontaaliset  suhteet  olisivat  täysin  vapaita  alistavista  tai 

repressiivisistä piirteistä. (Lehtonen 1990, 33.)

3.4.1 Yhteisöllisyyden kritiikki

Vaikka  yhteisöllisyyttä  voidaan  pitää  yhteiskuntaa  koossapitävänä  voimana,  on 

huomioitava myös sen haittapuolet koheesion kannalta. Lehtosen (1990, 22–23) mukaan 

ongelmallisinta  sosiologisessa  yhteisökäsityksessä  on,  että  statusyhteisöihin  liittyvät 

kielteiset piirteet ovat jääneet jotakuinkin systemaattisesti positiivisten piirteiden varjoon. 

Tämän vuoksi klassisen sosiologian perustalta syntynyt käsitys esikapitalismin yhteisönä 

esiintyvästä  aidosta  sosiaalisesta  on  vain  unelma  ilman  todellisuuspohjaa.  Yhteisöt 
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näyttävät  aivan  erilaisilta,  jos  modernia  maailmaa  ei  kuvata  klassisen  sosiologian 

ideologisena yhteisönä. 

Kun  yhteisöä  tarkastellaan  empiirisen  tutkimuksen  näkökulmasta,  se  esitetään  yleensä 

ainutkertaisena pienryhmänä ja täten pikemminkin yksittäistapauksena ja marginaalisena 

kuin yleisenä ja keskeisenä ilmiönä. Yleensä oletetaan lähtökohtaisesti, että tarkasteltavana 

on yhteisö eikä oletuksen alkuperää kyseenalaisteta. Yhteisön käsitteellinen ja teoreettinen 

arviointi jää empiirisessä näkökulmassa vähäiseksi. (Lehtonen 1990, 12.)

Yhteisö ja yhteisöllisyys voidaan käsittää sosiaalipoliittisina keinoina, joilla voidaan pyrkiä 

korvaamaan esimerkiksi valtiollista sosiaalipoliittista toimintajärjestelmää (Lehtonen 1990, 

13).  Tämä on myös  yksi  käsillä  olevan tutkimuksen näkökulmista.  Lehtonen kuitenkin 

toteaa, että tuolloin yhteiskunta nähdään yhteisöjen ”toimintaympäristönä”, mikä voi olla 

ongelmallista; yhteiskuntapoliittisessa näkökulmassa yhteisöjä joudutaan pohtimaan osana 

yhteiskunnan  tuotanto-  ja  herruusjärjestelmää,  niiden  suhde  yhteiskunnan  kulutuksen 

tapoihin  on  selvitettävä  ja  niiden  asema  ja  suhde  muihin  yhteiskunnan  monentasoisiin 

toimintajärjestelmiin on määriteltävä. (mt. 13.)  

Yhteisö käsitteenä ei sekään ole kovin yksioikoinen. Erilaisia yhteenliittymisen perusteita 

on käsitelty jo aiemmin, joten en luettele niitä tässä. Lehtosen mukaan käsite yhteisö viittaa 

yleisimmillään ihmisten välisen vuorovaikutuksen tapaan, yhteisyyteen, ihmisten väliseen 

suhteeseen tai siihen, mikä on yhteistä tietylle ihmisryhmälle. Yhteisöä ei voi kuitenkaan 

käyttää tutkimuksessa näin yleisenä käsitteenä, sillä yhtäältä siitä puuttuu erottelukyky, ja 

toisaalta tämä taso on nykyajan yhteisökeskustelujen ymmärtämisen kannalta jokseenkin 

epäkiinnostava. (Lehtonen 1990, 14–15.) 

Kun  yhteisöä  tarkastellaan  sosiologisesta  näkökulmasta,  on  erotettavissa  kaksi 

pääsuuntausta,  alueellinen  ja  vuorovaikutusta  korostava  (interaktionistinen)  suuntaus. 

Nämä  eivät  ole  toisiaan  poissulkevia,  vaan  ilmaisevat  tarkastelun  lähtökohtien 

painotuseroja.  Alueellisessa  yhteisötutkimuksessa  kohteeksi  valitaan  esimerkiksi  kylä, 

kaupunki  tai  sen  osa,  yhdyskunta  tai  jokin  muu  rajattu  alue.  Interaktionistisen 

yhteisötutkimuksen kohteena ovat ryhmämuodostelmat ja niissä ilmenevä vuorovaikutus. 
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Nämä piirteet voidaan toki paikantaa alueeseen, mutta alueellisuus ei ole keskeinen piirre 

tutkimusasetelmassa.  Koska  pelkkä  yleinen  viittaaminen  tilaan,  sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen  tai  yhteenkuuluvuuteen  ei  auta  yhteisön  käsitteen  täsmentämistä, 

Lehtosen mukaan on määriteltävä ensinnäkin se alueellisen laajuuden leikkauspiste, jossa 

yleinen  yhteisyys  muuttuu  laadullisesti  erityiseksi  yhteisöksi.  Toiseksi  on  voitava 

määritellä, mitkä sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot kaikista mahdollisista sosiaalisen 

vuorovaikutuksen  muodoista  ovat  yhteisölle  tyypillisiä.  Kuten  Lehtonenkin  toteaa, 

tällainen määrittely on erittäin pulmallista. Siksi hän esittääkin, että vaihtoehtoisesti olisi 

osoitettava ne ehdot, joilla symbolinen yhteisyys hyväksytään yhteisömuotona. (Lehtonen 

1990, 16–18.)  

On  myös  otettava  huomioon,  että  yhteisöllisen  järjestäytymisen  ehdot  ovat  jokseenkin 

tiukat. Ensinnäkin yhteisössä toimimisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen.  Toiseksi sen 

tavoitteiden tulee olla jäsenten hyväksymiä, sillä muutoin he eivät luovuttaisi yksilöllistä 

päätösvaltaansa  yhteisölle.  Kolmanneksi  toiminnan  on  oltava  demokraattista  ja  tasa-

arvoista. Neljänneksi yhteisöllä on oltava verraten suuri autonomia (toimintatila, -vapaus), 

jotta päätösvaltaa voidaan toteuttaa. (Lehtonen 1990, 30.) 

3.4.2 Yhteisöistä kansalaisyhteiskuntaan

Yhteisöjen  sijasta  modernin  yhteiskunnan  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  kenttänä  on 

Lehtosen mukaan kansalaisyhteiskunta, jonka kytkennät sekä kapitalistiseen talouteen että 

valtioon määrittävät  sosiaalisen vuorovaikutuksen reunaehdot ja edellytykset.  Erityisesti 

pohjoismainen hyvinvointivaltio  on sosiaalinen  innovaatio,  jossa  vallitsevaa  toverikurin 

(normatiivinen valta),  nälkäkurin (taloudellinen valta)  ja  keppikurin (valtiollinen vallan 

järjestelmä)  yhdistelmää  on  hankala  ymmärtää  ilman  kansalaisyhteiskunnan  rakenteen 

tuntemista. (Lehtonen 1990, 184–187.) Kansalaisyhteiskunnan käsittäminen  traditionaali-

sen maailman yhteisöllisten vuorovaikutuskenttien modernina vastineena antaa Lehtosen 

(mt.  187)  mielestä  kehittelemisen  arvoisen  näkökulman  yhteisöllisyyttä  pohtivalle 

tutkimukselle. Tutkimuksessani yhteisö on kuitenkin pikemminkin kansalaisyhteiskunnan 

toiminnan tulos kuin vastine. 
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Lehtonen  määrittelee  kansalaisyhteiskunnan  joksikin,  joka  tuottaa  ja  uusintaa  valtiota 

kuvitteellisena ja yhteiskuntaa ideologisena yhteisönä. Toisaalta se tuottaa ja uusintaa ne 

pelisäännöt,  joiden  puitteissa  ihmiset  toimivat  keskinäisessä  vuorovaikutuksessa. 

Molemmissa  tapauksissa  kansalaisyhteiskunta  synnyttää  sisältämänsä  vuorovaikutuksen 

seurauksena  normi-  ja  moraaliyhteisyyttä,  joka  yhtäältä  tekee  mahdolliseksi 

kansanjoukkojen  hegemonisen  hallitsemisen  ja  toisaalta  antaa  yksityisille  ihmisille  ja 

ihmisryhmille  mahdollisuuden  vaikuttaa  poliittisen  järjestelmän  toimintaan.  (Lehtonen 

1990, 189.) Jos kansalaisyhteiskunnan sanotaan synnyttävän normi- ja moraaliyhteisyyttä, 

se tarkoittaa mielestäni samaa kuin yhteisöllisyyden kehittyminen  kansalaisyhteiskunnalli-

sen toiminnan seurauksena. Kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja yhteisöjä ei muutenkaan 

voi pitää täysin toistensa synonyymeinä, kuten seuraavassa kappaleessa käy ilmi.

Yhdistyksen ja yhteisön välinen ratkaiseva ero on se, että yhdistyksellä ei ole rakenteellisia 

jäsenistönsä velvoittavuussanktioita. Jos yhdistyksen toiminnassa esiintyy moraaliyhteisöl-

lisiä piirteitä, ne saavat voimansa toiminnan tavoitteista, aatteesta tai symbolisista piirteistä 

toiminnan  sisäisen  organisaation  tai  rakenteen  sijasta.  Koska  niillä  ei  voi  olla 

toiminnallisille yhteisöille ominaisia jäsenistön velvoittavuussanktioita,  niillä ei  voi olla 

vastaavaa  toimintakykyäkään.  Lehtosen  sanoin,  ”ne  ovat  sopimussuhteille  perustuvia 

yksilöllisyyttä kunnioittavia yhteenliittymiä”. (Lehtonen 1990, 196.) 

3.4.3 Kommunitarismi individualismin ja kollektivismin ihannevaihtoehtona

Kansalaisyhteiskunnan yhteydessä on hyödyllistä selvittää kommunitarismin käsitettä, joka 

on jo pariin otteeseen esiintynyt tässä teoriakatsauksessa. Tartun aiheeseen vielä Hyypän 

(2002) pohdintoihin nojaten. Hyypän mukaan poliittisen filosofian ammattilaiset ovat parin 

vuosisadan  ajan  pohtineet  individualismin  ja  kollektivismin  hyviä  ja  huonoja  puolia. 

Individualismilla  tarkoitetaan  yksilöiden  maksimaalista  vapautta  ja  vapaaehtoista 

ryhmittymistä,  jolloin  yksilö  voi  milloin  tahansa  liittyä  kansalaisryhmään  tai  erota 

sellaisesta.  Individualismi  yhdistetään  liberalismiin,  joka  leimaa  läntisiä  demokratioita. 

Sosiaalipsykologisesta näkökulmasta katsottuna individualismiin liittyy riippumattomuutta, 

itsenäisyyttä,  itseluottamusta,  kilpailuhakuisuutta,  hedonismia  ja  etäisyyden  ottamista 

ydinryhmästä.  Sen  sijaan  kollektivismi  liitetään  muun  muassa  yhteisöllisyyteen, 

keskinäiseen riippuvuuteen, perhekeskeisyyteen ja epäitsekkyyteen. (mt. 63.)
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Kollektivismin  taustalla  toimii  ryhmä.  Ryhmän  luonne  voidaan  määritellä  seuraavasti: 

ryhmän  jäsenten  ominaisuudet  eivät  selitä  ryhmäkäyttäytymisen  laatua,  vaan  ryhmä 

muuttaa  jäsentensä  käyttäytymistä.  Ryhmässä  on  erityistä  dynamiikkaa,  ryhmätunne on 

helppo  aistia  ja  ryhmän  ominaisuudet  perustuvat  tunneviesteihin,  jotka  muodostavat 

ryhmähengen. Jos käytetään kulunutta systeemiteorian määritelmää, voidaan sanoa,  että 

ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. (Hyyppä 2002, 65.)

Individualismin  ja  kollektivismin  erojen  pohtiminen  on  johtanut  kommunitaristisen 

aatesuunnan kehittymiseen. Hyyppä jaottelee nämä kolme seuraavasti: individualisti piirtää 

tiukat rajat yksilön ympäri, kollektivisti vetää rajan ydinryhmän ja ulkopuolisten välille. 

Kommunitaristi  tunnustaa kyllä yksilöä ympäröivät oikeuksien ja velvollisuuksien rajat, 

mutta  sisällyttää  rajoihin  ydinryhmää  laajemman  yhteisön.  Individualisti  näkee 

käyttäytymisen riippuvan yksilöstä itsestään (sisäinen kontrolli),  kollektivisti  puolestaan 

uskoo  käyttäytymisen  johtuvan  ulkoisista  olosuhteista  (ulkoinen  kontrolli),  ja 

kommunitaristisen  käsityksen  mukaan  yhteisön  traditiot  ja  tarpeet  vaikuttavat  yksilön 

asettamiin  päämääriin  (ja  käyttäytymiseen).  Individualismissa  yksilö  määrittelee  oman 

identiteettinsä,  mutta  kollektivismissa  yksilön  rooli  yhteisössään  määrittelee  hänen 

identiteettinsä. Kommunitarismissa identiteetti syntyy kulttuuritradition, yhteisön tarpeiden 

ja  yksilön  ominaisuuksien  vuorovaikutuksessa.  Individualismissa  yksilöt  arvioivat  itse 

itseään,  kun  taas  kollektivismissa  ryhmän  normit  tai  johtajat  määrittävät  yksilön 

merkityksen.  Kommunitarismissa  yksilö  nähdään  yhteisen  hyvän  tuottajana,  jonka 

henkilökohtainen tyytyväisyys kumpuaa kansalaisvelvollisuuden täyttämisestä.  Tiivistetty-

nä  voidaan  sanoa,  että  individualismin  ja  kollektivismin  parhaat  puolet  yhdistyvät 

kommunitarismin ideaalissa. (Hyyppä 2002, 66–67.)

Kommunitaristit  eivät  usko  neutraaliin,  arvoista  riippumattomaan  käsitykseen  hyvästä 

yhteisöelämästä,  vaan  käsitys  hyvästä  liittyy  kussakin  yhteisössä  yhteisesti  jaettuun 

näkemykseen.  Perimmiltään kommunitaristit uskovat, että yhteisöjä on aina ollut, mutta 

kehityssuunta  on  ollut  yhteisöllisyyttä  on  murentava.  Yhteisöllisyys  täytyisi  nostaa 

paremmin esille ja siihen pitäisi panostaa, koska se on kommunitaristien mielestä hyvän 

elämän ja  hyvinvoinnin  perusta.  Tällainen ajattelutapa saattaa antaa  kommunitarismista 
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kiillotellun  käsityksen.  Kommunitarismiin  liittyy  ajatus  siitä,  että  vapaaehtoinen 

ryhmätoiminta  olisi  pienimuotoista  ja  tehokasta,  mutta  pienryhmät  voivat  yhtä  hyvin 

toimia  itsekkäästi  kuin  yhteiseksi  hyväksi.   Lisäksi   kommunitarismia  sinänsä voidaan 

kritisoida  liiallisen  yhteisöllisyyden  korostamisesta  ja  samalla  yksilön  vapauden 

tukahduttamisesta.  Moralisointi,  rajoittaminen  ja  kaavamaisuus  saattavat  pahimmillaan 

turmella kommunitaristisen yhteisöllisyyden tuottaman hyvän. (mt. 67–68.)

Hyvinvointikeskusteluissa  kommunitaristit  ja  uusliberalistit  joutuvat  helposti  napit 

vastakkain. Kommunitaristit vierittävät syyn hyvinvoinnin hävittämisestä kapitalismin ja 

markkinavoimien  kontolle,  kun  taas  uusliberalistit  pitävät  kansankodiksi  kutsutun 

hyvinvointivaltion sääntelyä ja pakkovaltaa syyllisenä kansalaisyhteisön ja hyvinvoinnin 

hiipumiseen.  (Hyyppä  2002,  67–68.)  Toisaalta  jo  kommunitarismi  itsessään  on 

ristiriitainen aatesuunta. Siinä heijastuvat sen kulttuurin arvot, jonka puitteissa se on saanut 

alkunsa, minkä johdosta esimerkiksi länsimaisen kommunitarismin sisällä on havaittavissa 

poliittisia  painotuseroja.  Euroopassa  kommunitarismin  keskiössä  on  aktiivinen 

kansallisvaltio,  kun  taas  amerikkalaiset  kommunitaristit  korostavat  valtion  sisäisten 

yhteisöjen,  kuten  naapuriyhteisöjen,  vapaaehtoisjärjestöjen  ja  perheiden  merkitystä. 

(Hellsten  1999.)  Lienee  perusteltua  sanoa,  että  amerikkalainen  kommunitarismi  on 

yksilökeskeisempää  kuin  esimerkiksi  pohjoismainen  versio,  jossa  universaalia 

hyvinvointipolitiikkaa harjoittava valtio vähintäänkin tukee palvelujen järjestämistä, ellei 

ole niistä täysin vastuussa. 

Hyyppä  (2002,  67–68)  jättää  huomiotta  kommunitarismin  moninaisuuden.  Hän  tekee 

rajanvedon  kommunitarismin  ja  uusliberalismin  välille,  mutta  esittää,  että  kummankin 

suuntauksen  tavoitteena  on  kansalaisten  yhteisöllisyys.  Lisäksi  molemmat  nojaavat 

sosiaaliseen pääomaan, joka syntyy arvoista, moraalista, ihmissuhteista ja vapaaehtoisista 

yhdistyksistä.  Kolmas  sektori  on  molempien  ideologioiden  tavoite.  Kommunitaristit 

haluavat yhteisöllisyyttä, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja  yhteisvastuullisuu-

teen, tarvittaessa jopa yksilön oikeuksien ja vapauksien kustannuksella. Kommunitarismi 

liittyy  kolmanteen  sektoriin  ja  sosiaaliseen  pääomaan  siten,  että  se  korostaa 

kansalaisyhteisön tai väestön keskinäisiä verkostoja. (mt. 67–68.)  
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4 METODI JA AINEISTON ESITTELY

4.1 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Analysoin tutkimuksen empiiristä aineistoa laadullisin menetelmin. Pertti Töttö (2000) on 

luokitellut  menetelmälliset  lähestymistavat  kvalitatiiviseen  ja  kvantitatiiviseen  sen 

perusteella, minkälaiseen kysymykseen tutkimusongelmassa haetaan vastausta.  Kvalitatii-

visia  kysymyksiä  ovat  Tötön  mukaan  kuvaileva  ”mitä?”  ja  selittävä  ”miten?”.  Edellä 

mainittua  kysymysmuotoa  käytettäessä  pyritään  selvittämään  tutkittavien  asioiden 

käsitteellistä  merkitystä.  Jälkimmäisessä  kyse  on  prosesseista,  ja  kysymykset  ovat 

luonteeltaan kuvailevan ja selittävän tutkimuksen rajamailla. Konstruktionistinen ajattelu 

on lisännyt ”miten?”-kysymysten kysyntää sosiaalitieteissä, kun huomio on kohdennettu 

toimintaamme yhteiskunnan rakenteellisten ominaisuuksien pysyvyyden ja muuttuvuuden 

edellytyksenä. (Töttö 2000, 75–76.)

Töttö  rakentaa  teoksessaan  nelikentän,  jossa  on  yllä  mainittujen  kvalitatiivisten 

kysymysten  lisäksi  myös  kvantitatiiviset  kysymykset  ”miten  paljon?”  ja   ”miksi?”. 

Ymmärrettävästi vaihtoehtoisia kysymysmuotoja jää nelikentän ulkopuolelle. Tällainen on 

esimerkiksi ”voiko?”-kysymys, joka ei Tötön mielestä ole kuvaileva eikä selittävä. Lisäksi 

se rikkoo erottelua kausaalianalyysiin ja semioottiseen analyysiin, koska tekstissä on kyse 

merkeistä ja merkityksistä, mutta piirre jonka perusteella x-tekijän voisi päätellä, täytyy 

olla  jonkin  siihen  kytkeytyvän  y-tekijän  kausaalinen  vaikutus.  (Töttö  2000,  77.)  Töttö 

esittää kantansa melko vaikeaselkoisesti. Koska yksi tutkimuskysymyksistäni kuitenkin on 

”voiko?”-muotoinen, katson aiheelliseksi yrittää tulkita Tötön kritiikkiä. Tässä tapauksessa 

kysymys  kuuluu  siis  seuraavasti:  Voiko  kolmannen  sektorin  asumispalvelujen  tuottaja 

lisätä  asukkaiden  sosiaalista  pääomaa?  Ensinnäkin  vastauksella  on  mielestäni 

selitysvoimaa, koska kolmannen sektorin asumispalvelujen käyttäminen joko lisää tai ei 

lisää sosiaalista pääomaa. Kysymyksenasettelu on siinä mielessä hieman harhaanjohtava, 

että toimijana ei lopulta olekaan kolmas sektori (jota ei edes voi pitää toimijana), vaan 

asukkaat.  Kolmas  sektori  on  eräänlainen  välittäjä  asukkaiden  ja  sosiaalisen  pääoman 

välillä. Tällöin kausaalinen vaikutus on asukkaiden toiminta, x-tekijä sosiaalinen pääoma 

ja y-tekijä kolmas sektori.  Kolmas sektori mahdollistaa asukkaiden toiminnan, joka voi 
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johtaa  johtaa  sosiaalisen  pääoman  lisääntymiseen.  Tällaisina  itse  näen  tutkimukseni 

kausaalisuhteet.  

Laadullisten  menetelmien  kirjo  on  laaja.  Katson,  että  eri  vaihtoehdoista  tutkimustani 

palvelee parhaiten sisällönanalyysi. Se on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää 

kaikissa  laadullisen  tutkimuksen  perinteissä  (Tuomi  &  Sarajärvi  2003,  93). 

Sisällönanalyysi on toisaalta myös väljä teoreettinen kehys, joka voidaan liittää erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin.  Menetelmänä  se  on  menettelytapa,  jonka  avulla  voidaan 

analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tuomi ja Sarajärvi (2003, 105) 

tarkoittavat  tässä  dokumenteilla  esimerkiksi  kirjoja,  artikkeleita,  päiväkirjoja,  kirjeitä, 

haastatteluja,  puheita,  keskusteluja,  dialogeja,  raportteja  ja  miltei  mitä  tahansa  muuta 

kirjalliseen  muotoon  saatettua  materiaalia.  Sisällönanalyysillä  pyritään  saamaan 

tutkittavasta  ilmiöstä  kuvaus  tiivistetyssä  ja  yleisessä  muodossa.  Menetelmää  on  tosin 

kritisoitu  siitä,  että  siinä  kerätty  aineisto  vain  järjestetään  johtopäätösten  tekoa  varten, 

mutta  itse  johtopäätökset  jäävät  lopulta  tekemättä.  Tämä  ei  toki  tarkoita  sitä,  etteikö 

järjestetystä aineistosta voisi vetää johtopäätöksiä tutkimuksen jäämättä puolitiehen.

Sisällönanalyysi  on  tekstianalyysiä,  kuten  esimerkiksi  myös  historiallinen  analyysi  ja 

diskurssianalyysi.  Näiden analyysimuotojen tutkimusaineisto saattaa muodostua samasta 

materiaalista,  ja  niiden  tutkimusongelmakin  voi  olla  artikuloituna  samanlainen. 

Tutkimuksen  kohde  muodostuu  kuitenkin  analyysimuodosta  riippuen  erilaiseksi.  Kun 

historiallisen  analyysin  tarkoituksena  on luoda menneisyydestä  kokonaiskuva ja  kuvata 

historian  tapahtumia  niin  kuin  ne  todellisuudessa  tapahtuivat,  sisällönanalyysi  ja 

diskurssianalyysi tarkastelevat inhimillisiä merkityksiä. Nämä puolestaan eroavat toisistaan 

siten,  että  sisällönanalyysissä  etsitään  tekstin  merkityksiä  ja  diskurssianalyysissä 

analysoidaan, miten näitä merkityksiä tekstissä tuotetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 105–

106.)

Sisällönanalyysin  tarkoitus  on  kuvata  dokumenttien  sisältöä  sanallisesti  (Tuomi  & 

Sarajärvi  2003,  107).  Aineisto  pyritään  järjestämään  tiiviseen  ja  selkeään  muotoon 

kadottamatta  sen  sisältämää  informaatiota.  Laadullisen  aineiston  analysoinnin 

tarkoituksena  on  informaatioarvon  lisääminen,  koska  hajanaisesta  aineistosta  pyritään 
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luomaan  mielekästä,  selkeää  ja  yhtenäistä  informaatiota.  Analyysillä  luodaan  selkeyttä 

aineistoon,  jotta  sen  perusteella  voidaan  tehdä  selkeitä  ja  luotettavia  johtopäätöksiä 

tutkittavasta  ilmiöstä.  Aineiston  laadullinen  käsittely  perustuu  loogiseen  päättelyyn  ja 

tulkintaan,  jossa aineisto aluksi  hajotetaan osiin,  käsitteellistetään ja  kootaan uudestaan 

uudella  tavalla  loogiseksi  kokonaisuudeksi.  Analyysiä  tehdään  tutkimusprosessin 

jokaisessa vaiheessa. (mt. 110.)  

Analyysi  voidaan  tehdä  joko  aineistolähtöisesti  (induktiivisesti),  teoriaohjaavasti  tai 

teorialähtöisesti  (deduktiivisesti)  (Tuomi  &  Sarajärvi  2003,  110).  Tässä  tutkimuksessa 

analyysi  etenee  teoriaohjaavasti.  Ennen  analyysin  aloittamista  tulee  määrittää 

analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen sana, lause, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus, 

jossa  on  useita  lauseita.  Analyysiyksikön  määrittämistä  ohjaavat  tutkimustehtävä  ja 

aineiston laatu. Kun analyysiyksikkö on määritelty,  aineiston redusoidaan eli pelkistetään. 

Tällöin  aineistosta  löytyvä  informaatio  pilkotaan  osiin  siten,  kuin  tutkimustehtävän 

kannalta  on  relevanttia.  Seuraava  vaihe  on  aineiston  klusterointi  eli  ryhmittely. 

Klusteroinnissa  aineistosta  koodatut  alkuperäisilmaukset  käydään  läpi  tarkasti,  ja 

aineistosta  etsitään  samankaltaisuuksia  ja/tai  eroavaisuuksia  kuvaavia  käsitteitä.  Samaa 

asiaa  tarkoittavat  käsitteet  ryhmitellään  ja  yhdistetään  luokaksi  sekä  nimetään  luokan 

sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön 

ominaisuus,  piirre  tai  käsitys.  Luokittelun  myötä  aineisto  tiivistyy  edelleen,  koska 

yksittäiset  tekijät  sisällytetään  yleisempiin  käsitteisiin.  Klusteroinnissa  luodaan  pohja 

kohteena  olevan  tutkimuksen  perusrakenteelle  sekä  alustavia  kuvauksia  tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110.)

Sisällönanalyysin  tyypit  etenevät  periaatteessa  luokitteluun  asti  samalla  tavalla. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi eroaa induktiivisesta ja deduktiivisesta sisällönanalyysistä 

siten, että analyysin alaluokat luodaan aineistolähtöisesti, mutta yläluokat tuodaan valmiina 

teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi sopi mielestäni 

parhaiten tutkimukseeni,  koska tarkoituksena ei  ollut  synnyttää uutta teoriaa empiirisen 

aineiston  pohjalta,  eikä  toisaalta  varsinaisesti  vahvistaa  tai  kumota  jotain  jo  olemassa 

olevaa teoriaa. Teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä voi oikeastaan pitää  kompromissiratkaisu-

na, jossa teorian ja empirian vuoropuhelu korostuu.
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Kun aineisto on luokiteltu tai järjestetty kategorioiksi, seuraa Tuomen ja Sarajärven (2003, 

117–119)  mukaan  aineiston  kvantifiointi.  Tällöin  aineistosta  lasketaan,  kuinka  monta 

kertaa  sama  asia  esiintyy  esimerkiksi  haastattelijoiden  kuvauksissa  tai  kuinka  moni 

tutkittava ilmaisee saman asian. Tässä kohtaa ongelmaksi voi nousta laadullisen aineiston 

pienuus,  jolloin  kvantifiointi  ei  välttämättä  tuo  lisätietoa  tai  erilaista  näkökulmaa 

tutkimustuloksiin.  Analyysissäni  aineisto  on  kvantifioitu  osittain.  Koska aineisto  ei  ole 

erityisen laaja, en kokenut täydellistä kvantifiointia tarpeelliseksi. Analyysissä esittämäni 

luvut  täydentävät  kuitenkin  tutkimusta  ja  auttavat  hahmottamaan,  missä  suhteessa 

vastaukset ovat jakautuneet.

4.2 Lyhyesti verkostoanalyysistä

Koska  tutkimuksessani  perehdytään  verkostoihin  ja  niiden  luonteeseen,  on  aiheellista 

selittää,  mitä  on verkostoanalyysi.  Periaatteessa  verkostojen analysointi  ei  eroa  muusta 

analyysistä,  mutta  taustoittaminen  helpottanee  kokonaisuuden  ymmärtämistä. 

Verkostoanalyysissä  huomio  kiinnittyy  toimijoiden  välisiin  yhteyksiin  ja  siihen,  mitä 

tavoitteita  toimijat  pyrkivät  sosiaalisten  suhteidensa  välityksellä  saavuttamaan. 

Toimijoiden ominaisuudet ovat toissijaisia, mutta niitäkin voidaan käyttää osana analyysiä. 

Verkostoaineisto  muodostuu  vähintään  yhdestä  suhdemuuttujasta,  joka  on  mitattu 

toimijoiden joukossa.  Suhdemuuttujat  mittaavat  jotain  kahden toimijan välistä  yhteyttä, 

esimerkiksi  ystävyyssuhdetta.  Ominaisuusmuuttujat  ilmaisevat  yksittäisen  toimijan 

piirteitä, kuten ikää tai sukupuolta. (Johanson ym. 1995, 27.)

Tutkimuksessani  verkostoaineistoja  on  kahdenlaisia:  yksiulotteinen  ja  kaksiulotteinen. 

Yksiulotteinen  verkostoaineisto  koostuu  tässä  tapauksessa  ylioppilaskylän  asukkaiden 

näkemyksistä  naapuruuteen  perustuvista  suhteista.  Johansonin,  Mattilan  ja  Uusikylän 

(1995, 28) mukaan yksiulotteisessa verkostossa toimijajoukon välisillä suhteilla ajatellaan 

olevan tietynlainen sisältö, joka voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: yksilöllinen arviointi, 

materiaalisten  voimavarojen  siirto,  ei-materiaalisten  voimavarojen  siirto,  vuorovaikutus, 

liikkuminen,  viralliset  roolit  ja  sukulaisuus.  Kaksiulotteinen  verkostoaineisto  sisältää 

informaatiota joko kahdesta toimijajoukosta tai yhdestä toimijajoukosta, joka osallistuu eri 
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tyyppisiin  tapahtumiin.  Tapahtumat  kattavat  osallistumisen  aina  epämuodollisista 

kokoontumisista  virallisiin  organisaatiojäsenyyksiin.  (mt.  30.)  Tässä  tutkimuksessa 

kaksiulotteisuus  ilmenee  ylioppilaskunnan  asumispalvelujen  ja  asukasyhteisön  välisenä 

vuorovaikutuksena. 

4.3 Aineistonkeruu

Keräsin  tutkimuksen  empiirisen  aineiston  käyttämällä  kahta  erilaista  puolistrukturoitua 

kyselylomaketta (liitteet 2 ja 3), joista toinen oli suunnattu kolmannen sektorin  asumispal-

velujen  henkilökunnalle  ja  luottamushenkilöille  ja  toinen  asukkaille.  Lomakkeiden 

kysymykset  perustuvat  Maailmanpankin  artikkeliin  sosiaalisen  pääoman  mittaamisesta 

(Dudwick et. al. 2006, 12–28). Kuten jo tiedämme, sosiaalisen pääoman käsitteeseen liittyy 

olennaisesti niiden ryhmien ja verkostojen ymmärtäminen, jotka mahdollistavat ihmisten 

pääsyn resursseihin ja yhteistyöhön jaettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi sosiaalisen 

pääoman  mittaamiseksi  on  selvitettävä  eri  tyyppisten  organisaatioiden  ja  verkostojen 

toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus, sekä verkostoissa tapahtuvan vaihdon skaala. 

Dudwickin  ja  kumppaneiden  esittämät  kysymykset  käsittelevät  myös  annetun  ryhmän 

jäsenyyden monimuotoisuutta, johtajuuden valintaa ja sitä, kuinka jäsenten osallistuminen 

vaihtelee ajan saatossa. (mt. 12.)

Poimin kaikki kyselylomakkeissani esitetyt kysymykset Maailmanpankin kysymyssarjoista 

joko  suoraan  tai  hiukan  muunnellen.  Koska  kysymyssarjat  ovat  laajoja,  valitsin  vain 

sellaiset kysymykset, jotka olivat erityisen relevantteja tutkimukseni kannalta. Artikkelissa 

kysymykset on jaettu kuuteen eri ulottuvuuteen (Dudwick et. al. 2006 12–28):

1. Ryhmät ja verkostot
2. Luottamus ja solidaarisuus
3. Kollektiivinen toiminta ja yhteistyö
4. Informaatio ja kommunikaatio
5. Sosiaalinen koheesio ja inkluusio
6. Voimaannuttaminen ja poliittinen toiminta

Nämä  ulottuvuudet  kuvaavat  mielestäni  hyvin  niitä  sosiaaliseen  pääomaan  liittyviä 

piirteitä, joiden luonnetta kysymyspatteriston avulla on tarkoitus selvittää.
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Lomakkeet olivat sähköisessä muodossa, ja lähetin linkit niihin internetistä poimittuihin 

henkilökohtaisiin  sähköpostiosoitteisiin  sekä  ylioppilaskylän  asukasneuvoston 

sähköpostilistalle.  Ylioppilaskylän  kyläsihteeri  välitti  kyselyni  asukkaiden 

sähköpostilistalle.  Täten  voidaan  puhua  eliittiotannasta:  tutkimuksen  tiedonantajiksi 

valitaan  vain  henkilöt,  joilta  oletetaan  saatavan  parhaiten  tietoa  tutkittavasta  ilmiöstä 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 86). Tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen kyselyyn takasin 

kyselyyn  osallistujien  anonymiteetin.  Organisaatiota  käsittelevässä  osiossa  vastaukset 

voivat  olla  yhdistettävissä tiettyyn henkilöön,  mutta  en koe tätä  ongelmalliseksi,  koska 

materiaali ei ole arkaluontoista tai erityisen subjektiivista. 

Myös  Jyväskylän  Nuoriso-  ja  Palveluasuntojen  henkilökuntaa  ja  asukkaita  tavoittelin 

sähköpostitse, mutta vastauksia ei tullut. Aineistonkeruuta hankaloitti sekin, että JNP:llä ei 

ole  asukkaille  tarkoitettua  sähköpostilistaa,  joka  olisi  mahdollistanut  massapostituksen. 

Tarkoituksenani  oli  syventää  olemassa  olevaa  aineistoani  haastattelemalla  muutamia 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan luottamushenkilöitä, mutta en saanut määräaikaan 

mennessä vastauksia karhukirjeenkään jälkeen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 74) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa vastaamattomuus ei ole ongelma ns. yleistettävyyden kannalta, 

koska  yleistäminen  ei  ole  tutkimuksen  tarkoitus.  Jos  aineisto  jää  kovin  niukaksi, 

ongelmaksi  saattaa  muodostua,  kertooko  tutkimus  ylipäätään  tutkittavasta  ilmiöstä. 

Organisatorisen näkökulman heikkous ei ole problemaattista sikäli, että henkilökunnan ja 

luottamushenkilöiden vastausten tarkoitus on lähinnä taustoittaa tutkittavaa ilmiötä. JNP:n 

poisjääminen  tutkimuksesta  taas  on  positiivinen  asia  siltä  kannalta,  että  aineisto  on 

kohtuullisen kokoinen laadullisin menetelmin analysoitavaksi. 

Puolistrukturoidusta haastattelusta tai kyselystä käytetään myös nimitystä  teemahaastatte-

lu/-kysely. Siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen 

ja   ongelmanasettelun  tai  tutkimustehtävän  mukaisesti.  Periaatteessa  etukäteen  valitut 

teemat  perustuvat  tutkimuksen  viitekehykseen  eli  tutkittavasta  ilmiöstä  jo  tiedettyyn. 

Teemahaastattelun  avoimuudesta  riippuen  teemojen  sisältämien  kysymysten  suhde 

tutkimuksen viitekehyksessä esitettyyn kuitenkin vaihtelee intuitiivisten ja  kokemusperäis-

ten  havaintojen  sallimisesta  varsin  tiukasti  vain  etukäteen  tiedetyissä  kysymyksissä 

pitäytymiseen. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75.) 
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Käyttämäni kyselylomakkeet muodostuivat perustietoja koskevia monivalintakysymyksiä 

lukuunottamatta  pelkästään  avoimista  kysymyksistä.  Näin  pyrin  välttämään  vastaajien 

rajoittamista ja johdattelua. Metodologisesti teemakyselyssä korostetaankin nimenomaan 

ihmisten  tulkintoja  asioista,  heidän  asioille  antamiaan  merkityksiä  sekä  sitä,  miten 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (mt. 75). Johanson ym. (1995, 40) toteavat, että 

etukäteen  annetut  vastausvaihtoehdot  saattavat  johtaa  suurempien  verkostojen 

ilmaisemiseen kuin silloin, kun vastaajan annetaan itse määritellä sellaiset henkilöt, joihin 

hänellä on suhde. Toisaalta vapaan assosiaation myötä vastauksista voi tulla suppeampia 

kuin mitä ne olisivat monivalintakysymysten kohdalla. Suurin osa kyselyjeni vastauksista 

oli kuitenkin hyvin kattavia ja monipuolisia.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1 Tutkimukseen osallistuneet organisaation edustajat

Kortepohjan ylioppilaskylän henkilökunnalle ja luottamushenkilöille osoitettuun kyselyyn 

vastasi  kolme henkilöä.  Vastaajilta  ei  edellytetty muita  esitietoja  kuin heidän asemansa 

organisaatiossa.  Kaksi  vastaajaa  ilmoitti  olevansa  luottamustehtävässä,  eli  Kortepohjan 

ylioppilaskylän  asukasneuvoston  jäseniä.  Yksi  vastaaja  oli  vakinaisessa  työsuhteessa 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa, vastuualueenaan ylioppilaskylä. Selvennyksenä 

todettakoon, että vaikka ylioppilaskylä kuuluu ylioppilaskunnan alaisuuteen, käsittelen sitä 

tässä itsenäisenä organisaationa ellei toisin mainita.

5.2 Organisaation verkostoituminen yhteistyökumppaneiden kanssa

Kysyttäessä  ylioppilaskylän  yhteistyökumppaneista  kaksi  mainitsi  niitä  olevan 

lukumäärältään useita, yhdellä ei ollut tarkkaa tietoa asiasta. Seuraavat yhteistyökumppanit 

nostettiin esiin: Jyväskylän kaupunki, erilaiset valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt (SYL, 

SPR,  Marttaliitto,  ainejärjestöt,  JYYn  piirissä  toimivat  harrastusjärjestöt),  muut 

ylioppilaskunnat,  paikalliset  ja  valtakunnalliset  yritykset  (sisältäen  energia-,  vesi-  ja 

puhelinyhtiöitä,  yrittäjiä,  pankki-  ja  vakuutusalan  toimijoita,  rakennusalan  toimijoita, 

huonekalujen  ja  muun  irtaimiston  toimittajia).  Yhteistyökumppaneiden  sosiaalinen  ja 

taloudellinen  asema oli  jokseenkin  epäselvä  vastaajille.  Opiskelijajärjestöjen  ja  pienten 

paikallisten  yritysten  suhteen  aseman  sanottiin  olevan  vaihteleva,  valtakunnallisten 

järjestöjen  ja  suurempien  yritysten  kohdalla  hyvä.  Asukasneuvoston  jäsenten 

tietämättömyys yhteistyön yksityiskohdista selittyy sillä, että yhteydenpito  yhteistyökump-

paneihin ei  kuulu heille,  vaan ylioppilaskylän henkilökunnalle.  Henkilökunnan toimesta 

yhteydenpitoa on tarpeen mukaan kerrasta muutamaan kertaan vuodessa.

Vastaajien mukaan organisaation yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on tuottaa hyötyjä 

ja palveluja opiskelijoille ja opiskelija-asuntojen asukkaille. Yhteistyön edut  organisaatiol-

le ilmenevät taloudellisina (esim. tuki tietyn tapahtuman järjestämiseen) ja materiaalisina 

(esim.  ruoka)  hyötyinä.  Yhteistyö  mahdollistaa  palvelujen  tuottamisen.  Muiden 

ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa se tuottaa lisäksi edunvalvonnallista hyötyä.
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Ylioppilaskylän  organisaatiossa  esiintyy  sekä  vertikaalisia  että  horisontaalisia  suhteita, 

vaikka  organisaatio  onkin  varsin  formaali.  Rakenteet,  roolit  ja  säännöt  (ks.  9–10)  on 

määritelty selkeästi, mikä on Dudwickin ja kumppaneiden (2006, 12) mukaan muodollisen 

verkoston  tunnuspiirre.  Hallinnolliset  tehtävät  ovat  pitkälti  henkilökunnan  vastuulla. 

Vaikka  asukasneuvosto  on  Kortepohjan  ylioppilaskylän  korkein  päättävä  elin,  sen 

päätöksenteko-oikeus on rajoitettu. Ei liene virheellistä todeta, että asukasneuvosto tekee 

mikrotason  päätökset,  kun  taas  makrotason  päätöksistä  vastaa  ylioppilaskylän 

henkilökunta.  Henkilökunnan  ja  asukasneuvoston  suhde  on  horisontaalinen,  mutta 

asukasneuvoston  jäsenet  ovat  ikään  kuin  samalla  viivalla,  eli  heidän  suhteensa  on 

vertikaalinen. 

Aineiston  perusteella  voidaan  todeta,  että  ylioppilaskylällä  organisaationa  on 

yhteistyökumppaneita niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Yhteistyötä 

tehdään  tarpeen  mukaan;  toisin  sanoen  silloin,  kun  ylioppilaskylässä  on  tarvetta 

taloudelliselle, materiaaliselle tai edunvalvonnalliselle tuelle.  Yhteistyön tarkoituksena on 

tuottaa palveluja ja muita etuja ylioppilaskylän asukkaille. Tämä osoittaa sen, että vaikka 

järjestökentällä on jossain määrin siirrytty managerialistiseen palvelujen tuottamiseen ja 

organisoitumiseen  (Möttönen  2002,  119),  Jyväskylän  yliopiston  ylioppilaskunnan 

palvelutuotanto on kolmannelle sektorille ominaista. JYY on toki taloudellinen yksikkö, 

mutta se ajaa pääasiassa jäsenistönsä muita kuin taloudellisia etuja.  

Yhteistyössä haasteellista on rajallinen työaika. Myös yhteistyön muodot asettavat omat 

haasteensa;  jos  yhteistyökumppani  ei  voi  tukea  organisaatiota  rahallisesti,  onko 

vaihtoehtoista tukimuotoa? Organisaatiossa tunnistetaan vastavuoroisuuden velvoite, joka 

joissain  tapauksissa  tekee  yhteistyöstä  ongelmallista.  Esimerkiksi  yritysten  kohdalla  on 

pohdittava, miten yhteistyön tarpeellisuus perustellaan, ja mitä hyötyä siitä on molemmille 

osapuolille. Colemanilaisittain ajatellen verkostoituminen yksityisen sektorin toimijoiden 

kanssa  ei  nähtävästi  perustu  vahvoihin  siteisiin,  joissa  luottamus  puolin  ja  toisin  on 

itsestäänselvyys  (Coleman  1988,  97).  Siksi  yhteistyön  toteutuminen  vaatii  ylimääräisiä 

toimenpiteitä tai resursseja. On mahdollista, että julkisen ja kolmannen sektorin toimijat 

tuntevat yksityisiä paremmin ylioppilaskylän toiminnan, jolloin vastavuoroinen luottamus 
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muodostuu helpommin. Ei liene täysin mahdoton ajatus sekään, että julkinen sektori on 

palvelutuotantoa  ulkoistaessaan  ikään  kuin  jäänyt  velkaa  kolmannelle  sektorille 

(=ylioppilaskunnalle). Valtiolla ja kaupungilla on siten velvollisuus tukea ylioppilaskunnan 

asunto- ja palvelutuotantoa (ks. esim. Coleman 1988, 102; Putnam 2000, 20).  

5.3 Organisaatio ja sen asiakkaat

Vastaajat esittivät ylioppilaskylän asukasvalinnoille useita perusteluja. Karkeasti sanottuna 

valinnat tehdään sosiaalisten, taloudellisten ja opintoihin liittyvien seikkojen perusteella. 

Asukkaiden  tulee  olla  Jyväskylän  yliopiston  ylioppilaskunnan  jäseniä  (perheasunnoissa 

vähintään toinen puolisoista jäsen).  Uusien opiskelijoiden kohdalla kauimpaa muuttavat 

ovat etusijalla. Yksiöihin jonottaessa opinnoissaan pidemmälle edenneet ovat alkuvaiheen 

opiskelijoihin  nähden etusijalla.  Aineistossa mainittiin  myös,  että  kylän  sisäiset  muutot 

ovat etusijalla ulkopuolelta tuleviin. Asukasvalintoja ohjaavat osaltaan ARAn säännöt ja 

JYYn ohjesääntö.

Asukasvalintoja  voidaan  pohtia  Bourdieun  kenttäteorian  näkökulmasta.  Tällöin 

ylioppilaskylä  on  kenttä,  jolle  pyrkivät  kamppailevat  hyödyntäen  eri  pääoman  lajeja. 

Vahvin  valttikortti  on  selkeästi  institutionalisoitunut  kulttuurinen  pääoma  (ks.  24). 

Merkityksetön ei ole myöskään sosiaalinen pääoma, tarkasteltiin sitä minkä muotoisena 

tahansa. Opiskelijana yksilö on tietyn sosiaalisen ryhmän, tässä tapauksessa akateemisen 

opiskelijayhteisön,  jäsen,  minkä  ansiosta  hän  pääsee  hyödyntämään  ylioppilaskylän 

resursseja (vrt. Lin 1999, 31). Sosiaalisen pääoman merkitys korostuu, kun ylioppilaskylän 

perheasuntoihin muuttaa henkilöitä, jotka eivät ole Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 

jäseniä. He saavat resursseja, kuten palveluja, käyttöönsä sosiaalisten suhteidensa ansiosta.

Kaikki  vastaajat  mainitsivat  kattavasti  organisaation  tarjoamia  oheispalveluja  ja 

-toimintoja. Näitä ovat vapaa-ajan toiminnot (harrastuskerhot, retket, tapahtumat), lainaus 

(välineet ja raha), laajat asukaspalvelut, oma huoltoyhtiö, vuokratilat ja asukasdemokratia. 

Henkilökunta  ja  luottamushenkilöt  luonnollisesti  tuntevat  ylioppilaskylän  palvelut  ja 

aktiviteetit  varsin  perinpohjaisesti,  joten  tarkoituksena  ei  ollut  ”tentata”  heidän 

tietämystään.  Sen  sijaan  esitin  aiheeseen  liittyvän  kysymyksen,  jotta  voisin  vertailla 
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palveluihin  perehtyneisyyttä  kahdesta  eri  näkökulmasta,  henkilökunnan  ja  asukkaiden. 

Kysymyksen tarkoitus oli myös johdatella yhteisöllisyyden teemaan. Oletuksena oli, että 

yhteiset  aktiviteetit  saattavat  edistää  yhteisöllisyyttä  ylioppilaskylässä.  Mitä  enemmän 

aktiviteetteja,  sitä  vahvempi  mahdollinen  yhteenkuuluvuuden  tunne.  Lisäksi  oli 

huomioitava,  että  palvelujen taustalla  voi  olla  muitakin motiiveja  kuin yhteisöllisyyden 

ylläpitäminen. Näitä motiiveja oli helpompi kartoittaa, kun palvelu- ja aktiviteettikirjo oli 

tiedossa.

Yhteisöllisyys  asukkaiden  keskuudessa  koettiin  tärkeäksi.  Pääsyyksi  mainittiin 

asumisviihtyvyyden lisääminen. Ylioppilaskylä on periaatteessa laaja opiskelija-asuntola, 

jossa taistellaan syrjäytymistä vastaan, koetetaan saada väki viihtymään ja ottamaan muut 

huomioon.  Yhteisöllisyyden merkitys  näkyy panostamisena vapaa-aikatoimintaan,  kuten 

yhteisiin talkoisiin ja tapahtumiin. Kahden vastaajan mukaan ylioppilaskylän organisaatio 

pyrkii  synnyttämään  yhteisöllisyyttä  asukkaiden  keskuudessa.  Juuri  tätä  varten  on 

perustettu vapaa-aikatoimikunta. Yhden vastaajan mukaan yhteisöllisyyden synnyttäminen 

ei kuitenkaan ole ensisijainen tavoite. Pyrkimykset yhteisöllisyyden lisäämiseksi koettiin 

enimmäkseen onnistuneiksi.

Vastaajien  kommentit  ovat  yhdenmukaisia  Möttösen  ja  Niemelän  (ks.  11)  luettelemien 

kolmannen  sektorin  tehtävien  kanssa.  Ylioppilaskylässä  on  vapaaehtoistoimintaa,  jonka 

kautta pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja asukkaiden verkostoja. Kyselyn tulokset 

vahvistavat  myös  Puustisen  (2010,  187)  argumentin  siitä,  että  kolmannen  sektorin 

toimijuus  on  ollut  asuntotuotannossa  yhteisöllisyyteen  kannustavaa.  Yhteisöllisyyden 

ylläpitämisen  edut  näyttävät  olevan  vastaajien  tiedossa:  yhteenkuuluvuus  ehkäisee 

syrjäytymistä,  lisää  viihtyvyyttä  ja  kannustaa  ottamaan  kanssa-asukkaat  huomioon. 

Ylioppilaskylän  palvelutuotanto  mukailee  sosiaali-  ja  terveysministeriön  vuoden  2011 

strategiaa (2011, 13), sillä epäilemättä esimerkiksi syrjäytymisen torjumisen tavoitteena on 

hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen. 

Yhteisöllisyyteen tai sen tavoitteluun liittyvien huonojen puolien suhteen vastaajat eivät 

olleet  kovin  yksimielisiä.  Kerrosbileet  ovat  joskus  olleet  ongelma,  mutta  nykyisin 

harvemmin. Yksi ei keksinyt mitään negatiivisia lieveilmiöitä. Toinen totesi konkreettisena 
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esimerkkinä,  että  kesäisin  ulkona  melutaan  aamusta  iltaan,  kun  yhteisölliset 

ylioppilaskylän  asukkaat  kerääntyvät  nauttimaan  alkoholia  kylän  grillikatoksille. 

Vastauksista  päätellen yhteisöllisyydellä on ollut  enemmän positiivisia kuin negatiivisia 

vaikutuksia  ylioppilaskylässä.  Ongelmallisinta  on  ollut  muita  asukkaita  häiritsevä 

juhliminen.  Yöllinen  meluaminen  on  vastoin  ylioppilaskylän  eli  asuinyhteisön 

järjestyssääntöjä  ja  normistoa.  Päiväaikaan  elämöiminen  ei  ole  kirjoitettujen  sääntöjen 

vastaista, mutta sellaista ei ymmärrettävästi katsota hyvällä. Kuten Lehtonen (ks. 28) on 

todennut, yhteisön vuorovaikutuksessa määritellään mm. keskinäiset käyttäytymissäännöt, 

normit  ja  yksilöllisen  käyttäytymisen  vapausasteet.  Ylioppilaskylän  yhteisössä  on  siis 

sääntöjä  ja  normeja,  mutta  kaikki  eivät  katso  asiakseen  noudattaa  niitä.  Tällöin 

yksilölliselle  käyttäytymiselle  annetaan  enemmän  painoarvoa.  Maininnan  arvoinen  on 

myös  Colemanin  (1988,  98)  teoria  siitä,  että  sosiaalisen  pääoman  hyödyt  riippuvat 

yksilöstä: asuinyhteisön suoma sosiaalinen pääoma hyödyttää juhlivia asukkaita samalla, 

kun muut asukkaat joko vapaaehtoisesti tai tahtonsa vastaisesti joutuvat kärsimään toisten 

sosialisoinnista.  

Kuten  Hyyppä  (2002,  27)  toteaa,  yhteishengen  tunne  on  erittäin  tärkeä  yhteisön 

ominaisuus,  ja se perustuu yhteiseen historiaan.  Siksi  yhteisöllisyyden arvioimiseksi oli 

saatava  jonkinlainen  käsitys  Kortepohjan  ylioppilaskylän  yhteisestä  kulttuuritaustasta. 

Kenties merkittävimmät historialliset tapahtumat liittyvät asuntotuotantoon. Vuodesta 1969 

lähtien  on  rakennettu  uusia  taloja  ja  välillä  purettu  vanhoja  alta  pois.  Ylioppilaskylän 

alkutaipaleella  yhteisöllisyyttä  saattoi  vahvistaa  se,  että  asukkaat  jakoivat  huoneet 

keskenään. Toisaalta yksityisyyden puute koettiin mahdollisesti ahdistavanakin. Vastaajien 

mukaan vapaa-aikatoimikunta on toiminut muodossa tai toisessa 1970-luvulta lähtien, eli 

yhteenkuuluvuuden vahvistamisella on pitkät perinteet. 

Asuinyhteisön sosiaalinen heterogeenisuus tai homogeenisuus ei ole aivan suoraviivainen 

asia. Kaikki vastaajat mainitsivat, että lähes jokainen ylioppilaskylän asukas on opiskelija, 

mikä  yhtäältä  tekee  yhteisöstä  jokseenkin  homogeenisen.  Toisaalta  opiskelijoiden 

elämäntilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Lisäksi opiskelijat tulevat erilaisista perheistä, 

joiden yhteiskunnallinen asema saattaa vaihdella paljonkin. Niin sanotusti eliittitaustaisia 

asukkaita on yhden vastaajan mukaan vähänlaisesti, minkä hän aprikoi johtuvan siitä, että 
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ylioppilaskylän halpoihin asuntoihin hakeutuu ihmisiä, joiden juuret ovat keskiluokassa tai 

työväestössä. 

Periaatteessa  on  itsestään  selvää,  että  ylioppilaskylän  kaltaisessa  asuinympäristössä 

asukaskanta  on  jossain  määrin  homogeeninen.  Tämän  takaa  asukasvalinta,  jossa 

ylioppilaskuntaan  kuulumattomat  karsiutuvat  sikäli,  kuin  hakijoita  edes  on  jäsenistön 

ulkopuolelta. Toinen asukkaita yhdistävä tekijä on heidän taloudellinen tilanteensa. Kuten 

aineistostakin  käy  ilmi,  ylioppilaskylän  etu  vuokra-asuntomarkkinoilla  on  suhteellisen 

alhainen hintataso. Selvittämättä asukkaiden taloudellista tilannetta ei voi väittää heidän 

olevan  pienituloisia  tai  huono-osaisia,  mutta  jotain  kertonee  Tilastokeskuksen 

tulonjakotilasto (2012, 13–19): noin 40 prosenttia 16-24-vuotiaista nuorista on  opiskelijoi-

ta,  jotka  muodostavat  myös  pienituloisten  nuorten  enemmistön.  Yleisesti  ottaen 

pienituloisuus on yleistä eläkeläisryhmien ja muiden ammatissa toimimattomien ryhmään 

kuuluvien ohella juuri opiskelijoilla. Kolmannen sektorin asumispalveluja tarvitaan, jotta 

mihin tahansa tuloluokkaan kuuluva voi saada katon päänsä päälle. 

Kaksi  vastaajaa  tunnisti  ryhmiä,  jotka  tekevät  yhteistyötä  yhteisössä  toisia 

todennäköisemmin. Vapaaehtoistoiminnassa korostuu maalaiskunnista tai  pikkukaupun-

geista  kotoisin  olevien  opiskelijoiden  osuus,  koska  heille  talkoohenkisyys  saattaa  olla 

luonnollisempaa. Samoin yhdistyksissä tai järjestöissä aktiivisesti toimivat ovat aktiivisia 

myös muilla elämänalueilla.  Ei kuitenkaan ole tavatonta,  että myös muutoin passiiviset 

lähtevät  toimintaan  mukaan  osallistuakseen  edes  joskus  johonkin  yhteistoimintaan. 

Osallistuminen esimerkiksi Kortepohjan vapaa-aikatoimikunnan organisoimaan toimintaan 

auttaa  tutustumaan  uusiin  ihmisiin,  ja  sitä  kautta  tutustuneiden  välille  voi  kehittyä 

yhteistyötä.

Vastaajat kertoivat havainneensa asuinyhteisössä myös ryhmiä, jotka vastaavasti sulkevat 

itsensä  tai  tulevat  poissuljetuiksi  kollektiivisesta  toiminnasta.  Syyt  tuntuvat  kuitenkin 

löytyvän lähinnä yksilöistä itsestään – ei siitä, että he eivät tuntisi oloaan tervetulleeksi 

yhteisiin  toimintoihin.  Osa  yksinkertaisesti  viihtyy  omissa  oloissaan,  mutta  tällaiset 

erakotkin otettaisiin vastaajien mukaan mielellään mukaan aktiviteetteihin. Osalla taas on 
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korkea  kynnys  osallistua  sosiaaliseen  toimintaan,  tai  sitten  sellaiseen  ei  vain  ole 

kiinnostusta. Myös masentuneet ja syrjäytyneet mainitaan itsensä poissulkeviksi. 

Vastaajien havainnot tyypillisistä aktiiveista ovat samanlaisia kuin Putnamilla (2000, 205). 

Putnam  selvitti,  että  Amerikassa  pienissä  kaupungeissa  ja  maaseutualueilla  ilmenee 

enemmän  altruismia,  rehellisyyttä  ja  luottamusta  kuin  isoissa  kaupungeissa. 

Kaupunkilähiöissäkin pieni koko on eduksi sosiaalista pääomaa ajatellen. Putnam toteaa 

osallistumisen  yhteisön  asioihin  olevan  houkuttelevampaa,  kun  arkielämä  on 

mittakaavaltaan  pieni  ja  intiimi.  Myös  Holmila  (2003)  esittää,  että  maaseutuyhteisössä 

ihmiset ovat paljon tekemisissä keskenään ja hyvin monenlaisissa suhteissa toisiinsa, kun 

taas kaupunkimiljöössä sosiaaliset suhteet ovat luonteeltaan pikemminkin assosiatiivisia. 

Ei siis ole lainkaan perusteetonta väittää, että juuri pieniltä paikkakunnilta ylioppilaskylään 

muuttaneet haluavat osallistua aktiivisesti yhteisölliseen toimintaan. Teoreettista tukea saa 

myös  havainto,  jonka  mukaan  sosiaalisuus  ja  aktiivinen  kansalaistoiminta  heijastuu 

osallistumisaktiivisuuteen  ylioppilaskylässä.  Ihmiset,  jotka  ovat  aktiivisesti  mukana 

yhteisöissä  ja  sosiaalisissa  verkostoissa  sekä  osallistuvat  suurella  todennäköisyydellä 

vapaaehtoistoimintaan  että  jatkavat  samalla  linjalla  jopa  vuosien  ajan.  Sen  sijaan 

sosiaalisesti  eristäytyneet  osallistuvat  vapaaehtoistoimintaan  ainoastaan  jaksoittain. 

(Putnam 2000, 119–120.)

Henkilökunnan  ja  asukkaiden  välinen  tiedottaminen  on  pääasiassa  sähköistä.  Viestit 

kulkevat sähköpostilistojen, Facebookin ja internet-sivujen välityksellä. Ylioppilaskylässä 

on  ilmoitustauluja  sekä  talojen  ulkopuolella  että  rappukäytävissä.  Asukkaille  jaetaan 

kuukausittain postitse tiedotelehti KorSet, ja lisäksi kerran vuodessa ilmestyy Kylähullu-

tiedotuslehti.  Asukkaiden  ei  siis  tarvitse  periaatteessa  nähdä  vaivaa  tiedon  etsinnän 

suhteen,  vaan  valtaosa  informaatiosta  välitetään  heille  automaattisesti.  Aineiston 

perusteella ainoa vuorovaikutteinen informaatiokanava on kuitenkin Facebook. Ne, joilla 

on runsaasti  kontakteja,  ts.  sosiaalista  pääomaa,  pystyvät  hyödyntämään tehokkaammin 

sosiaalisia  suhteitaan  tiedon  hankkimisessa.  Coleman  (1988,  104)   itse  asiassa  näkee 

sosiaalisissa suhteissa pesivän tiedon potentiaalin olevan yksi tärkeä sosiaalisen pääoman 

muoto. Jos esimerkiksi ylioppilaskylän kyläsihteeri tiedottaa tapahtumasta Facebookissa, 
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häneen  yhteydessä  oleva  henkilö  saa  tiedon  kuluttamatta  juurikaan  resurssejaan,  kuten 

aikaa tai erityistä huomiota. 

5.4 Tutkimukseen osallistuneiden asukkaiden profilointi

Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille lähetettyyn kyselyyn vastasi yhteensä 46 henkilöä, 

joista 34 oli naisia ja 12 miehiä. Huomattava enemmistö oli iältään 18-25-vuotiaita (64%). 

26% vastaajista oli 26-34-vuotiaita ja 11% yli 35-vuotiaita. Ylioppilaskylässä alle vuoden 

asuneita oli 30% vastaajista. 1-2 vuotta kestänyt vuokrasuhde oli 32 prosentilla vastaajista. 

23% oli asunut ylioppilaskylässä 3-5 vuotta, ja 15% yli viisi vuotta.

5.5 Kokemukset kolmannen sektorin organisaatiosta vuokranantajana

Kyselylomakkeessa  tiedusteltiin,  millä  perusteella  vastaajat  ovat  valinneet  Kortepohjan 

ylioppilaskylän asuinpaikakseen. Ylivoimaisesti eniten asumismuodon valintaa perusteltiin 

hinnalla. Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot ovat monen mielestä hinta-laatusuhteeltaan 

heille  sopivimpia.  Osa  katsoi  asunnon  saannin  helpoksi  esimerkiksi  sen  takia,  että 

ylioppilaskylästä  tuli  ensimmäinen  tarjous  asunnonhakuvaiheessa.  Opiskelija-statukseen 

vetosi  noin  neljäsosa  vastaajista.  Yliopiston  hyväksymiskirjeen  mukana  tulee  tiedote 

ylioppilaskylän  asunnoista.  Lisäksi  ylioppilaskylässä  asumisen  katsottiin  olevan  ”kotiin 

päin” siinä mielessä, että vuokra maksetaan ylioppilaskunnalle, jolloin raha tulee erilaisten 

palvelujen  muodossa  takaisin  vuokranmaksajalle.  Sijaintikin  oli  vaikuttanut 

päätöksentekoon.  Sosiaaliset  seikat  lomittuvat  osittain  opiskelija-statuksen  kanssa; 

esimerkiksi  muutamat vastaajista  mainitsivat  opiskelijayhteisön olemassaolon tärkeyden 

asuntoa valittaessa. Toisaalta Kortepohjasta on mahdollista saada edullinen yksiö, jolloin 

asukas saa olla omissa oloissaan ilman solunaapuria.

Kysyttäessä  kolmannen  sektorin  asumispalveluista  suhteessa  yksityiseen  ja  julkiseen 

sektoriin muutamat olivat sitä mieltä, että eroja sektoreiden välillä ei tämän asian suhteen 

ole, joskin vastauksissa oli havaittavissa pientä epävarmuutta. Epävarmuus ilmeni myös 

siten,  että  osa  vastaajista  ei  osannut  kommentoida  kokemuksen  puuttuessa  tai  jostain 

muusta  syystä.  Ne,  joilla  oli  kokemusta  tai  aavistus  asiasta,  viittasivat  taloudelliseen 
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puoleen,  konkreettiseen  asuinympäristöön,  sosiaaliseen  puoleen  ja  palveluihin. 

Ylioppilaskylän  asuntoja  pidetään  vastausten  perusteella  julkisen  ja  yksityisen  sektorin 

tarjoamia asuntoja edullisempina. Vuokraan sisältyy vesi, sähkö, internet ja kotivakuutus, 

mikä  on  poikkeuksellista  verrattuna  yksityiseen  ja  julkiseen  sektoriin.  Moni  pitää 

ylioppilaskylän  asuntoja  pienempinä,  huonokuntoisempina  ja  heikommin  varusteltuina 

kuin yksityisen ja julkisen sektorin asuntoja. Naapuruston muodostuminen opiskelijoista 

koetaan yhtäältä positiivisena ja toisaalta negatiivisena asiana.  Erään vastaajan mielestä 

alue  on  melko  rauhaton,  mutta  enemmistö  koki  opiskelijayhteisössä  asumisen 

positiivisena. Yksityisellä ja julkisella sektorilla ei ole tarjota vastaavanlaisia soluasuntoja 

kuin kolmannella sektorilla. Kortepohja asuinalueena on vastaajien mielestä turvallinen, ja 

alueella  on  tarjolla  runsaasti  yhteistoimintaa.  Myös  oheispalveluja  mainittiin: 

huoltopalvelu, lainauspalvelu ja kierrätystoiminta ovat toista luokkaa kuin yksityisellä ja 

julkisella sektorilla. Vuokranantajaa pidettiin miellyttävämpänä kuin muilla sektoreilla.

Ilman  henkilökohtaista  kokemusta  eri  sektoreiden  asumispalveluista  niiden  vertailu 

perustuu  oletuksiin,  jotka  eivät  välttämättä  ole  yhdenmukaisia  todellisuuden  kanssa. 

Toisaalta  oletukset  kertovat  niistä  yleisistä  käsityksistä,  joita  ihmisillä  on  esimerkiksi 

asumispalveluihin  liittyen.  Oli  kyseessä  sitten  omakohtaisiin  kokemuksiin  tai  vaikkapa 

kuulopuheisiin  pohjautuva  mielipide,  vastauksista  on  tunnistettavissa  ne  tekijät,  jotka 

erottavat kolmannen sektorin edukseen muista sektoreista. Kolmannen sektorin asuntojen 

edullisuus  verrattuna  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  asuntoihin  on  periaatteessa  selviö, 

koska kolmannella sektorilla tavoitellaan korkeintaan kohtuullista voittoa, jolloin hinnat 

voidaan  pitää  suhteellisen  alhaisina.  Toisaalta  ylimääräisen  pääoman  niukkuus  saattaa 

johtaa  asuntojen  ylläpitokustannusten  minimointiin  –  kuten  aineistosta  käy  ilmi, 

Kortepohjan ylioppilaskylän asuntojen kunnossa on jonkun verran parantamisen varaa.

Kuten Billis (2010, 10) toteaa, kolmannen sektorin organisaatiot rakentavat ja mobilisoivat 

yhteisöjä,  keskittyvät  palvelujen  käyttäjien  tarpeisiin,  ovat  joustavia,  tarjoavat 

yhteenliittyneitä  palveluja,  kykenevät  ansaitsemaan käyttäjien  luottamuksen ja  edistävät 

vapaaehtoisuutta. Siisiäinen (2002, 108) taas korostaa kolmannen sektorin organisaatioiden 

merkitystä muun muassa kollektiivisten identiteettien tuottajina. Yhteisöjen rakentaminen 

ja mobilisointi sekä kollektiivisten identiteettien tuottaminen ovat mielestäni saman asian 
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eri  puolia;  ylioppilaskylä  on  opiskelijayhteisö,  johon kuuluminen vahvistaa  asukkaiden 

identiteettiä  yliopisto-opiskelijoina.  Opiskelu  ja  asuminen  kulkevat  käsi  kädessä  siitä 

hetkestä lähtien, kun yliopistoon hyväksytty opiskelija saa hyväksymiskirjeensä mukana 

tiedotteen  ylioppilaskylän  asunnoista.  Vastausten  perusteella  asukkaat  luottavat 

ylioppilaskuntaan vuokranantajana ja pitävät sitä parempana vaihtoehtona kuin yksityistä 

tai  julkista  vuokranantajaa.  Käytännössähän  asukkaat  ovat  kuitenkin  itse  itsensä 

vuokranantajia, sillä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet omistavat Kortepohjan 

ylioppilaskylän. Siksi onkin varsin osuvasti sanottu, että vuokran maksaminen on ”kotiin 

päin”. Asunnon lisäksi asukkaat saavat vuokrarahalle vastinetta monipuolisten palvelujen 

muodossa. 

5.6 Osallistumisaktiivisuus ylioppilaskylässä

Enemmistö  kyselyyn  vastanneista  asukkaista  ei  kokenut  olevansa  aktiivinen  toimija 

ylioppilaskylässä. Valtaosa (40 vastaajaa) osasi kuitenkin nimetä monipuolisesti yhteisiä 

aktiviteetteja ja saatavilla olevia palveluja. Seuraavat mainittiin:

− KVAT (vapaa-aikatoimikunta)
− kerhot  (kuoro,  käsityökerho,  kuvataidekerho,  roolipelikerho,  lautapelikerho, 

kirjoituspiiri, teatterikerho, joogakerho, Suomi-kerho)
− yhteiset tilat (sählyvuoro, bänditilat, Rentukka, valokuvausstudio)
− tapahtumat ja tilaisuudet (talkoot, retket, kurssit, hengailuillat)
− muut  palvelut  (lainatavarapalvelu,  kyläsihteeri,  asukaspalvelut,  Kortenet, 

asukasneuvosto, atk-tukihenkilö)

Ylioppilaskylän  yhteisiin  toimintoihin  osallistuneet  perustelivat  aktivoitumistaan 

seuraavilla asioilla (redusoidussa muodossa):

− yhdessä tekemisen mukavuus
− halu toimia vapaaehtoisena avustajana
− mahdollisuus uusien ihmisten tapaamiseen
− aktiviteetit kodin lähellä
− järkevää/virkistävää toimintaa opintojen ohella

Jos perustelut tiivistetään, yhteiseen toimintaan osallistumisen motiivina näyttäisi olevan 

sosiaalisten  suhteiden  ylläpitäminen  omassa  lähiympäristössä  ainakin  osittain  itse 

tuotettujen aktiviteettien merkeissä.  Tässä vahvistuu Billisin (2010, 10) mainitsema oletus 

siitä,  että  kolmannen  sektorin  organisaatiot  edistävät  vapaaehtoisuutta.  Vastausten 
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perusteella  voidaan  myös  sanoa,  että  pyrkimys  sosiaaliseen  kanssakäymiseen  aktivoi 

asukkaita.  Hyyppä  toteaa  bourdieulaisittain  kolmannen  sektorin  olevan  toimintakenttä, 

jossa  jokaisella  on  omat  tavoitteensa.  Tavoitteiden  saavuttaminen  riippuu  toimijoiden 

taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman määrästä. Asukkaat ilmeisesti kokevat, 

että ylioppilaskylän aktiviteetit tarjoavat heille väylän tavoitteidensa saavuttamiseen. Siten 

yhteistoiminta yhdistää asukkaita ja mahdollisesti jossain määrin myös lisää keskinäistä 

luottamusta. (Hyyppä 2002, 69.)

Osallistumattomuutta  yhteisiin  aktiviteetteihin  perusteltiin  monessa  vastauksessa  ajan 

puutteella.  Vastaukset  osoittivat,  että  asukkaat  harrastavat  enimmäkseen ylioppilaskylän 

ulkopuolella.  Mielenkiinnon  uupuminen  Kortepohjan  vapaa-aikatoimintaa  kohtaan  oli 

sekin mainittu useaan kertaan vastauksissa. Osittain kiinnostuksen vähäisyyttä selitti  se, 

että niin aktiviteettien tarjonta kuin mainonta on vähäistä. Muutama vastaaja koki, ettei 

sopisi porukkaan, mikäli osallistuisi ylioppilaskylän harrastustoimintaan. Osalle vastaajista 

kynnys osallistua toimintaan ilman tutun ihmisen seuraa oli korkea. Osallistumattomuus 

riippui  muutamassa  tapauksessa  siitäkin,  että  vastaajilla  ei  ollut  tarvetta  löytää  uusia 

tuttavia. 

Putnam  (2000)  on  löytänyt  useita  syitä  sosiaalisen  pääoman  vähenemiselle 

yhdysvaltalaisten  keskuudessa.  Nämä  syyt  ovat  jossain  määrin  samanlaisia  kuin 

ylioppilaskylän asukkaiden perustelut yhteistoimintaan osallistumattomuudelle. Putnamin 

(2000,  189)  mukaan  kiire  on  selkeä  syy  jättäytyä  yhteisösuhteiden  ulkopuolelle. 

Yhdysvalloissa  vähemmän  koulutettujen  vapaa-aika  on  lisääntynyt  enemmän  kuin 

akateemisesti  koulutetuilla;  kenties  Suomessa  on  ollut  samansuuntainen  kehityskulku 

vapaa-ajan  suhteen.  Putnam havaitsi  myös,  että  vaikka  tietyllä  ryhmällä  olisi  tarpeeksi 

vapaa-aikaa yhteisöllisiin aktiviteetteihin käytettäväksi, vapaa-ajan yhteensovittaminen on 

vaikeaa (mt. 191). Pitkälti tähän perustunee se, että ylioppilaskylän asukkaat eivät tahdo 

löytää aikaa kylän aktiviteetteihin osallistumiseen. 

Ajan  puutteen  lisäksi  Putnam on pohtinut  ihmisten  liikkuvuuden vaikutusta  sosiaalisen 

pääoman  määrään.  Hänen  mukaansa  muuttaminen  itsessään  ei  vähennä  sosiaalista 

pääomaa,  joten  ilmiö  saattaisi  johtua  siitä,  että  ihmiset  muuttavat  paikkoihin,  joissa 
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sosiaalinen  yhdistyminen  ei  houkuttele  (Putnam  2000,  205).  Vastaajat  antoivatkin 

muutamia selityksiä, jotka tukevat tätä teoriaa. Ulkopuolisuuden kokemus, ”vääränlaiset” 

aktiviteetit  ja välinpitämättömyys  sosiaalisten suhteiden solmimista  kohtaan ei  varmasti 

lisää  kiinnostusta  sellaisia  aktiviteetteja  kohtaan,  joita  järjestetään  nimenomaan 

yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Toisenlaisessa ympäristössä aktiivisuus saattaisi olla eri 

luokkaa.  Eräskin  vastaaja  kertoi  olevansa  aktiivinen  toimija  naapurustossaan 

kotipaikkakunnallaan, mutta Jyväskylän ja ylioppilaskylän ollessa väliaikainen asuinpaikka 

osallistuminen ei juurikaan kiinnostanut. 

Vastaajista  vain  kymmenen  koki  olevansa  aktiivinen  toimija  Kortepohjan 

ylioppilaskylässä.  Aktiivisuus  ilmeni  sekä  toimintojen  tuottamisena  että  niiden 

käyttämisenä. Aktiivit olivat järjestäneet talkoita ja perustaneet kerhoja. He osallistuivat eri 

tapahtumiin  ja  toimintoihin.  He  panostivat  naapurikontakteihin  ja  pitivät  yhteyttä 

asukasneuvostoon. Naapuruston ilmapiiriin vaikuttaminen koettiin tärkeäksi.  Täten voisi 

sanoa,  että  asukkaiden keskuudessa on proaktiivisuutta,  joka vahvistaa yhteisöllisyyden 

kokemusta. Aktiivisuus on kuitenkin kovin rajoittunutta. Vaikka toiminnan tarkoituksena 

on edistää ylioppilaskylän asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa asukasdemokratian 

muodossa,  herää  kysymys,  onko  asukkaiden  keskuudessa  kuitenkin  vertikaalista 

verkostoitumista.  Kuten yhteisöllisyyden teoriaosuudessa mainittiin  Lehtosta  (1990, 33) 

mukaillen,  ideaalisen  yhteisön  vuorovaikutussuhteet  ovat  pelkästään  vastavuoroisuutta 

ilmentäviä horisontaalisia suhteita. Vertikaalisia suhteita sen sijaan leimaa herruus, hallinta, 

riippuvuus  ja  alistus.  Mahdollisten  valtasuhteiden  selvittämiseksi  on  perehdyttävä 

asukkaiden kokemukseen asukasdemokratiasta ja tasa-arvoisesta yhteisöllisyydestä.

5.7 Yhteisöllisyyden kokemus

Saadakseni  selkeän käsityksen Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaiden yhteisöllisyyden 

kokemuksesta  tiedustelin,  kokevatko  he  kuuluvansa  johonkin  yhteisöön  valitsemansa 

asumismuodon1 perusteella. Vastausten perusteella voidaan todeta, että yhteenkuuluvuus 

naapurustossa on löyhää. Vastaajat tunsivat kuuluvansa opiskelijayhteisöön, mutta myös 

asuinympäristö  synnytti  tunteen  yhteisöllisyydestä.  Toisin  sanoen  asukkaiden  kokema 

yhteisöllisyyden tunne perustuu asuinpaikkaan ja sosiaaliseen asemaan. Yhteisöllisyyden 
1 Asunnon tarjoajana kolmannen sektorin organisaatio
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kokemus  ei  tietenkään  ollut  universaali  vastaajien  keskuudessa,  vaikkakin  selkeä 

enemmistö  tunsi  yhteenkuuluvuutta.  Eräs  vastaajista  totesi,  ettei  pelkkä  asumismuoto 

johtanut yhteisöllisyyden kokemukseen. Eräs taas mainitsi opiskelun yhdistävän asukkaita, 

mutta sillä ei varsinaisesti ollut tekemistä yhteenkuuluvuuden kanssa. 

Kysymys  yhteenkuuluvuuden  tärkeydestä  naapurustossa  jakoi  vastaajat  kahteen  leiriin, 

joskin noin kaksi  kolmasosaa vastaajista ei  pitänyt  yhteenkuuluvuutta merkityksellisenä 

tässä kontekstissa. Vastaajat, jotka pitivät yhteenkuuluvuuden tunnetta tärkeänä, esittivät 

perusteluiksi  ensinnäkin  sen,  että  yhteenkuuluvuus mahdollistaa  avunannon ja  -saannin 

naapurustossa.  Yhteenkuuluvuus  vaikuttaa  positiivisesti  asuinalueen  viihtyisyyteen, 

samoin  kuin  turvallisuuteen.  Yksi  aspekteista  oli  myös  yksinäisyyden  torjuminen. 

Vastaajat, jotka eivät pitäneet yhteenkuuluvuuden tunnetta tärkeänä, vetosivat asukkaiden 

taajaan vaihtuvuuteen.  Muutenkin muut  asukkaat  olivat  vastaajille  tuntemattomia,  mikä 

taas  johtaa  heikkoon  arkipäivän  sosiaalisuuteen,  kuten  tervehtimättä  jättämiseen.  Osa 

vastaajista  koki  yhteenkuuluvuuden  liittyvän  vahvasti  opiskeluun.  Heille 

yhteenkuuluvuudella oli ollut enemmän merkitystä opintojen alussa ja ylipäänsä aikoina, 

jolloin he olivat osallistuneet aktiivisesti opiskelijarientoihin. Merkittävää oli sekin, että 

vaikka  lähes  kaikki  ylioppilaskylän  asukkaat  ovat  opiskelijoita,  asukkaat  muodostavat 

varsin  heterogeenisen  ryhmän,  mikä  vähentää  yhteenkuuluvuutta.  Johtopäätöksenä 

sanottakoon,  että  asukkaiden  sosiaaliset  suhteet  eivät  perustu  naapuruston  kontekstiin, 

vaikka  jonkinlaista  yhteenkuuluuvuutta  asukkaiden  keskuudessa  onkin.  Monesta 

vastauksesta  huokuu  tietynlainen  ulkopuolisuuden  tunne,  joka  kuitenkin  joissakin 

tapauksissa on vapaaehtoista. 

Kuten Lehtonen (1990, 16–18) toteaa, jollain alueella voi olla yleistä yhteisyyttä, joka ei 

kuitenkaan ole sama asia kuin laadullisesti erityinen yhteisöllisyys. Vaikka  yhteenkuulu-

vuudelle  ei  anneta  tämän  aineiston  perusteella  kovinkaan  paljon  painoarvoa 

ylioppilaskylän  asukkaiden  keskuudessa,  se  ei  suinkaan  ole  merkityksetön  asia. 

Yhteenkuuluvuuden etuja on tunnistettu, ja ne ovat samassa linjassa Kariston (1992, 149–

150; ks. myös Lin 1999, 39–40) havaintojen kanssa. Kariston mukaan yhteisöllisyyden ja 

ihmisten  keskinäisen  luottamuksen  varaan  on  helppo  rakentaa  terveyttä  vahvistavia  ja 

sairautta  estäviä  järjestelmiä.  Yksinäisyyden  torjuminen  voidaan  nähdä  terveyden 
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edistämisenä  ja  sairauksien  estämisenä;  onhan  syrjäytyminen  usein  esimerkiksi 

masennuksen  tai  päihdeongelmien  taustalla.  Kun  vapaaehtoista  keskinäistä  apua  on 

tarjolla, terveyttä voidaan helposti edistää ja lähimmäisiä auttaa. Karisto mainitsee samassa 

yhteydessä myös sen, että aktiivinen luottamuksellinen naapuruus voi kontrolloida ja estää 

rikollisuutta. Asukkaiden kokema viihtyvyys ja turvallisuus liittyvät tähän.  

Se,  että  lähes  kaikki  Kortepohjan  ylioppilaskylän  asukkaat  ovat  opiskelijoita,  tekee 

naapurustosta  erityisen  ja  antaa  olettaa,  että  yhteenkuuluvuus  olisi  vahvaa.  Aineistoni 

perusteella näin ei  kuitenkaan ole,  vaan leimallisempaa tuntuu olevan individualismi ja 

suoranainen  ulkopuolisuus.  Asukkaiden  kokema  ulkopuolisuuden  tunne  saattaa  olla 

yhteydessä  Holmilan  (2003)  mainitsemiin  kollektiivisiin  mekanismeihin.  Näillä 

mekanismeilla  säädellään  yksilön  hyvinvointia  ja  olemassaoloa  uhkaavia  riskitekijöitä. 

Maaseudulla  niitä  on  runsaasti,  mutta  kaupunkioloissa  jokainen  tuntee  itse  olevansa 

vastuussa  elämäänsä  liittyvien  riskien  hallinnasta.  Toisaalta  kokemus  ulkopuolisuudesta 

antaa ymmärtää, että asukkaat olettavat jonkinlaisen yhteisön olevan olemassa, mutta he 

eivät vain itse kuulu siihen.    

Seuraavan yhteisöllisyyteen liittyvän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon 

yhteisöllisyys  vastaajien  mielestä  leimaa  heidän  naapurustoaan.  Tämä  kysymys  olisi 

luultavasti  tarvinnut lisäselvitystä,  sillä monet vastaajista ajattelivat leimaamisen olevan 

yksiselitteisesti  negatiivinen  asia.  Toisaalta  osa  vastaajista  tuntui  ajattelevan,  että 

yhteisöllisyyden  leima  ikään  kuin  johtaisi  siihen,  että  yhteisöllisyys  toteutuisi  myös 

käytännössä.  Kysymyksen  taustalla  oli  kuitenkin  ajatus  siitä,  onko  ylioppilaskylällä 

vastaajien mielestä maine yhteisöllisenä naapurustona. 

Neljän  vastaajan  mielestä  yhteisöllisyys  leimaa  liikaa  ylioppilaskylää.  Yhteisöllisyyttä 

korostetaan,  ja  ulkopuolisille  muodostuu  helposti  vääristynyt  kuva  asukasverkoston 

tiiviydestä. Neljätoista vastaajaa koki yhteisöllisyyden leimaavan ylioppilaskylää sopivasti. 

Heidän  vastaustensa  perusteella  mielikuvat  ylioppilaskylän  vastaavat  melko  hyvin 

todellisuutta.  Näiden  vastaajien  mielestä  yhteisöllisyys  on  positiivinen  asia.  Seitsemän 

vastaajaa  taas  oli  sitä  mieltä,  että  yhteisöllisyys  leimaa  naapurustoa  liian  vähän. 

Enimmäkseen tätä perusteltiin sillä, että vastaajat eivät tunne naapureitaan, ja sosiaalinen 

58



kanssakäyminen  alueella  on  vähäistä.  Kuudentoista  vastaajan  mielestä  yhteisöllisyys  ei 

leimaa  ylioppilaskylää  lainkaan.  Naapureita  ei  tunneta,  eikä  yhteisöllisyyttä  koeta. 

Vastauksissa  on  tulkittavissa  tyytymättömyyttä  yhteisöllisyyden  tämän  hetkiseen  tilaan 

Kortepohjassa.  Ilmeisesti  pienetkin  teot,  kuten  naapurien  tervehtiminen,  voisivat  lisätä 

yhteenkuuluvuuden  tunnetta.  Vastausten  perusteella  ylioppilaskylä  on  yhteisöllisyyttä 

ajatellen mainettaan huonompi.

Tämän analyysin edetessä on vahvistunut näkemys siitä, että Kortepohjan ylioppilaskylä 

on  voimakkaammin  potentiaalinen  kuin  aktuaalinen  yhteisö.  Periaatteessa  kaikki 

rakennuspalikat yhteisöllisyydelle on olemassa, mutta ne eivät loksahda paikoilleen. Juntto 

(2008,  98–99)  selittää,  että  naapuruus  on  muuttunut  ”kevyeksi”,  minkä  myötä  ihmiset 

hyväksytään  helposti  mukaan  (asuin)yhteisöön,  mutta  toisaalta  juuri  nopea  asukkaiden 

vaihtuvuus  ja  toistuvat  muutot  ovat  leimallisia  nykyajan  naapurustoille.  Esimerkiksi 

pientaloalueilla  naapuruussuhteet  ovat  tiheitä,  koska  asukkaita  yhdistää  sosiaalinen 

homogeenisuus,  elämänvaiheen  yhteisyys  ja  lapsiperheille  ominainen  elämäntapa. 

Sosiaalinen  homogeenisuus,  elämänvaiheen  yhteisyys  ja  opiskelijoille ominainen 

elämäntapa yhdistävät  Kortepohjan ylioppilaskylän  asukkaita.  Pientaloalueilla  asuminen 

on pysyvämpää kuin kerrostaloissa,  etenkin  kun kyse  on  opiskelija-asunnoista.  Melkas 

(2003,  67)  sanookin,  että  yhteistä  elämäntilannetta  yleispätevämpi  naapuruussuhteiden 

dynamiikkaan  vaikuttava  tekijä  on  elämäntilanteiden  vakaus,  joka  edesauttaa 

kanssakäymiselle määriteltyjen rajojen pysyvyyttä.  Myös Juntto (2008) toteaa yhteyden 

paikkaan tai paikan tunnun olevan se sosiaalisen jatkuvuuden osa, joka tekee perinteisestä 

maalaiskyläyhteisöstä  kaupunkiyhteisöä ”vahvemman”.  Jotta  yhteys  paikkaan kehittyisi, 

asumisen pitäisi olla suhteellisen pitkäkestoista. On siis varsin perusteltua esittää, että yksi 

merkittävimmistä yhteisöllisyyttä nakertavista tekijöistä on tiheä asukaskierto, jonka myötä 

asuminen ei ole pysyvää.

5.8 Ylioppilaskylän asukkaiden naapuriverkosto

Varsinainen asukkaiden verkostojen kartoittaminen alkoi tiedustelemalla niistä verkostoista 

tai  ryhmistä,  joihin  asukkaat  tyypillisesti  luottavat  arkipäiväisessä  ongelmanratkaisussa. 

Kysymyksen  tarkoituksena  oli  saada  selville,  ovatko  naapurusto  ja/tai  ylioppilaskylän 

henkilökunta  millään  tavalla  merkityksellisiä  verkostoitumisen  kannalta.  Monelle 
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vastaajalle  ensisijaisia  tukiverkostoja  olivat  ystävyyssuhteet  sekä  perhe-  ja 

sukulaisuussuhteet.  Näiden  lisäksi  mainittiin  seurakunta,  työyhteisö  ja  viralliset  tahot, 

kuten  opettajat.  Kortepohjan  verkostot  eivät  kuitenkaan  jääneet  huomiotta.  Kymmenen 

vastaajaa  mainitsi  naapurit  arkisen  avun  antajina.  Laskin  tähän  joukkoon  myös  ne 

vastaajat,  jotka  listasivat  ylioppilaskylän  irc-kanavan  ja  oman  asuintalon  Facebook-

ryhmän, koska vuorovaikutus naapureiden kesken on todennäköisesti samanlaista, oli se 

sitten  kasvokkaista  tai  välillistä.  Yhdeksässä  vastauksessa  oli  mainittu  ylioppilaskylän 

henkilökunta  arkisissa  toiminnoissa  avustavana  ryhmänä/verkostona.  Kokonaisuutta 

ajatellen  lukemat  eivät  tietenkään  ole  kovin  korkeat,  mutta  vastaukset  osoittavat,  että 

asukkaat  ovat  verkostoituneet  keskenään  edes  jossain  määrin.  Lisäksi  henkilökuntaan 

luotetaan ongelmanratkaisussa.  Paljon on tietenkin kiinni siitäkin,  minkälainen ongelma 

kulloinkin on kyseessä.

Avun  antaminen  ylioppilaskylän  sisällä  on  vastausten  perusteella  melko  vähäistä. 

Seitsemän  vastaajaa  kertoi  avustavansa  naapureitaan,  neljä  kämppiksiä  ja  kaksi 

ylioppilaskylän uusia asukkaita. Avustaminen on enimmäkseen satunnaista ja kohdentuu 

lähinnä  ystäviin  ja  sukulaisiin.  Tulos  on  ei  yllätä  ottaen  huomioon,  kuinka  heikosti 

ylioppilaskylän  asukkaat  tuntevat  toisensa:  naapurinsa tunsi  hyvin yksi  vastaaja,  melko 

hyvin neljä vastaajaa, melko huonosti kaksitoista vastaajaa ja huonosti 29 vastaajaa. Tästä 

voi  vetää  jo  selkeitä  johtopäätöksiä  ylioppilaskylän  asukkaiden  keskinäisestä 

verkostoitumisesta  ja  heidän  kokemastaan  yhteisöllisyydestä.  Tulokseen  voi  tietenkin 

vaikuttaa se, kenet vastaaja laskee naapurikseen: seinänaapurin,  samassa talossa asuvan 

asukkaan, vai kenet tahansa ylioppilaskylässä asuvista. Sekään ei ole täysin selvää, missä 

kullakin vastaajalla menee tuttavuuden raja. 

Granovetter (1973; 1983) on verkostosuhteita tutkiessaan erottanut heikot ja vahvat siteet. 

Hänen  mukaansa  sosiaalisen  siteen  vahvuus  riippuu  aikapanoksesta,  emotionaalisesta 

intensiivisyydestä,  intimiteetistä  ja  siteelle  ominaisista  vastavuoroisista  palveluksista. 

Nämä tekijät ovat jokseenkin riippumattomia toisistaan, joskin ne korreloivat voimakkaasti 

keskenään. (Granovetter 1973, 1361.) Esimerkiksi ystävyyssuhteet perustuvat vahvoihin 

siteisiin,  kun  taas  tuttavuussuhteet  muodostuvat  heikoista  siteistä.  Toisin  kuin  voisi 

kuvitella,  joissain tapauksissa heikot  siteet  ovat  merkityksellisempiä kuin vahvat  siteet. 
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Junton  (2008,  13)  mukaan  tämä  pätee  asuinympäristössä,  jossa  sosiaaliset  suhteet 

perustuvat saman tilan toistuvaan jakamiseen. Heikot siteet sopivat hyvin kaupunkimaiseen 

asumiseen, ja nekin lisäävät asuinympäristön turvallisuutta ja virikkeellisyyttä. Nähtävästi 

myös  Kortepohjan  ylioppilaskylässä  asukkaiden  välinen  vuorovaikutus  rakentuu 

pääasiassa  heikkojen  siteiden  varaan.  Naapureiden  sijasta  asukkailla  on  vahvat  siteet 

perheenjäseniinsä ja ystäviinsä. Tämä havainto saa tukea Melkakselta (2003) ja Juntolta 

(2008,  98):  viime  vuosina  lasten  ja  vanhempien  suhteet  ovat  tiivistyneet  samalla,  kun 

ystävyssuhteiden merkitys on korostunut erityisesti nuorten keskuudessa. Ystävyyssuhteet 

taas eivät ole riippuvaisia asuinpaikasta, kuten sekä oma aineistoni että Junton (2008, 22) 

tutkimus antavat ymmärtää.

Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaiden välisessä vuorovaikutuksessa näyttäisi  aineiston 

perusteella  olevan  keskeistä  niin  sanottu  fokustoiminta.  Feldin  (1981,  1016)  mukaan 

yksilöiden sosiaaliset suhteet ja aktiviteetit organisoituvat tietyn fokuksen ympärille. Fokus 

voi  olla  jokin  sosiaalinen,  psykologinen,  juridinen  tai  fyysinen  kokonaisuus.  Samojen 

fokusten  ympärille  organisoituneet  yksilöt  muodostavat  sosiaalisia  siteitä  toisiinsa  ja 

klusteroituvat.  Fokusryhmässä  syntyy  siis  vuorovaikutusta,  joka  johtaa  tuttavuuteen. 

Fokustoiminta  ja  siinä  muodostuvat  yhdistävät  siteet  eivät  edellytä  osallistujien 

persoonallisuuksien  tai  luonteenpiirteiden  samanlaisuutta.  Yhteinen  kiinnostuksen  aihe, 

johon liittyy samankaltaisuuden kokemus,  yhdistää  ryhmän jäseniä ja  synnyttää  heidän 

välilleen  vuorovaikutusta  ja  yhteistä  toimintaa.  (Pietilä-Hella  2010,  163–164.) 

Ylioppilaskylän  kollektiiviset  aktiviteetit  ovat  avoimia  kaikille  asukkaille 

persoonallisuuksista  riippumatta.  Kiinnostus  toimintaa  kohtaan  yhdistää  osallistujia,  ja 

toimintaan  osallistumalla  asukkaat  saavat  mahdollisuuden  muodostaa  tuttavuussuhteita 

muihin asukkaisiin. Fokustoiminnassa tuntuu kuitenkin olevan se ongelma, että ryhmästä 

riippumatta osallistujat ovat ns. vakiokasvoja, minkä takia asukkaiden välille ei välttämättä 

synny uusia siteitä. En silti väittäisi, että heikkojen naapuruussuhteiden syynä olisi tiettyjen 

asukkaiden  aktiivisuus,  vaan  nimenomaan  enemmistön  osallistumattomuus  yhteisiin 

toimintoihin.
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5.8.1 Naapuruston normit

Etzionin (2002, 89) mukaan yhteisön jäsenet  jakavat arvoja,  jotka mudostavat yhteisön 

moraalisen kulttuurin. Perinteisesti arvot ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle, mutta tämä 

ei ole niiden ainoa lähde. Etzioni puhuu moraalisesta dialogista, prosessista, jossa yhteisön 

jäsenet  integroivat  arvoja  moraaliseen  kulttuuriinsa.  Jotta  arvoista  tulisi  sosiaalisesti 

merkittäviä, suuren määrän ihmisiä on hyväksyttävä ne. Aineistoa kerätessäni en kysellyt 

Kortepohjan ylioppilaskylän sisäisiä arvoja  per se, vaan yleisesti asukkaiden arvostuksia 

verkoston  jäseninä.  On oletettavaa,  että  vastaajat  arvostavat  samoja  asioita  verkostosta 

riippumatta. Vastauksissa mainittiin useimmin kysymykseen liitetyt  esimerkkiominaisuu-

det, eli luotettavuus, vastavuoroisuus, yhteistyö, rehellisyys ja yhteisön (ja sen jäsenten) 

kunnioitus. Muita arvoja olivat 

− samanhenkisyys
− sosiaalisuus (kommunikaatio, aito vuorovaikutus, tiedonvälitys, välittömyys) 
− hupi
− (toimiva) yhteistyö
− yhteisten sääntöjen kunnioitus (yhteisen omaisuuden kunnioittaminen), 
− solidaarisuus (ystävällisyys, toisen ja yhteisen työn arvostaminen)
− synergia
− vastuullisuus, 
− oma-aloitteisuus (aktiivisuus)
− turvallisuus.

Arvojen selvittäminen on olennaista siksi, että yksilön voidaan sanoa kannattavan jotain 

arvoa, kun tämä arvo ohjaa hänen valintojaan ja arviointejaan. Normit taas ovat keinoja, 

joiden  avulla  arvojen  edellyttämiä  valintoja  saadaan  aikaan.  Allardtin  (1985)  sanoin 

sosiaaliset normit ilmenevät kirjoitettuina sääntöinä, periaatteina ja tapoina, joiden varassa 

yhteisössä  eletään.  Normit  edesauttavat  arvojen  saattamista  käytäntöön  ja  tuovat 

toimintaan johdonmukaisuutta. (Mikkola 2003, 35–36.)

Ylioppilaskylän  asukkaiden  välisen  vuorovaikutuksen  normistoa  selvittäessäni 

järjestyssääntöjen  noudattaminen  nousi  esiin  monessa  vastauksessa.  Suhtautuminen 

sääntöihin ei kuitenkaan ole pilkuntarkkaa; esimerkiksi satunnaista hiljaisuuden jälkeistä 

meluamista ei katsota kovin pahalla. Muiden asukkaiden yksityisyyttä ja rauhaa halutaan 

kunnioittaa.  Tungettelemista  vältellään,  mutta  vastauksista  välittyy myös turhautuminen 

siihen, ettei tuntematonta naapuria tervehditä edes kohteliaisuudesta rappukäytävässä tai 
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pihamaalla.  Simmeliläinen  kohtelias  huomaamattomuus  siis  elää  ja  voi  hyvin 

ylioppilaskylässä.  Naapureilta  toivotaan  avunantoa  pienissä  asioissa,  kuten  hissin  oven 

aukipitämisessä.  Kymmenen  vastaajaa  ei  tiennyt  tai  osannut  nimetä  naapuruston 

normistoa.  Tämä  johtunee  siitä,  että  he  eivät  tulleet  ajatelleeksi  esimerkiksi  yhteisiä 

järjestyssääntöjä,  joiden  ainakin  pitäisi  olla  jokaisen  asukkaan  tiedossa.  Sama  pätee 

vastaajiin, joiden mielestä naapurustossa ei ole normeja tai käyttäytymissääntöjä lainkaan.

Asukkaiden  arvot  ja  yhteisön  normit  ovat  jossain  määrin  yhteneväisiä.  Esimerkiksi 

solidaarisuus  ja  vastavuoroisuus  ilmenevät  siten,  että  lievistä  normipoikkeamista  ei 

raportoida henkilökunnalle, mikä luonnollisesti aiheuttaisi sanktioita sääntöjen rikkojille. 

Rauhaa ja yksityisyyttä kunnioitetaan jopa siinä määrin, että se kääntyy asukkaita vastaan: 

sosiaalisuus  ja  yhteistyö  kärsivät.  Joka  tapauksessa  ylioppilaskylän  normisto  perustuu 

pitkälti järjestyssääntöihin, eikä kirjoittamattomia sääntöjä juurikaan ole. Lång (2011, 47) 

on  päätynyt  tutkimuksessaan  samaan  lopputulokseen:  tervehtiminen  ja  yleinen 

kohteliaisuus,  siisteys  ja  muiden  asukkaiden  huomioiminen  välttämällä  kovia  ääniä 

hiljaisuuden  jälkeen  olivat  asukkaiden  toisilleen  asettamia  odotuksia  soveliaasta 

käyttäytymisestä.  Långin  johtopäätös  on,  että  hiljaisten  sääntöjen  koodiston  heikkous 

asuinyhteisössä kielii  asukkaiden löyhistä siteistä.  Kuten jo aiemmin on mainittu,  myös 

esimerkiksi  Coleman (1988) on pohtinut  verkoston tiiviyden ja  normien yhteyttä.  Mitä 

tiiviimpi  verkosto,  sitä  helpompi  jäsenten  on  luottaa  normien  noudattamiseen,  sillä 

normien  valvonta  ja  normeista  poikkeamisesta  rankaiseminen  onnistuu  tiiviissä 

verkostoissa paremmin kuin löyhissä. 

Ylioppilaskylässä ei ole vastaajien mukaan ollut juurikaan huomattavia erimielisyyksiä tai 

konflikteja. Tämä oli 32 asukkaan näkemys asiasta. Merkittävimpiä häiriötekijöitä olivat 

metelöinti ja pyykkivuorojen väärinkäyttö, jotka molemmat mainittiin kuusi kertaa. Kaksi 

vastaajaa mainitsi varkaudet. Lisäksi kahnausta olivat aiheuttaneet sotkeminen, ongelmat 

kämppiksen  kanssa,  sisätiloissa  tupakoiminen,  lemmikkieläimistä  aiheutuvat  haitat  ja 

yleisesti ottaen puutteet muiden asukkaiden huomioimisen suhteen. 

Erimielisyydet  olivat  pitkälti  seurausta  ylioppilaskylässä  koetuista  painostavimmista 

ongelmista. 19 vastaajaa ei ollut havainnut vaikeita ongelmia tai ei osannut muuten nimetä 
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sellaisia.  Kolmetoista  vastaajaa  ilmoitti  melun  ongelmaksi.  Yksi  näistä  tosin  oli 

rakennustyömaasta  aiheutuva,  eikä  siten  liittynyt  naapuruston  sosiaaliseen  ilmapiiriin. 

Muita  mainittuja  ongelmia  olivat  yhteisöllisyyden  puute  (seitsemän  mainintaa), 

sotkeminen/ilkivalta  (viisi  mainintaa),  asuntojen  kunto  (kolme  mainintaa),  häiritsevä 

tupakointi (kaksi mainintaa), yksinäisyys (kaksi mainintaa), pyykkivuorojen väärinkäyttö 

(yksi maininta) ja se, että asukkaat eivät syystä tai toisesta tule toimeen keskenään (yksi 

maininta).  Valtaosa  ongelmista  olisi  epäilemättä  ehkäistävissä,  jos  asukkaiden 

yhteisöllisyyden  kokemus  olisi  voimakkaampi.  Tällöin  kanssaihmisiä  ja  jaettua 

asuinympäristöä  kunnioitettaisiin  todennäköisesti  enemmän,  mutta  myös  normien 

rikkominen  johtaisi  useammin  sanktioihin.  Normirikkeistä  sanktioiminen  on  kuitenkin 

lopulta kollektiivin etu, sillä esimerkiksi järjestyshäiriöistä vaikeneminen saatetaan tulkita 

hyväksynnäksi, jolloin epäsuotuisa käyttäytyminen voi lisääntyä. Mutta saavatko asukkaat 

äänensä kuuluviin ongelmia kohdatessaan?

5.9 Viestintä ja asukasdemokratia

Suurin osa vastaajista oli tyytyväinen ylioppilaskylän tarjoamiin palveluihin. Tyytyväisyys 

perustui  ensiksikin  siihen,  että  asukkailla  on  mahdollisuus  vaikuttaa  palvelujen 

rakenteeseen.  Toiseksi  palveluja  ja  aktiviteetteja  on riittävästi,  ja  ne ovat  monipuolisia. 

Palvelut takaavat sen, että asukkaat saavat apua arkisiin ongelmiinsa. Palvelut ovat lähellä, 

ja ne lisäävät yhteisöllisyyttä. Tyytymättömyys taas kumpusi siitä, että  osallistumisaktiivi-

suus yhteisissä toiminnoissa on heikko. Toisaalta tyytymättömyytensä ilmaisseet asukkaat 

eivät myöskään kokeneet vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tarpeeksi kiinnostaviksi. Toisin 

sanoen palvelut ja aktiviteetit eivät tässä tapauksessa kohtaa asukkaiden tarpeita. Muutama 

vastaaja oli kahden vaiheilla tyytyväisyyden suhteen. Heillä ei välttämättä ollut tarvetta 

palveluille  tai  aktiviteeteille,  mikä  johti  pohdintoihin  palvelujen  kustannuksista  niitä 

käyttämättömille. 

Vastaajat kokivat myös, että heillä on melko hyvät vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskylän 

ongelmien ratkaisemisessa (vrt.  Strandell  2011, 11).  24 vastaajaa ilmoitti  vaikuttamisen 

olevan ehdottomasti mahdollista. Kahdeksan vastaajaa ajatteli asukkaiden voivan vaikuttaa 

ainakin periaatteessa. Kahden vastaajan mukaan vaikuttaminen onnistuisi, mikäli ongelmia 
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olisi.  Erään  mielestä  asukkaiden  vaikuttaminen  asioihin  on  vaikeaa,  toisen  mukaan 

vaikuttamismahdollisuudet riippuvat ongelmien laadusta. 

Vastauksista  päätellen  asukasdemokratia  on  hyvissä  kantimissa  Kortepohjan 

ylioppilaskylässä. Kuten arkiverkostojen selvitys osoitti, asukkaat luottavat naapureihinsa 

ja  ylioppilaskylän  henkilökuntaan  avun  saamisessa.  Asukasneuvoston  olemassaolo  on 

konkreettinen  osoitus  asuinyhteisössä  vallitsevasta  demokratiasta.  Neuvostossa  on 

yhdeksän  jäsentä,  joista  kahdeksan  valitaan  vuosittain  vaaleilla  ja  yhden  nimeää 

keskuudestaan JYYn edustajisto (Kortepohja 2012). ARA-rahoitteisissa vuokra-asunnoissa 

asukastoimikunnat ovat pakollisia (ARA 2010), eli  valtionkin tasolla huolehditaan siitä, 

että asuinyhteisöissä päätöksenteko perustuu demokratiaan.

On  hieman  paradoksaalista,  että  vastaajien  enemmistö  on  tyytyväinen  palveluihin  ja 

aktiviteetteihin,  joita  he  eivät  välttämättä  käytä.  Tästä  voisi  vetää  johtopäätöksen,  että 

useimmille  asukkaille  riittää  tieto  siitä,  että  palveluja  on,  ja  he  voivat  halutessaan  ja 

tarvittaessaan hyödyntää niitä. Palvelut kuitenkin tarvitsevat käyttäjiä, eikä niitä ole kovin 

mielekästä  järjestää  varmuuden  vuoksi.  Osallistumattomuus  ja  palvelujen  käyttämättä 

jättäminen  johtavat  helposti  palvelutarjonnan  supistumiseen.  Tämä  on  luonnollisesti 

negatiivinen kehityssuunta ajatellen erityisesti niitä asukkaita, jotka käyttävät palveluja ja 

osallistuvat  yhteisiin  aktiviteetteihin.  Mahdollisuuteen  tuudittautuminen  on  siten 

jokseenkin individualistinen teko. Tietenkin osallistuminen tai osallistumatta jättäminen on 

henkilökohtainen  päätös,  ja  motiivien  on  todennäköisesti  oltava  muualla  kuin  yhteisen 

hyvän  ajamisessa.  Mikä  siis  motivoisi  asukkaita  yksilötasolla,  ja  sitä  kautta  takaisi 

yhteisöllisyyttä  ylläpitävien  toimintojen  säilymisen?  Lehtonen  (1990,  226)  toteaa,  että 

asuinyhteisössä  asukkaiden  toimintaa  muokkaavat  yhteiset  intressit.  Yksilöllisten 

oikeuksien  laiminlyöminen  saattaa  johtaa  painostusryhmien  syntymiseen,  toisin  sanoen 

kollektiiviseen toimintaan. Tällä tavalla ajatellen onkin järkeenkäypää, että tyytyväisyys ja 

vähäinen aktiivisuus kytkeytyvät toisiinsa. Toimintaan ryhdytään, kun se todella koetaan 

tarpeelliseksi. 

Ylioppilaskylän  asukkaat  saavat  tietoa  palveluista  ja  aktiviteeteista  ensisijaisesti 

sähköisesti. Eniten mainintoja sai kylän sähköpostilista (40 kpl). Myös Kortepohjan irc-
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kanava, Facebook ja internetsivut mainittiin. Tärkeä informaatiokanava on myös talojen 

ilmoitustauluille ja seinille kiinnitetyt mainosjulisteet, joista oli 32 mainintaa. Tieto välittyi 

lisäksi  postitettujen  tiedotteiden  ja  lehtien  kautta.  Kasvokkainen  tiedonvaihto  jäi  tässä 

yhteydessä  lähes  täysin  paitsioon.  Vain  yksi  vastaaja  kertoi  saavansa  tietoa  suoraan 

kyläsihteeriltä tämän toimistolla käydessään. ”Puskaradio” mainittiin kahdesti, mutta siitä 

ei ole varmuutta, tarkoittivatko vastaajat tällä kasvotusten tapahtuvaa  informaationvälitys-

tä. Vaikka asukkaiden välistä viestintää on jonkun verran, kaikesta päätellen se tapahtuu 

enimmäkseen  oman  kodin  yksityisyydessä  virtuaalisesti.  Henkilökunnan  ja  asukkaiden 

välinen tiedonvälitys tuntuu olevan hyvin yksipuolista: vaikka asukkaat kokevat voivansa 

vaikuttaa ylioppilaskylän asioihin,  he eivät  ainakaan ongelmatilanteissa lähesty helposti 

henkilökuntaa. Riippumatta viestinnän osapuolista viralliset informaatiokanavat nousivat 

aineistossa keskeisimmiksi, mikä osaltaan kertoo asukasverkoston löyhyydestä.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA

Kuten  todettu,  tutkimukseni  lähtökohtana  oli  tarkastella  kahden  erilaisen  kolmannen 

sektorin  toimijan,  Jyväskylän  Nuoriso-  ja  Palveluasuntojen  ja  Jyväskylän  yliopiston 

ylioppilaskunnan, roolia asunto- ja asumispalvelujen tuotannossa. Kun en saanut JNP:tä 

mukaan tutkimukseen, tutkimuksen luonne muuttui jossain määrin. Muutos oli mielestäni 

kuitenkin  positiivinen.  Toisin  kuin  JNP:tä,  ylioppilaskuntaa  ei  välttämättä  voi  kutsua 

perinteiseksi  kolmannen  sektorin  toimijaksi,  mutta  voittoa  tavoittelemattomana 

edunvalvontajärjestönä  ylioppilaskunta  täyttää  paremmin  kolmannen  sektorin  kuin 

yksityisen  tai  julkisen  sektorin  toimijoiden  tunnusmerkit.  Asuntotuotanto  on  vain  yksi 

JYYn useista toimialoista, joskin merkittävä sellainen. 

Jyväskylän  yliopiston  ylioppilaskunnassa  kuului  vuonna  2010  noin  15  000  jäsentä 

perustutkinto-  ja  jatko-opiskelijat  yhteen  laskettuina.  Samana  vuonna  Kortepohjan 

ylioppilaskylässä  asui  noin  1600  asukasta,  eli  reilu  kymmenen  prosenttia  jäsenistöstä2. 

(JYYn toimintakertomus 2011.) Ei liene kovin tavallista, että yhdellä asuinalueella on näin 

runsaslukuinen  opiskelijakeskittymä.  Siksi  ylioppilaskylä  vaikuttikin  hedelmälliseltä 

tutkimuskohteelta. Lisäksi ylioppilaskylän arkkitehtuurissa ja tilasuunnittelussa on pyritty 

edistämään  asukkaiden  yhteisöllisyyden  kokemusta,  mikä  vahvisti  uskoani  siihen,  että 

voisin löytää ratkaisun tutkimusongelmaani tämän asuinalueen henkilökuntaa ja asukkaita 

haastattelemalla.  Henkilökunnalta  kerätty  aineisto  jäi  harmillisen  suppeaksi,  mutta 

asukkaiden  vastausaktiivisuus  suorastaan  yllätti.  Laahjahko  aineisto  toi  syvyyttä 

tutkimukseen,  mutta  samalla  viivytti  analyysin  valmistumista,  sillä  alkuperäisestä 

suunnitelmastani poiketen jouduin käymään vastaukset läpi manuaalisesti. Olen kuitenkin 

jokseenkin tyytyväinen analyysiini ja sen pohjalta syntyneisiin johtopäätöksiin. Esittelen 

ne seuraavaksi.

Kortepohjan  ylioppilaskylän  organisaatio  muodostuu  vertikaalisista  ja  horisontaalisista 

suhteista.  Asukasneuvosto  on  ylioppilaskylän  korkein  päättävä  elin,  mutta  se  on  silti 

alisteisessa asemassa yliopiston ylioppilaskunnan ja siten ylioppilaskylän henkilökuntaan 

nähden.  Sen  sijaan  asukasneuvoston  jäsenten  väliset  suhteet  ovat  vertikaalisia,  koska 

2 Luku sisältää myös opiskelijoiden mahdolliset perheenjäsenet
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kenelläkään  ei  ole  enemmän  päätösvaltaa  muihin  jäseniin  nähden.  Hallinto  ja 

päätöksentekoelimet  on  organisoitu  siten,  että  ylioppilaskunnan  perimmäinen  tarkoitus 

toteutuu:  Jyväskylän  yliopiston  ylioppilaskunta  on  taloudellinen  yksikkö,  joka  pyrkii 

tuottamaan  jäsenistölleen  etupäässä  muita  kuin  taloudellisia  hyötyjä.  Tässä  tapauksessa 

kyse  on  palvelujen  ja  muiden  etujen  tuottamisesta  ylioppilaskylän  asukkaille. 

Palvelutuotanto  edellyttää  luonnollisesti  organisaation  sisäistä  yhteistyötä,  mutta  myös 

yhteistyötä ulkopuolisten,  eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön syntyminen on 

aikaa  vievä  prosessi,  jonka  etenemistä  saattaa  hankaloittaa  sopivan  yhteistyömuodon 

löytyminen. Vastavuoroisuuden velvoite ohjaa yhteistyön kehittymistä.

Asukkaiden  vastaukset  vahvistivat  näkemystä  ylioppilaskunnasta  kolmannen  sektorin 

toimijana ja siten valottivat  niitä  seikkoja,  joilla  kolmas sektori  voi  lunastaa paikkansa 

palvelutuotannossa.  Yksi  näistä  on  hintataso,  jonka  voittoa  tavoittelemattomat  tai 

kohtalaista voittoa tavoittelevat organisaatiot voivat pitää alhaisena palveluja tuottaessaan. 

Toiminnan  perustuessa  pitkälti  vapaaehtoisuuteen  ja  kansalaisaktiivisuuteen  palvelujen 

ylläpitäminen saattaa muodostua ongelmalliseksi. Mikäli palvelujen tuottajilla ja käyttäjillä 

ei ole tarpeeksi tietotaitoa ja/tai sosiaalista pääomaa, joudutaan mahdollisesti turvautumaan 

johonkin  ulkopuoliseen  tahoon,  mikä  tuo  ylimääräisiä  kustannuksia  organisaatiolle.  On 

selvää, että ylioppilaskylä palveluineen ja toimintoineen ei pärjäisi tekemättä yhteistyötä 

ulkopuolisten  toimijoiden  kanssa,  mutta  on  epäilemättä  suuri  etu,  jos  asukkailla  on 

esimerkiksi  sosiaalista  pääomaa,  jonka  avulla  he  voivat  itse  vahvistaa  yhteisöllisyyttä 

alueella ja siten ehkäistä individualismin lieveilmiöitä, kuten syrjäytymistä.   

Asukasvalintoja ei  kuitenkaan varsinaisesti  ohjaa asukkaiden potentiaali  ylioppilaskylän 

toimintojen  tuottajina  ja  ylläpitäjinä.  Ylioppilaskylän  asunnot  on  tarkoitettu  Jyväskylän 

yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille ja heidän mahdollisille perheenjäsenilleen. Tämä on 

merkittävin  kriteeri  asukasvalintoja  tehtäessä.  Mitä  kauempaa  opiskelija  muuttaa 

Jyväskylään,  sitä  paremmat  mahdollisuudet  hänellä  on  saada  asunto  ylioppilaskylästä. 

Yksiöihin  pääsevät  ensisijaisesti  opinnoissaan  edenneet.  Toisin  sanoen  ylioppilaskylään 

asumaan  pyrkivillä  opiskelijoilla  on  oltava  sellaista  sosiaalista  pääomaa,  joka  parantaa 

heidän mahdollisuuksiaan asunnon saamisessa. Sosiaalista pääomaa tärkeämmäksi nousee 

kuitenkin institutionalisoitunut kulttuurinen pääoma.
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Ylioppilaskylässä  pyritään  ylläpitämään  yhteisöllisyyttä  asukkaiden  keskuudessa. 

Yhteisöllisyyden uskotaan lisäävän asumisviihtyisyyttä, mikä onkin varsin yleinen käsitys 

(ks.  esim.  Juntto  2008;  Lång  2011).  Yhteisöllisyyden  merkitys  näkyy  panostamisena 

vapaa-aikatoimintaan,  kuten  yhteisiin  talkoisiin  ja  tapahtumiin.  Yhteisöllisyyteen 

kannustaminen on yksi kolmannen sektorin toimijoiden tehtävistä, myös asumispalvelujen 

tuotannossa. Yhteisöllisyys voi kuitenkin tuoda mukanaan myös negatiivisia lieveilmiöitä, 

kuten  yhteisten  sääntöjen  rikkomista.  Siinä  mielessä  yhteisöllisyys  paradoksaalisesti 

vahvistaa individualistisia käyttäytymismalleja, mutta yhteisöllisyydellä on silti enemmän 

positiivisia  kuin  negatiivisia  seurauksia.  Tämä  on  sinänsä  itsestään  selvää,  koska  jos 

ongelmia  olisi  enemmän  kuin  etuja,  yhteisöllisyyttä  tuskin  tavoiteltaisiin.  Kuten 

Ruuskanenkin  (2007,  31–32)  on  todennut,  tiiviissäkin  verkostoissa voi  esiintyä  sisäisiä 

väärinkäytöksiä ja amoraalisen normiston ylläpitämistä. Ongelmattomasti toimiva yhteisö 

on utopistinen ideaali, joka voi olla yhteistoiminnan päämäärä, mutta kokonaisuudessaan 

sitä tuskin voi koskaan saavuttaa.

Kortepohjan ylioppilaskylä on tilallisesti  suhteellisen pieni  alue,  minkä pitäisi  teoriassa 

olla eduksi sosiaalista pääomaa ajatellen. Lisäksi pyrkimys yhteisöllisyyteen on huomioitu 

tilaratkaisuissa siten, että kylään on rakennettu yhteis- ja harrastetiloja. Siksi voisi kuvitella 

osallistumisasteen olevan korkeampi yhteisissä aktiviteeteissa. Kuitenkin pitkälti ne, jotka 

ovat  yleisesti  aktiivisia  yhteisö-  ja  verkostotoimijoita,  osallistuvat  eniten  myös 

ylioppilaskylän  toimintoihin.  Näillä  fokusryhmäläisillä  on  halua  luoda  ja  ylläpitää 

sosiaalisia  suhteita,  toisin  sanoen kerryttää sosiaalista  pääomaansa.  Tämä ei  kuitenkaan 

tarkoita,  että  asukkaat  voitaisiin  jakaa  sosiaalisiin  ja  epäsosiaalisiin.  Enemmistölle 

kyselyyni  vastanneista  ajan  puute  oli  tärkein  syy  osallistumattomuudelle.  Monella  oli 

vastauksista perustellen varsin vilkas sosiaalinen elämä, mutta pääasiassa ylioppilaskylän 

ulkopuolella.

Havaintojeni  perusteella  toinen merkittävä  aktiivisuutta  vähentävä tekijä  on liikkuvuus. 

Kortepohjan ylioppilaskylällä on pitkä historia alkaen 1960-luvulta. Asukaskanta on ollut 

ajan saatossa homogeeninen siinä mielessä, että valtaosa asukkaista on ollut opiskelijoita. 

Opiskelijoidenkin elämäntilanteissa on kuitenkin paljon vaihtelua, joten ei voi olettaa, että 
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tietyn  tyyppinen  homogeenisuus  ilmenisi  suoraan  voimakkaana  yhteisöllisyyden 

kokemuksena. Opiskelijoita yhdistää kuitenkin hyvin monessa tapauksessa se tekijä, että 

heidän  elämänsä  on  eräänlaisessa  välivaiheessa.  Todennäköisesti  harvalle  opiskeluajan 

asunto ja  asuinalue  on se,  jossa  elämä vakiintuu ja  juurtuminen paikkaan alkaa.  Myös 

ylioppilaskylässä muuttoliikenne on vilkasta, ja asukkaiden tiheä vaihtuvuus hankaloittaa 

yhteisöllisyyden  synnyttämistä  ja  ylläpitämistä  (ks.  myös  Lång  2011).  Vaikka 

ylioppilaskylän juuret ovat syvällä, jatkuva muuttoliike estää asukkaiden juurtumisen. Side 

asuinpaikkaan ei välttämättä ehdi muodostua, eikä paikkaan yritetäkään erityisesti sitoutua, 

kun asumisen tiedetään olevan väliaikaista. 

Alhainen  osallistumisaktiivisuus  ilmenee  siten,  että  asukkaat  tuntevat  toisensa  heikosti. 

Heikotkin  siteet  toki  mahdollistavat  esimerkiksi  avun  antamisen  ja  saamisen  sitä 

tarvittaessa, mutta pääasiassa asukkaat turvautuvat ongelmatilanteissa muihin tahoihin kuin 

ylioppilaskylän  henkilökuntaan  tai  naapureihinsa.  On  kuitenkin  ilmeistä,  asukkailla  on 

kuitenkin luottamusta henkilökuntaa kohtaan. Samoin yhteisiä sääntöjä ja normeja pyritään 

noudattamaan,  mikä  kertoo  jonkinlaisesta  solidaarisuudesta  asukkaiden  keskuudessa. 

Toisaalta tiiviimpi verkostoituminen ja sen myötä yhteisöllisyys voisi auttaa ehkäisemään 

niitä ongelmia, joita normirikkeet aiheuttavat. 

Vaikka  yhteisöllisyyden  puute  ja  siitä  seuraavat  ongelmat  herättävät  tyytymättömyyttä 

asukkaissa, enemmistö vastaajista koki voivansa vaikuttaa sekä ongelmien ratkaisuun että 

ylioppilaskylän  palvelurakenteeseen.  Tyytymättömyys  asukkaiden  keskuudessa  ei 

ilmeisesti  ole  erityisen  painostavaa,  sillä  he  eivät  mahdollisuudesta  huolimatta  ole 

aktiivisesti  pyrkineet  vaikuttamaan  epäkohtiin.  Kortepohjan  ylioppilaskylän  vaikein 

ongelma  näyttäisi  siis  olevan  asukkaiden  passiivisuus.  Kun  yksilö  ei  koe  kuuluvansa 

tiettyyn  yhteisöön,  hänellä  ei  voi  olettaa  olevan  juurikaan  mielenkiintoa  ajaa  yhteisön 

asioita, vaikka siihen tarjottaisiin tilaisuus. Yhteisössä toimiminen vaatii kuitenkin aikaa ja 

mahdollisesti muitakin resursseja, joita yksilöllä ei välttämättä ole. Lisäksi nimenomaan 

asuinyhteisössä  paikkaan  kuuluminen  on  tärkeä  osa  yhteisöllisyyden  kokemuksen 

syntymistä. 
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On syytä pitää mielessä, että Kortepohjan ylioppilaskylässä on kaikesta huolimatta kattava 

palvelu-  ja  aktiviteettitarjonta,  joten  pienimuotoisesta  verkostoitumisesta  ja 

yhteisöllisyydestä  voidaan  puhua.  Ei  ole  tavatonta,  että  yhteisön  sisälle  muodostuu 

pienempiä  yhteisöjä.  Tämä  ei  kuitenkaan  ole  oleellista,  kun  tarkastelun  kohteena  on 

asuinalue ja sen rajoissa koettu kokonaisvaltainen yhteisöllisyys. Tutkimukseni vahvistaa 

silti teorian siitä, että kolmannen sektorin asuntotuotanto voi lisätä asukkaiden sosiaalista 

pääomaa.  Tämä  edellyttää  kolmannen  sektorin  organisaation  verkostoitumista 

yhteistyökumppaneiden  kanssa,  sillä  voittoa  tavoittelemattomalla  tai  kohtalaista  voittoa 

tavoittelevalla  organisaatiolla  ei  ole  välttämättä  varaa  toteuttaa  palveluja  ilman 

ulkopuolista apua. Tässä esimerkkitapauksessa yhteistyötahoja oli melko runsaasti kaikilta 

sektoreilta ja erilaisilta toimialoilta. Yhteistyö vaatii aikaa, neuvottelemista ja toteutuessaan 

vastavuoroisuutta.

Verkostoitumalla  kolmannen  sektorin  toimijat  voivat  toteuttaa  yhden  tärkeimmistä 

tehtävistään,  eli  luoda  puitteet  yhteisöllisyydelle.  Pyrkimys  yhteisöllisyyteen  korostuu 

etenkin  asuntotuotannossa.  Tavoitteeseen  voidaan  pyrkiä  rakentamalla  asuinalueelle 

yhteisiä  tiloja  sekä  panostamalla  palveluihin  ja  asukkaiden  vapaa-aikatoimintaan.  Ei 

kuitenkaan  ole  itsestään  selvää,  että  fasiliteettien  ja  palvelujen  mahdollistama 

yhteisöllisyys alkaisi kukoistaa sosiaalista pääomaa synnyttäen. Loppujen lopuksi kaikki 

riippuu  yksilöistä  ja  heidän  aktiivisuudestaan  toimia  yhteisöllisyyden  hyväksi. 

Yhteenkuuluvuuden  tunne  on  tärkeä  esimerkiksi  yhteisten  sääntöjen  kunnioittamisen, 

turvallisuuden tunteen ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta. Jos yhteisöllisyyttä ei koeta 

yleisesti,  sosiaalinen  pääoma kertyy korkeintaan  aktiivien  ryhmälle,  eikä  siten  hyödytä 

koko  naapurustoa.  Passiivisten  asukkaiden  houkuttelu  naapuruston  kollektiiviseen 

toimintaan mukaan ei ole helppoa: niin teoria kuin käytäntö osoittavat, että asuinalueen 

yhteisöllisyys  edellyttää  paikkaan  sitoutumista.  Vaikka  naapurustossa  muodostuisi 

esimerkiksi pieniä harrastuspohjaisia yhteisöjä, niillä olisi erilainen funktio ja vaikutukset 

kuin  koko naapuruston  kattavalla  yhteisöllä.  Olisi  keksittävä,  miten  asukkaat  saataisiin 

hyödyntämään heille suunnattuja palveluja ja toimintoja, joilla olisi positiivinen vaikutus 

yhteisöllisyyden kokemukseen. Tässä olisi oivallinen aihe jatkotutkimukselle.
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LIITTEET

Liite 1: Saatesähköposti

Hei!

Olen sosiologian opiskelija Jyväskylän yliopistosta, ja teen parhaillaan pro gradu 

-tutkielmaani koskien kolmannen sektorin asumispalveluja. Tutkielma tulee olemaan osa 

Aalto-yliopiston Elävä esikaupunki -hanketta, johon voi tutustua tarkemmin 

osoitteessa http://ytk.aalto.fi/fi/tutkimus/hankkeet/eloisa/.

Tutkimustani varten kerään kyselyaineistoa, joka muodostuu sekä asumispalveluja 

tarjoavien yhdistysten henkilökunnan että palveluja käyttävien asukkaiden vastauksista. 

Kyselyt koostuvat pääasiassa avoimista kysymyksistä, joissa tiedustellaan 

verkostoitumisesta ja yhteisöllisyydestä. Kyselyihin voi vastata anonyymisti internetissä, ja 

vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastausaikaa on 10.3.2012 asti.

Pyytäisin, että välitätte tämän viestin myös Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille. 

Henkilökunta voi vastata kyselyyn 

osoitteessa http://mrinterview2.ad.jyu.fi/mrIWeb/mrIWeb.dll?

I.Project=KOLMANNENSEKTOR1

Asukkaiden kyselylomake: http://mrinterview2.ad.jyu.fi/mrIWeb/mrIWeb.dll?

I.Project=YHTEISLLISYYSJAS

Kiitos jo etukäteen!

yst. terv. Kia Hakala
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Liite 2: Organisaation kyselyrunko

• Organisaatio

• JYY tai JNP

• Vastaajan rooli organisaatiossa

• Kuinka paljon organisaatiollanne on yhteistyökumppaneita?

• Keitä he/ne ovat?

• Kuinka kontaktit jakautuvat maantieteellisesti?

• Millainen heidän/niiden sosiaalinen ja taloudellinen asema on?

• Kuinka usein pidätte heihin/niihin yhteyttä?

• Mikä on yhteistyön tavoite?

• Mitä etuja yhteistyöstä on organisaatiollenne?

• Mitä haasteita yhteistyöhön liittyy?

• Millä perusteella teette asukasvalinnat?

• Millaisia oheispalveluja/-toimintoja Teillä on asukkaille?

• Kuinka tärkeänä näette asukkaiden välisen yhteisöllisyyden? Miksi?

• Liittyykö  yhteisöllisyyteen  tai  sen  tavoitteluun  mielestänne  huonoja  puolia? 

Millaisia?

• Pyrkiikö organisaationne synnyttämään yhteisöllisyyttä asukkaiden keskuudessa?

• Koetteko organisaationne onnistuneen tässä tehtävässä?

• Kuinka usein ryhmiä aktivoidaan? 

• Kuka johtaa tai mobilisoi ryhmiä/verkostoja?

• Millainen yhteisön historia on? Mitä merkittäviä tapahtumia se on kohdannut?

• Kuinka sosiaalisesti heterogeeninen/homogeeninen yhteisö on?

• Onko ryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä toisia todennäköisemmin ja jos, miksi?

• Onko  ryhmiä,  jotka  sulkevat  itsensä  tai  tulevat  poissuljetuiksi  kollektiivisesta 

toiminnasta ja jos, miksi?

• Mitä tietolähteitä ja -kanavia yhteisössä käytetään?



Liite 3: Asukkaiden kyselyrunko

• Vuokranantaja

◦ JYY
◦ JNP

• Sukupuoli

• Ikä

• Kuinka kauan kaiken kaikkiaan asunut vuokranantajan tarjoamassa asunnossa 

(mukaan lukien esimerkiksi sisäinen muutto)?

•  Millä perusteella olet valinnut kyseessä olevan asumismuodon?

• Poikkeaako  valittu  asumismuoto  sellaisista,  joita  julkinen  tai  yksityinen  sektori 

tarjoaa? Mikäli ei kokemusta, uskotko poikkeavan? Miksi?

• Oletko  tietoinen  niistä  mahdollisuuksista  (esim.  tukipalvelut,  vertais-  ja 

harrasteryhmät), joita valitsemaasi asumismuotoon liittyy? Nimeä muutama. 

• Osallistutko tai oletko osallistunut yhteisiin aktiviteetteihin? Miksi/miksi et?

• Oletko tyytyväinen tarjolla oleviin palveluihin tai aktiviteetteihin? Miksi/miksi et?

• Oletko aktiivinen toimija asuinyhteisössänne?

• Koetko  ylipäänsä  kuuluvasi  tiettyyn  yhteisöön  valitsemasi  asumismuodon 

perusteella?

• Koetko  yhteenkuuluvuuden  tunteen  tärkeäksi  asuinyhteisöäsi  ajatellen? 

Miksi/miksi et?

• Leimaako yhteisöllisyys mielestäsi naapurustoasi? Liian vähän, sopivasti vai 

liikaa? Perustelut.

• Mihin  verkostoihin  tai  ryhmiin  tyypillisesti  luotat  arkipäivän  ongelmien 

ratkaisussa?

• Ketä yleensä avustat arkisissa rutiineissa? Miten, missä olosuhteissa ja kuinka usein 

tällaista avustamista tapahtuu?

• Mitä  ominaisuuksia  erityisesti  arvostat  verkoston/verkostojen  jäsenenä  (esim. 

luotettavuus, vastavuoroisuus, yhteistyö, rehellisyys, yhteisön kunnioitus)?

• Kuinka hyvin tunnet naapurisi?



• Mitkä ovat vuorovaikutuksen kulttuuriset ja sosiaaliset  normit/käyttäytymissään-

nöt? (esim. rakennuksen tai naapuruston sisällä)?

• Onko naapurustossa ollut havaittavissa erimielisyyksiä/konflikteja?

• Mitkä ovat mielestäsi painostavimmat ongelmat yhteisössä? 

• Voivatko asuinyhteisön jäsenet mielestäsi vaikuttaa ongelmien ratkaisemiseen?

• Mitä kautta saat tietoa yhteisistä aktiviteeteista?
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