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JOHDANTO
Uuden aluepolitiikan (esim. Rannikko 2003: 20–21; Salmi 2003: 61) aikana maaseudun
hallinta on siirtynyt yhä enemmän paikalliselle tasolle. Tämän suuntainen kehitys on
lisännyt

kiinnostusta

tarkastella,

miten

maaseutu-

ja

aluepolitiikka

näkyvät

konkreettisesti paikallisella tasolla. Suomessa alettiin 1990-luvun alkuvuosien laman
jälkeen korostaa kansalaisten vastuuta itsestään ja yhteisöstään (Kahelin 2004: 23) ja
heille pyrittiin luomaan uusia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nykyään
maaseudun kehitystyötä onkin erityisesti Euroopan unionin jäsenyyden mukanaan tuoma
hanketoiminta, jossa olennaisina toimijoina ovat paikalliset toimintaryhmät ja
kyläyhdistykset (Keränen 1997: 3; Kahelin 2004: 23). Kylien kehittämisessä ei ole kyse
ainoastaan maaseutua koskevasta ilmiöstä, vaan laajemmasta aktiiviseen kansalaisuuteen
liittyvästä politiikasta, joka on osa yhteiskunnan hallintamentaliteetitin muutosta
(Saastamoinen 2006). Uusliberalistisen ajattelutavan mukaan kansalaisuus määrittyy yhä
voimakkaammin yksilön oikeuksien lisäksi velvollisuuksien kautta.
Julkisessa poliittisessa keskustelussa monia paikallisiin yhdistyksiin perustuvia
kehittämistoimia pidetään vähämerkityksellisinä, vaikka myös näitä toimia lisäämällä
voidaan saada paljon tuloksia aikaan (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009: 122).
Kahden viimeisimmän maaseutupoliittisen kokonaisohjelman mukaan (Maaseutu ja
hyvinvoiva Suomi…2009: 122; Mahdollisuuksien maaseutu…2014) maaseudun väestöja yhdyskuntarakenteesta johtuen tehokkainta kehittämistä saadaan aikaan nimenomaan
pienillä ja paikallislähtöisillä hankkeilla. Paikallisen kehittämisen merkitys ja osuus
maaseutupolitiikassa kasvaa koko ajan. Puhutaankin paikkaperustaisesta kehittämistä,
jolla tarkoitetaan paikallisista tarpeista, mahdollisuuksista ja olosuhteiden lähtökohdista
nousevaa kehittämistä. Paikallisen tason kehittämisen tulee olla pitkäaikaista kestävää
kehittämistä (Moseley 2003: 4). Paikkaperustainen kehittäminen sisältää sekä paikallisten
toimijoiden oman osallistuminen, että asiantuntijoiden tuen (Moseley 2003: 177).
Yhteistyöllä on siis paikkaperustaisessa kehittämisessä tärkeä merkitys.
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Voidaan sanoa (esim. Rannikko 2003: 20–21; Salmi 2003: 61), että aluepolitiikka on
muuttunut kansallisesta, laaja-alaisesta ja niin sanotusta suuresta aluepolitiikasta pieneen
alueellisten instituutioiden vetämään aluepolitiikkaan. Suomalaisessa aluekehityksessä
on siirrytty viime vuosina paljolti projekteihin, joilla on tietty ajallinen jänne (Salmi 2003:
61). Paikallisen kehittämisen keskeisiä välineitä uudessa ohjelmallisessa aluepolitiikassa
ja kehittämistyössä ovat projektit ja hankkeet (Keränen 1997: 3). Näiden hankkeiden
toteuttajia ovat monessa tapauksessa kyläyhdistykset, joista on tullut tärkeitä maaseudun
toimijoita ja kehittäjiä. Kyläyhdistykset ovat osaltaan syrjäyttäneet maaseudun perinteisiä
yhdistyksiä

kylien

yhteistoiminnan

organisoijana

(Kumpulainen

2013:

24).

Ongelmallista on, että maaseudun kehitystyön muuttuessa projektien ja hankkeiden
kautta tehtäväksi, kynnys osallistua sitoutumista ja vastuunottoa edellyttävään
järjestötoimintaan, esimerkiksi kylätoimintaan on kasvanut. Tähän ovat vaikuttaneet
osaltaan ihmisten elämän yksityistäminen, työelämän vaatimukset sekä järjestötoiminnan
haasteiden ja vastuiden kasvaminen (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009: 122).
Maaseutukylien tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat edelleen kunnat.
Yhteistyö hakee kuitenkin koko ajan uusia muotoja ja väyliä, sillä kuntaliitosten kautta
tapahtuva kuntien suureneminen tuo uusia haasteita kuntien ja kylien väliselle suhteelle
ja yhteistyölle (Hyyryläinen ym. 2011a: 10). Kylissä tapahtuvan aktiivisen vaikuttamisen
kytkeytyminen suurenevien kuntien poliittisiin ja hallinnollisiin prosesseihin on tällä
hetkellä paikallisesti ja valtakunnallisesti tärkeä teema (Hyyryläinen ym. 2011a: 36).
Erilaiset strategiat vaikuttavat siihen, miten ja kuinka paljon maaseutua ja kyliä otetaan
huomioon kuntien aluepolitiikassa. Strategiseen suunnitteluun kuuluvat esimerkiksi
erilaiset ohjelmat, tavoitesuunnitelmat, visiot, poliittiset linjavalinnat, pitkän aikavälin
suunnitelmat ja strategiat (Keränen 2001: 9–10). Strategia on suunnitelma, joka
määrittelee pitkän aikavälin tavoitteet. Sen avulla organisaatio tai alue ylläpitää yhteyttä
tai jäsentää asemaansa ympäristönsä kanssa, esimerkiksi kuntastrategiassa voidaan
muotoilla kunnan ja sen kylien välinen suhde (Baron 2004).
Ella Mustakankaan, Markku Kiviniemen ja Hilkka Vihisen tutkimuksessa
(Mustakangas ym. 2004) maaseudun ja kunnan suhteessa tärkeäksi tasoksi nousi
seutualue. Omassa tutkielmassani haluan kuitenkin selvittää alemman ja paikallisemman
tason eli kylän roolia maaseudun kehittämisessä ja osana maaseudun ja kunnan suhdetta.
Torsti Hyyryläinen, Hannu Katajamäki, Sirkku Piispanen ja Vesa Rouhiainen ovat
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tutkimuksessaan "Uusisisäsyntyisen maaseutupolitiikan ilmeneminen kylätoiminnassa"
sitä mieltä, että kylien kuntasuhdetta maaseutupolitiikassa ei ole pohdittu riittävästi ja se
kaipaisi lisätutkimusta (Hyyryläinen ym. 2011a: 36).
Kunnan ja kylän suhteeseen liittyy vahvasti osallisuus. Eli se, miten kylien asukkaat
ovat osallisina kunnan strategisessa kehityksessä ja suunnittelussa. Osallisuus on ollut
esillä viime aikoina niin paljon, että siitä on tullut muotisana. Osallisuus ei kuitenkaan
ole vain trendi; osallisuus on kunnallisen itsehallinnon ja kansalaisyhteiskunnan
ydinsisältö ja sitä tulee edelleen vahvistaa (Laiho 2002: 139).
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TUTKIMUKSEN TAVOITE
Pro gradu -tutkielmassani keskityn paikallisen tason aluekehitykseen ja -politiikkaan.
Selvitän, miten kylä ja kylän asukkaat otetaan huomioon kunnan strategisessa
kehittämisessä ja miten tämä näkyy strategisen kehittämisen dokumenteissa kuten
maaseutu- ja kuntastrategioissa.
Hanketyö on nykyään vahvasti osa maaseutupolitiikkaa sekä maaseutualueiden
kehittämistä. Käsittelenkin tutkielmassani maaseutukylän asukkaiden osallistumista
hankkeisiin ja tätä kautta kunnan kehittämiseen. Hanketoiminta sitoo paikalliset toimijat
osaksi maaseudun kehittämisen verkostoja, diskursseja ja hallinnollisia käytäntöjä.
Erityisesti tutkielmani keskiössä on, miten kylä ja siellä tapahtuva toiminta ovat osa
kunnan kehittämistä ja miten nämä kylätoimijat, kyläläiset itse kokevat osallisuutensa
kunnan kehittämisessä ja samalla osana maaseutupolitiikkaa.
Tutkimuskysymykseni ovat:
1. Miten Lappajärven Itäkylä ja kylätoiminta ovat osa Lappajärven kunnan
kehittämistä?
2. Miten Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset kokevat osallisuutensa
Lappajärven kunnan kehittämisessä ja mikä heidän motiivinsa siihen on?
Suomen Euroopan unioniin liittymisen jälkeen hanketoiminta on ollut tärkeä osa
maaseudun kehittämistä (Keränen 1997: 3; Kahelin 2004: 23). Kyläyhdistykset saavat
hankkeiden kautta mahdollisuuden taloudelliseen avustukseen kyliensä kehittämiseen ja
paikallisen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Voidaankin ajatella, että hankkeiden kautta
kyläläiset osallistuvat oman kylänsä kehittämiseen sekä samalla laajemmin koko kunnan
elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja voimistamiseen. Kyläläisten osallisuus kunnan
kehittämiseen tulee siis hankkeiden kautta. Hankkeiden kautta kylätoimijoista tulee myös
osa laajaa maaseutupolitiikan verkostoa. Kyläläisille maaseutupolitiikka saattaakin
konkretisoitua Euroopan unionin rahoittamalla LEADER-toimintatavalla ja siihen
kuuluvilla alueellisilla toimintaryhmillä, jotka osarahoittavat kylähankkeita. Hankkeiden
kautta kylätoimijoista tulee osallisia niin paikalliseen, alueelliseen, valtakunnalliseen
kuin Euroopan unionin tason maaseutupolitiikkaan.
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Kunnan ja sen kylien toimijoiden suhde on usein ristiriitainen (mm. Mustakangas ym.
2004). Monet eri tekijät aiheuttavat kitkaa keskuskunnan ja sen kylien toimijoiden välille.
Kitkaa voi aiheuttaa tunne siitä, että kunnassa kohdellaan kyliä epätasa-arvoisesti tai että
kunnassa panostetaan keskustaan ja sivukylät jäävät huomiotta (Mustakangas ym. 2004).
Tilanne Itäkylän ja Lappajärven kunnan toimijoiden välillä on ollut tietynlaista kitkaa jo
vuosikymmeniä. Vuoden 1940-lehtileikkeissä selvitellään lähes samoja asioita, jotka
puhuttavat alueella nykyäänkin (ks. liitteet 4 ja 5).
Tutkielmassani teoriaosuuden ytimenä voi ajatella olevan kylän ja kunnan suhteen,
johon sitä ympäröivät käsitteet kuvassa linkittyvät (kuva 1). Mitä lähempänä käsite on
teorian ydintä, sitä tiiviimmin ja konkreettisemmin se on kytköksissä siihen. Kuvan uloin
käsite, maaseutupolitiikka toimii koko työtä taustoittavana käsitteenä ja johdattaa työn
siihen maantieteelliseen tilaan, jossa työssä liikutaan.

Maaseutupolitiikka
Osallisuus

Kumppanuus
Paikkaperustainen
kehittäminen

Kylän ja kunnan
suhde

Kuva 1. Tutkielman teorian kerrostuminen

Tutkielmani on ajankohtainen, sillä kylätoiminta sekä kunnan ja kylän suhde ovat
kuntaliitosten myötä murroksessa. Kunnat kasvavat ja kylien etäisyydet kuntakeskuksiin
pitenevät. Uuden maaseutupolitiikan myötä hanketoiminnasta on tullut tärkeä osa
maaseutupolitiikkaa. Taloudellisen globalisaation koko ajan edetessä paikallisuus
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korostuu. Myös uudessa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa on otettu strategiseksi
lähtökohdaksi paikkaperustainen kehittäminen (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 4).
Eli paikallista tasoa tutkiva työni on siinäkin mielessä ajankohtainen.
Pro gradu -työni liittyy Luova Lakeus -kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena
on rohkaista kylien asukkaita aktiiviseen osallistumiseen kyläyhteisöissään. Hanke on
Lapuan

kaupungin

hallinnoima

ja

se

saa

LEADER-rahoitusta

maaseudun

kehittämisyhdistys Aisapari ry:n kautta. Lappajärven Itäkylän lisäksi hankkeessa ovat
mukana Alajärven Luoma-ahon kylä sekä Lapualta Alanurmon ja Prepulan kylät. Kevään
2013 aikana laadin Itäkylälle kyläsuunnitelman, johon keräämääni aineistoa käytän myös
Pro gradu -työssäni. Idea kyläsuunnitelman laatimisesta on lähtöisin kyläläisiltä itseltään,
joten he ovat olleet alusta lähtien kiinnostuneita projektista. Näin kyläsuunnitelman ja Pro
gradu -työni tekeminen ovat lähteneet alhaalta ylös -prosessin mukaisesti.

TUTKIMUSALUE
Tutkimusalueeni on Lappajärven Itäkylä. Itäkylä on Etelä-Pohjanmaalla Lappajärven
itärannalla sijaitseva vireä maalaiskylä (kuva 2). Etelä-Pohjanmaa on ensimmäinen
maakunta, jossa kylien toiminta organisoitiin maakunnallisen kyläohjelman muotoon
(1997–1999) ja ohjelmasta tuli myös osa Etelä-Pohjanmaan aluekehitysohjelmaa
(Laamanen 1999: 30–31). Itäkylästä on matkaa Lappajärven kuntakeskukseen noin 14
kilometriä

ja

naapurikuntaan

Vimpeliin

kahdeksan

kilometriä.

Maakunnan

keskuskaupunkiin, Seinäjoelle on matkaa 90 km. Kokkolaan on 80 km ja Vaasaan 140
km.
1970-luvulla Itäkylän alueella oli vielä neljä pienempää kylää: Kuoppala, Purola,
Övermark ja Itäkylä. Osassa näistä kylistä oli oma kyläkoulu ja kauppa. Väen
vähenemisen ja kyläkoulujen lakkauttamisen seurauksena kylistä on muodostunut
yhtenäinen Itäkylän alue. Itäkylän postinumeroalueella on 652 asukasta (31.12.2012),
mikä tekee Itäkylästä varsin ison kylän. Kylän asukkaiden keski-ikä on 45,9 vuotta
(Suomi postinumeroalueittain 2012).
Maatalous on edelleen tärkeä elinkeino Itäkylässä monipuolisen yritystoiminnan
lisäksi. Kahdenkymmenen minuutin ajomatkan päästä löytyy runsaasti metalli- ja puualan
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yrityksiä. Itäkylässä on myös kaksi suurta turkistilaa, ylämaankarjaa kasvattavaa maatila,
broilerin kasvattamo sekä useita lypsykarjatiloja.

Kuva 2. Kartta Itäkylän alueesta
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Aivan Itäkylän keskustassa sijaitsee Rantakankaan koulu. Koulu on perustettu vuonna
1913 ja samassa pihapiirissä toimii myös esikoulu sekä ryhmäpäiväkoti Itämuksula.
Koulussa on yhteensä 44 oppilasta (vuonna 2013) ja kolme opettajaa. Itäkylässä on myös
oma kauppa, Sale-Itäkeskus, jossa toimii myös asiamiesposti. Vielä toukokuuhun 2013
asti Itäkylässä liikennöi Lappajärven osuuskaupan myymäläauto. Kaupan kanssa samassa
keskittymässä on myös palvelupistettä kahdesti viikossa auki pitävä pankki sekä parturikampaamo ja kauneushoitola. Kirjastoauto käy Itäkylässä torstaisin. Järvilakeuden
kansalaisopisto järjestää erilaisia kursseja myös Itäkylässä. Itäkylän kylätalolla käy myös
kerran viikossa hieroja.
Kylän luonnonmaisemassa hallitsevina piirteinä ovat kallioiset ja moreenipeitteiset
mäet, kuten Ammesmäki ja Vanhavuori sekä Suomen suurin kraatterijärvi ja EteläPohjanmaan suurin järvi, Lappajärvi. Yhdyskuntarakenteen (YKR) luokituksen mukaan
Itäkylän keskus kuuluu luokkaan ”taajamat”. Muuten Itäkylässä on sekä kylämäisen
asutuksen että harvan maaseutuasutuksen alueita (SYKE/YKR). Paikkatietoon
perustuvan aluerajauksen mukaan muodostettu aluetypologian avulla kaupunki- ja
maaseutualueet voidaan jakaa eri alueluokkiin. Tämän jaottelun perusteella Itäkylän alue
on ydinmaaseutua (SYKE/YKR 2013). Itäkylää on kuitenkin vaikea rajata kartalle, sillä
kyläläiset näkevät, että itäkyläläinen on jokainen, joka tuntee itsensä itäkyläläiseksi.
Perinteisesti kylät onkin määritelty asukkaiden yhteenkuuluvuuden kautta.
Itäkylän kylätoiminta on aktivoitunut viimeisen kymmenen vuoden aikana,
varsinkin hanketoiminta sekä tapahtumien järjestäminen on ollut erityisen vireää.
Itäkylän kyläyhdistys on rakentanut Lappajärven rantaan kylätalon 2000-luvun alussa.
Kylätalon rannalta löytyvät kyläläisten yhteinen uimaranta, beach volley -kenttä,
minigolf-rata sekä keväällä 2013 rakennettu lasten kesäteatteri katsomoineen. Itäkylän
Kuoppalassa on valaistu kuntorata ja myös Ammeskalliolla on ulkoilureitti. Talvella
hiihtolatu vedetään myös Lappajärven jäälle. Rantakankaan koulun yhteydessä on myös
hiekkatekonurmikenttä, jääkiekkokaukalo, liikuntasali sekä syksyllä 2013 valmistunut
kuntosali. Hiihtolatuja sekä jääkiekkokaukalon jäätä pidetään kunnossa talkoovoimin.
Kylässä on myös valokuitu, joka mahdollistaa hyvin muun muassa etätyön tekemisen.
Itäkylän asukkaiden kehittämisinnokkuudesta kertoo myös vuonna 2010 alkanut
Itäkylän tonttipörssihanke. Hanke on Itäkylän Maa- ja kotitalousseuran hallinnoima
LEADER-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on saada ihmiset kiinnostumaan
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Itäkylään

muuttamisesta

sekä

helpottaa

Itäkylään

muuttamista

harkitsevien

muuttoprosessia ja integroitumista kyläyhteisöön.
Tonttipörssihanke on esimerkki siitä, miten aktiiviset kyläläiset ovat ottaneet itse
vastuuta kylänsä tulevaisuudesta, alueensa elinvoimaisuudesta ja pyrkineet edistämään
kylän sosiaalista kestävyyttä korostamalla yhteisöllisyyttä kyläyhteisön kantavana
voimana ja vaikuttamalla itse alueen asutuksen sijoittumiseen. Kyseessä on siis
elinvoimainen kylä, jolla on toimiva kyläkeskus palveluineen. Tämä ei ole tavanomaista,
sillä monet kylät kärsivät palveluiden ja toimijoiden puutteesta. Tutkin siis keskivertoa
elinvoimaisempaa kylää, jolla on erittäin aktiivinen kyläyhteisö.

TEORIATAUSTA JA KÄSITTEET
Maaseutu- ja aluepolitiikka
Suomalainen maaseutupolitiikka sai alkunsa vuonna 1985, kun ensimmäiset todelliset
maaseutupoliittiset linjaukset tehtiin aluepolitiikkatoimikunnan mietintöön (Peltola
2005). Tuolloin maaseutupolitiikan päämääriksi asetettiin maaseudun elinvoiman
turvaaminen, elinolojen parantaminen ja riittävän väestöpohjan säilyminen. Kaikkien
päämäärien kohdalla tärkeänä nähtiin maaseudun asukkaiden omatoimisuus (Peltola
2005). Omatoimisuus liittyy osaltaan uuteen maaseudun kehityksen paradigmaan (New
rural development paradigm), jossa korostetaan yksilöiden ja yhteisöjen omatoimisuutta
ja sisältäpäin lähtevää paikallista kehittämistä (Van der Ploeg ym. 2000; Woods 2011:
140). Uusi maaseudun kehittämisen paradigma on tullut vallitsevaksi ajattelutavaksi sen
jälkeen kun modernisaation paradigma alkoi tulla loppuunsa muun muassa maaseudun
modernisaation tuomien ongelmien; ylituotannon, ympäristöongelmien ja alueellisen
epätasa-arvon myötä (Woods 2011: 139). Näiden kehityskulkujen kanssa samaan aikaan
valtiovetoisen maaseudun modernisoimisen mekanismit haastettiin ja uusliberalismi
alkoi nousta. Uudessa maaseudun kehittämisen paradigmassa on kolme pääkohtaa, joilla
se eroaa selvästi modernisaation paradigmasta maaseudun kehittämisessä (Van der Ploeg
ym. 2000). Ensiksi ulkopuolisista investoinneista siirryttiin sisäsyntyiseen kehittämiseen.
Resurssit kehittämiselle tulee siis löytää alueen sisältä, eikä niitä tuoda sinne
ulkopuolelta. Toiseksi ylhäältä alaspäin -mallista siirryttiin alhaalta ylöspäin -malliin.
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Tällä tarkoitetaan sitä, että maaseudun modernisaatio toteutettiin valtion johdolla
(ylhäältä alaspäin), mutta uudessa maaseudun kehittämisen paradigmassa kehittämistä
tekevät ja johtavat alueet itse (alhaalta ylöspäin). Kolmanneksi sektorimallisesta
maaseudun kehittämisestä on luovuttu. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöpuolen
tavoitteet yhdistetään ja niiden kanssa toimitaan aina aluelähtöisesti. Nykyään
maaseutupolitiikan lähtökohtana on siis maaseudun moninaisuuden ja alueellisten
tarpeiden, vahvuuksien ja mahdollisuuksien vaihteluiden tunnistaminen ja tunnustaminen
(Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009), ja tavoitteena edistää maaseutualueiden
tasapuolista kohtelua ja kilpailukykyä (OECD 2008: 92).
Maaseutupolitiikka

on

aluepolitiikan

osa,

jolla

vaikutetaan

maaseudun

kehittämiseen haluttuun suuntaan (Ponnikas ym. 2014). Maaseutupolitiikan tila rakentuu
maaseudun suunnittelun ja kylien kehittämisen perinteen, Euroopan unionin
maaseutupolitiikan, maa- ja metsätalousministeriöön kuuluvan maaseutupolitiikan ja työja elinkeinoministeriöön kuuluvan maaseutupolitiikan välimaastoon. Maaseutupolitiikan
lisäksi alueellisia politiikkatoimia kohdistetaan saaristoalueille sekä kaupunkeihin. Näitä
eri aluepolitiikan osa-alueita tarvitaan, jotta erityyppisille alueille voidaan osoittaa niille
räätälöityjä toimia. Suomalainen aluepolitiikka on siis kokonaisuus, jota sen hetkinen
hallitus linjaa valtakunnallisilla alueiden kehittämistavoitteilla (Mahdollisuuksien
maaseutu…2014: 43).
Vaikka

Suomen

sisäiset

alue-

ja

maaseutupolitiikka

ovat

keskenään

samansuuntaisia, kehittämistavoissa on kuitenkin eroja. Aluepolitiikassa toiminnan
kohteena ovat suuremmat kokonaisuudet, kun maaseutupolittikassa painotetaan
paikkaperustaisuutta ja alhaalta ylös –lähestymismallia (Ponnikas ym. 2014).
Suomen kielen käsite politiikka kattaa englanninkieliset käsitteet politics, polity ja
policy. Käsitteenä politics sisältää poliittisen toiminnan ja määrittelykamppailun. Polity
liittyy politiikan tekemisen paikkaan ja policy-käsite tarkoittaa politiikan ohjelmia,
suunnitelmia ja toimenpiteiden linjauksia. Policy voidaan suomentaa toimintapolitiikaksi
(Laine & Peltonen 2003: 19). Maaseutupolitiikka on yhdenlaista toimintapolitiikkaa, sillä
siinä on aina mukana toiminnallinen ulottuvuus, johon kuuluvat jännitteinen prosessi sekä
kiistelevien osapuolten kamppailu yhteiskunnallisten ratkaisujen sisällöstä sekä
yhteiskunnan jäsenten välisistä suhteista (Laine & Jokinen 2001: 47). Myös polity-käsite
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on vahvasti läsnä maaseutupolitiikassa, sillä maaseutupolitiikka on vahvasti sidoksissa
paikkaan, maaseutuun.
Hallinnosta hallintaan
Maaseutupolitiikka perustuu keskushallinto-ohjauksen sijaan monitasoiseen hallintaan
hallinnon eri tasojen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kesken (OECD 2008:
117; Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009; Mahdollisuuksien maaseutu…2014). Tätä
verkostomaista hallintaa ja toimintamallia on rakennettu järjestelmällisesti koko
maaseutupolitiikan kehittymisen ajan (Hyyryläinen ym. 2011a: 34).
Maaseutupolitiikan monitasoinen hallinta on yhteydessä laajempaan muutokseen
hallinnosta (government) hallintaan (governance). Uusi hallinta nähdään vaihtoehtoisena
ylhäältä alaspäin tulevalle hallinnon kontrollille (mm. Rosenau 1997; Goodwin 1998;
Pierre 2000; Hill 2003; Stoker 2004; Hackett 2013). Hallinnossa korostuvat ylhäältä alas
suuntautuvat,

käskyvaltaan

perustuvat

ja

viralliseen

toimintavaltaan

nojaavat

politiikkaprosessit (esim. Lundqvist 2001). Uudessa hallinnassa taas korostuvat
osallistujien omaehtoista ja sitoutunutta osallistumista painottava osallisuus, pyrkimys
yhteisiin tavoitteisiin ja alhaalta ylös suuntautuvat politiikan tekotavat.
Tärkein ajatus tässä uudessa hallinnassa on hallinnan jakaminen monille
vallankäyttäjille (Hill 2003: 233–235). Uusi hallinta on joustavampaa, kuin vallan
keskittäminen yhdelle instituutiolle. Uusi hallinta vahvistaa siis yli sektorirajojen
toimimista, jolloin hallinnon sisäiset ja hallinnon sekä yhteiskunnan toimijoiden väliset
rajat hälvenevät ja muuttuvat. Hallinnan perustana ovat siis toisiinsa kytkeytyvät ja
toisistaan riippuvaiset verkostot ja yhteisöt.
Uusi

hallinta

Horisontaalisuus

käsittää

sisältää

kaksi

suuntaa:

horisontaalisen

erilaiset

toimijat,

kuten

ja

vertikaalisen.

julkisyhteisöt,

yritykset,

kansalaisryhmät ja kansalaiset, jotka tietyllä institutionaalisella tasolla tekevät yhteistyötä
ja toimivat yhdessä edistääkseen etujaan (Anttiroiko ym. 2007: 170). Vertikaalinen
suuntaus taas käsittää näiden eri institutionaalisten tasojen väliset hallintasuhteet, joissa
esimerkiksi paikallistason toimijat, kuten paikalliset toimintaryhmät neuvottelevat
kehittämishankkeista valtiovallan, kansainvälisten yritysten ja Euroopan unionin
edustajien kanssa (Anttiroiko ym. 2007: 172). Hudsonin (2005) mukaan vallan
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hajautuksen motiivina on yleensä hallinnollinen tehokkuus ja legitimiteetti. Vallan
hajautuksen ajatellaan toimivan välineenä alueellisten erojen pienenemiseen ja
perifeeristen alueiden kehityksen vahvistumiseen.
Hallinnan kysymykset ovat kytköksissä uusliberalismiin, jossa kantavana ideana on
vähentää valtion valtaa ja vahvistaa markkinavaltaa (Harvey 2005). Myös yhteys
ideologiseen ja kulttuuriseen siirtymään kollektiivisista ratkaisuista individualismiin on
nähtävissä (Pierre 2000). Tämä kaikki on vähentänyt perinteistä valtiovaltaa. Pierre
(2000) huomauttaa, että hallinnan esiin nousua ei pidä pitää valtion heikkenemisenä, vaan
ennemmin valtion elinten kykynä sopeutua ulkoisiin muutoksiin. Uudessa hallinnassa
valtionjohto jakaa valtaa yhtiöiden verkostoille ja valtion ulkopuolisille yhdistyksille.
Uutta hallintaa kohtaan on esitetty myös kritiikkiä siitä, korvaako uusi hallinta
demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja läpinäkyvyyden (mm. Kull 2008). Myös sen
tehokkuutta on kyseenalaistettu, sekä sitä kuinka voimme tietää, että hallinnan
verkostoissa toimijat haluavat aina kansan parasta. Valtioperustaisessa hallinnassa
hallitukset ovat vastuussa toimia avoimesti ja kansalaisilla on oikeus saada tieto kaikista
tehdyistä päätöksistä. On vielä kyseenalaista, miten tämä toimii uudessa hallinnassa.
Kuitenkin aluekehityksessä uusi, verkostomainen, alhaalta ylöspäin suuntaavaa ja
osallisuutta lisäävä hallinta on tullut vallitsevaksi toimintamalliksi (Woods 2006).

Maaseutupolitiikan eri tasot
Kolme vuosikymmentä syntymisensä jälkeen, 2010-luvulla, maaseutupolitiikka on
edelleen vaikeasti määriteltävissä. Tuula Isosuon (2000a: 47) mukaan maaseutupolitiikka
nähdään usein joko yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluna maaseudun näkökulmasta
tai yhteiskunnan toimenpiteinä, jotka kohdistuvat maaseutuun kokonaisvaltaisesti.
Valtion tasolla hajautetusta hyvinvointivaltiosta siirryttiin hajautettuun kilpailuvaltioon
1990-luvun alkupuolella (Moisio 2012), mikä merkitsi kaupunkipolitiikan voimakasta
korostumista maaseutupolitiikan sijaan (Moisio & Vasanen 2008: 27). Tämä on tietenkin
vaikuttanut maaseutupolitiikan toteuttamiseen, jota tehdään kaikilla hallinnon tasoilla:
paikallisella, alueellisella, valtiollisella ja Euroopan unionin tasolla. Vaikka
maaseutupolitiikkaa toteutetaankin ikään kuin eri tasoilla, on toiminta hyvin
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verkostomaista (kuva 3), ja maaseudun kehittämistyötä tehdään näillä tasoilla julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä (Ponnikas ym. 2014).
Maaseutupolitiikkaa toteutetaan Suomessa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman
kautta,

joka

on

Maaseutupolitiikan

yhteistyöryhmän

(YTR)

toimintaohjelma

(Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 41). Ohjelmaa toteutetaan osana maaseutupolitiikan
verkostoa. Tämän YTR:n verkoston ohella Suomessa toteutetaan Euroopan unionin
maaseutupolitiikkaa, joka tukeutuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
2014–2020. Tätä asiakirjaa toteutetaan alueellisten ja paikallisten maaseudun
kehittämisstrategioiden kautta.
Paikallinen taso
Euroopan unionin maaseutupolitiikassa korostetaan paikallisen tason päätöksentekoa ja
alhaalta ylöspäin nousevia kehittämishankkeita (Suomen maaseudun kehittämisstrategia
2007–2013). Euroopan unionin kehittämisohjelmat ovat tuoneet myös maaseudun
asukkaille resursseja oman elinympäristönsä kehittämiseen (Maaseutu ja hyvinvoiva
Suomi…2009: 126). Nykyään paikallisen toiminnan merkitys kaiken kehityksen osana
tunnustetaan laajasti ja erilaisten maaseutuohjelmien, esimerkiksi "Vastuuta ottava
paikallisyhteisö 2008–2013" (Perheentupa 2008) onnistunut toteuttaminen on
vahvistanut

kylätoimintaa

ja

kylätoimijoiden

osallistuminen

alueelliseen

kehittämistyöhön on saanut uutta painoarvoa (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009:
126). Paikallinen kehittämistyö on vastuullista kansalaistoimintaa yhteistyössä julkisen
vallan kanssa.
Kylät ovat tärkeä osa maaseutua ja liittyvät vahvasti maaseutupolitiikan
tekemiseen.

Kylät

nähdäänkin

monitasoisen

maaseutupoliittisen

järjestelmän

paikallistoimijoina (Hyyryläinen ym. 2011a: 34). Suomalainen maaseutupolitiikka on
vahvasti sidoksissa paikallisiin toimintaryhmiin sekä kyliin ja voidaankin todeta, että
alueellisissa

toimintaryhmissä

kylätoiminta

ja

maaseutupolitiikka

kohtaavat.

Lähtökohtina siihen, että kylät ovat osa maaseutupolitiikkaa, on luottamus ihmisiin,
heidän kykyihinsä, oppimiseen ja vapaaehtoiseen aktiivisuuteen (Mustakangas ym. 2004:
46–77).
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maaseutupolitiikan II pilari
(maaseudun kehittäminen)

koheesiopolitiikka

EUROOPAN UNIONIN TASO

EU:n parlamentti

ESPONtutkimusohjelma
OECD
Euroopan neuvosto

yhteistyöryhmä
EU:n komissio

Komission
maatalouden ja
maaseudun
kehittämisen
pääosasto

KANSAINVÄLINEN TASO

Alueiden komitea
YK

Sosiaali- ja talouskomitea

Eurooppalaisen
maaseudun
kehittämisen
verkosto (ENRD)

Euroopan unionin kehittämisohjelmat antavat
valtiollisen ja alueellisen tason kautta resursseja
paikalliselle tasolle oman elinympäristön
kehittämiseen.

Teemaryhmät
YTR:n verkosto
Maaseutuverkosto
Maaseutupoliittinen
yhteistyöryhmä (YTR)
TEM
toimintasuunnitelma

mukana kehittämässä
MMM
Suomen maaseudun
kehittämisstrategia

VALTION TASO

Maaseutupoliittinen
kokonaisohjelma

Pohjana

Toteutetaan MannerSuomen maaseudun
kehittämisohjelman ja
Ahvenanmaan maaseudun
kehittämisohjelman kautta.

ALUEELLINEN TASO

PAIKALLINEN TASO
Kylät, kylätoiminta
kyläläisten aktiivisuus

Paikallinen hanketoiminta

v
Kuva 3. Maaseutupolitiikan
verkostomainen jäsentyminen

Alueelliset
maaseudun
kehittämissuunnitelmat

Alueelliset
toimintaryhmät

Rahoitta
a
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Kylien,

kyläyhdistysten

ja

paikallisten

toimintaryhmien

mukaantulo

maaseutupolitiikkaan on lisännyt sen konkretisoitumista. Tästä esimerkkinä LEADERja POMO -ohjelmat (Isosuo 2000a: 57; Muilu 2003: 7; Hyyryläinen ym. 2011: 34).
Maaseutu- ja aluepolitiikassa keskeiseksi nostettu omaehtoisuus edellyttääkin
maaseutukylien asukkailta aktiivista osallistumista. Hyyryläinen (2000) korostaa, että
asukkailta

odotetaan

osallistumista

ja

oman

ajan

käyttämistä

erilaisiin

kehittämishankkeisiin, yhteisiin tapahtumiin ja talkoisiin.
Paikallisen tason maaseutupolitiikka on vahvasti kytköksissä osallisuuden
käsitteeseen. Voidaan nähdä, että paikallisen tason maaseutupolitiikka tarjoaa asukkaille
osallisuuden välineitä. LEADER-hankkeita toteuttaessaan paikalliset asukkaat tuovat
omat tietonsa ja taitonsa yhteiseen käyttöön, sitoutuvat asiaan ja saavat samalla
vaikutusvaltaa alueellaan (Viirkorpi 1993: 22–24).
Alueellinen taso
Maaseutupolitiikan

päätoteuttajia

seutukuntatasolla

ovat

toimintaryhmät.

Toimintaryhmät ovat alueellansa toimivia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. Ryhmät
osarahoittavat maaseutuhankkeita sekä myöntävät yritystukia laatimaansa strategiaan
perustuen (LEADER-toimintaryhmät 2013). Rahoitettavat hankkeet vastaavat alueellisiin
ja paikallisiin tarpeisiin ja ne valitsee toimintaryhmän hallitus. Toimintaryhmien lisäksi
maaseutupolitiikkaa toteuttavat alueellisella tasolla kuntien yhteiset elinkeinoyhtiöt sekä
seudulliset yrityspalvelupisteet.
Vaikka hallintorakenteet suurenevat edelleen, säilyy nykyinen seututaso
maaseudun

hanketoiminnan

keskiössä.

Lähivuosien

haasteena

on

vahvistaa

kansalaistoimintaa aluekehittämisessä esimerkiksi LEADER-toiminnan ja seudullisten
yrityspalvelujen kautta (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009: 137). Maaseudun
kehittäminen saattaa jäädä helposti maakunnissa keskusten ja maatalouden kehittämisen
väliin, ellei siihen kiinnitetä ohjelmavalmistelussa erityistä huomiota (Maaseutu ja
hyvinvoiva Suomi…2009: 137).
Maaseutuverkosto, jonka toiminnasta on säädetty Euroopan unionin neuvoston
maaseudun kehittämisasetuksella, on mukana toteuttamassa Suomen maaseudun
kehittämisstrategiaa, jota on vuosina 2007–2013 toteutettu Manner-Suomen maaseudun
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kehittämisohjelman
Valtakunnallisen

ja

Ahvenanmaan

maaseudun

maaseudun

kehittämisohjelman

kehittämisohjelman

(Manner-Suomen

kautta.

maaseudun

kehittämisohjelma) pohjana ovat alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat, jotka on
valmisteltu alueiden omista lähtökohdista ja erityispiirteistä käsin (Alueelliset
kehittämissuunnitelmat 2012).
Valtion taso
Maaseutupolitiikka on aluepolitiikkaa, joten sitä ohjaavat hallituskausittain laadittavat
valtakunnalliset

alueiden

kehittämistavoitteet.

Näiden

kehittämistavoitteiden

saavuttamiseksi maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) valmistelee yhdessä
ministeriöiden ja alueiden kanssa vaalikaudelle laaditun toimenpideohjelman. Tällä
hetkelle voimassa oleva maaseutupoliittinen toimenpideohjelma on vuosille 2012–2015
(Ponnikas ym. 2014)
Keskeisin valtion tason maaseutupoliittinen toimija on maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmä (YTR). YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin, jonka tehtävänä
on edistää maaseudun elinvoimaisuutta vaikuttamalla poliittiseen ja hallinnolliseen
päätöksentekoon, kehittämällä tarpeellisia työmuotoja, pureutumalla kehittämistarpeisiin
teemakohtaisesti eri aloilla sekä rahoittamalla valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeita

(Tavoitteena

hyvinvoiva

maaseutu

2012;

YTR…2013;

Mahdollisuuksien maaseutu…2014). YTR toimii työ- ja elinkeinoministeriön
ohjauksessa. YTR:n toiminnassa korostuvat verkostomainen ja kumppanuuteen
perustuva toiminta sekä paikkaperustaisen toiminnan painottaminen (Mahdollisuuksien
maaseutu…2014: 41).
maaseutupoliittinen
Maaseutupoliittinen

Valtion

tason

kokonaisohjelma,
kokonaisohjelma

maaseutupolitiikkaa
joka
on

on

YTR:n

linjassa

ohjaa

osaltaan

toimintaohjelma.
maaseutupoliittisen

toimenpideohjelman 2012–2015 kanssa. Nykyinen maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
on järjestyksessä kuudes ja voimassa vuodet 2014–2020. Ohjelman strategisena
lähtökohtana on paikkaperustainen kehittäminen. Kokonaisohjelma on jaettu viiteen eri
kehittämisteemaan, joista ensimmäinen, osallisuus ja lähidemokratia, on vahvasti
kytköksissä tämän tutkielman teemaan.
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YTR:n toiminnassa on mukana laaja verkosto, jossa on toimijoita hallinnosta, tutkimusja kehittämisorganisaatioista, kansalaisyhteiskunnasta sekä yksityisen sektorin puolelta.
YTR:n maaseutupolitiikan verkosto on yhteydessä myös maaseutuverkostoon, joka on
Euroopan

unionin

maaseutuohjelman

toteuttamiseen

kuuluva

verkosto.

Maaseutuverkostoa koordinoi maaseutuviraston yhteyteen kuuluva maaseutuverkostoyksikkö (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 41).
YTR:n toiminnan lisäksi valtion tason maaseutupolitiikkaa harjoitetaan siis
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta, joka on Euroopan unionin
yhteistä maaseutupolitiikkaa ja jokaisen jäsenvaltion omalla vastuulla. Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaa ohjaa maa- ja metsätalousministeriön Maaseudun
kehittämisyksikkö. Ohjelma tehdään aina yhteistyössä erilaisten maaseudun paikallisten
yritysten, organisaatioiden, etujärjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
(Manner-Suomen maaseudun…2014). Valtion tasolla toteutettavaan maaseutupolitiikkaan kuuluu vahvasti siis myös EU-perusteisten maaseutuohjelmien valtakunnan
tason toimintaa, yhteydenpitoa EU-komission kanssa, asetusten ja säädösten valmistelua
ja

ohjelmatyöhön

liittyvien

järjestelmien

kehittämistä

sekä

tarkastus-

ja

valvontatoimintaa (OECD 2008; Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009: 139).
Euroopan unionin taso ja kansainvälinen taso
Euroopan unionin maaseutupolitiikan sisällölliset painotukset Suomessa määritellään
Suomen maaseudun kehittämisstrategiassa (Suomen maaseudun kehittämisstrategia
2007–2013). Juuri päättyneen kauden strategia suuntasi maaseudun kehittämistä
ohjelmakaudella 2007–2013 ja sisälsi neljä painopistealuetta, joita kaikkia koskee
periaate paikallisuudesta, yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Painopistealueista neljäs
liittyy tähän tutkielmaan painokkaimmin: Siinä tavoitteena on aktivoida maaseudun
asukkaita osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen koko Suomessa toimivien
paikallisten toimintaryhmien ja voimistuvan kylätoiminnan avulla. Uuden, vuosien
2014–2020 ohjelmakauden tavoitteena on Eurooppa 2020 -strategian linjassa luoda
älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua maaseudulle (Ohjelmakausi 2014–2020). Yksi
maaseutuohjelman strategisista painopisteistä on lisätä maaseudun elinvoimaa ja
elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa (Manner-Suomen
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maaseudun…2014: 59). Maaseudun osallisuus on siis nostettu yhdeksi strategiseksi
painopistealueeksi uudella ohjelmakaudella.1
Maaseutupolitiikka Euroopan unionin tasolla jakautuu kahteen osaan, yhteisen
maaseutupolitiikan II pilariin (maaseudun kehittäminen) sekä koheesiopolitiikkaan.
Nämä luonteeltaan erilaiset kehittämistoimet eroavat osuvuudeltansa. Yhteisen
maaseutupolitiikan II pilari mahdollistaa paikallisemmat ja pienipiirteisemmät
kehittämistoimet, kuin mitä koheesiopolitiikan rakennerahasto-ohjelmissa on mahdollista
toteuttaa (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 55).
Euroopan unionin tasolla maaseutupolitiikkaan kuuluu aloitteentekovaltaa
Euroopan unionissa käyttävä Euroopan komissio. Komissiossa käsitellään maaseudun
kehittämistä koskevia kysymyksiä maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä alue- ja
kaupunkipolitiikan pääosastoissa (Maatalous- ja maaseudun kehittäminen 2013;
Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 55). Komission maatalouden ja maaseudun
kehittämisen pääosaston alaisuudessa toimii Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen
verkosto (ENRD). Tämän verkoston tehtävänä on yhdistää maaseudun kehittämisen
sidosryhmät Euroopan unionin alueella sekä edistää maaseudun kehittämisohjelmien
tuloksellista toteuttamista luomalla ja jakamalla tietoa, helpottamalla tietojen vaihtoa sekä
yhteistyötä pääosastoissa. Euroopan parlamentissa hoidetaan Euroopan unionin tason
maaseutupolitiikkaa yhteistyöryhmän kautta. Ryhmä edustaa saarialueita, vuoristoja ja
harvaan asuttuja alueita (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 55).
Myös alueiden komitea ja sosiaali- ja talouskomitea kuuluvat Euroopan unionin
tason maaseutupoliittisiin elimiin. Ne toimivat linkkinä alue- ja paikallisyhteisöjen sekä
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan unionin toimielinten välillä (Alueiden
komitea 2013; About the Committee 2013). Myös Euroopan unionin aluekehitysrahaston
(EAKR) toimenpideohjelman piiriin kuuluva ESPON-tutkimusohjelma (The European
Observation

Network

for

Territorial

Development

and

Cohesion)

linkittyy

maaseutupolitiikkaan (Espon 2014). Ohjelma on Eurooppalaista aluesuunnittelu- ja
aluekehitystyötä palveleva tutkimusohjelma, joka osaltaan kytkee maaseutupolitiikkaa

1

Muut painopistealueet ovat: Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Monipuolistetaan maaseudun
elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten
verkostoitumista.
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aluepolitiikkaan

erityisesti

Euroopan

maaseutualueisiin

kohdistunutta

ESPON-

hankkeiden kautta (Muilu 2012: 89). Maaseutupoliittisessa yhteistyöryhmässä laadittiin
ensimmäinen kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia vuosille 2010–2013. Strategian
tarkoituksena on koota yhteistyöryhmän ja sen teemaryhmien kansainvälisiä yhteyksiä ja
yhteyden muotoja sekä kehittää yhteistyötä entistä suunnitelmallisempaan ja
laajapohjaisempaan muotoon (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 55). Tärkeimmät
Euroopan

unionista

irti

olevat

kansainvälisen

tason

organisaatiot,

joissa

maaseutupolitiikkaa toteutetaan, ovat Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), Yhdistyneet Kansakunnat (YK) sekä Euroopan neuvosto. OECD
on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, jolla on oma maaseudun
kehittämisohjelma (OECD Rural Development Programme). Kehittämisohjelmassa
tuotetaan

maaseutuun

liittyviä

analyyseja

ja

vertailuja

(Mahdollisuuksien

maaseutu…2014: 56). Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluu 192 jäsenvaltiota ja se on
maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö. Maaseutupolitiikkaa YK:ssa
hoidetaan erilaisten ohjelmien ja toimenpiteiden kautta. Erityisesti YK:n maatalous- ja
elintarvikejärjestö (Food and Agriculture Organization FAQ) huolehtii muun muassa
maaseutuun kohdistuvasta ilmastonmuutoksesta ja maaseudun elinkeinoista (Themes
FAO 2013). Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja
ihmisoikeusjärjestö. Sen tehtävänä on ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja
oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen sekä kehittäminen (Euroopan neuvosto 2013).
Euroopan neuvoston 1980-luvulla toteuttama maaseutukampanja on vaikuttanut
merkittävästi suomalaisen nykymuotoisen maaseutupolitiikan syntyyn ja kehittymiseen
(Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 56).
Osallisuus
Osallisuuden rakentuminen
Kirsi Korhosen ja Toni Tialan (2002: 6) mukaan osallistumiseen vaikuttaa merkittävästi
kaksi asiaa: omakohtainen kiinnostus osallistua ja vaikuttaa sekä tarjolla olevat
mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisesta ja sen oikeudesta on määrätty
Suomen

perustuslain

(731/1999)

2§:ssä

hallinnon

kansanvaltaisuudesta

ja

oikeusvaltioperiaatteesta. Säännöksen mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus
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osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Myös Suomen
perustuslain (731/1999) 14 §:ssä pykälässä sanotaan, että julkisen vallan tehtävänä on
edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa
häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisuutta perustellaan myös Suomen
kuntalailla (Kuntalaki 1995). Kuntalain 27 §:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta,
että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa
kunnan toimintaan. Kuntalain 28 §:ssä tuodaan esille kuntalaisen aloiteoikeus, jonka
mukaan jokaisella kunnan asukkaalla on siis oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Suomen perustuslain ja kuntalain lisäksi osallisuutta perustellaan
maankäyttö- ja rakennuslakiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999) vedoten. Maankäyttöja

rakennuslain

63

§:n

mukaan

kaavoista

tulee

laatia

osallistumis-

ja

arviointisuunnitelmat. Suunnitelmaan kirjataan suunnitelma asukkaiden osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutuksen arvioinnista. Osallistuminen sisältää
siis ajatuksen kansalaisesta aktiivisena osallistujana, jolla on halu ja motivaatio toimia
itselleen tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa (Korhonen & Tiala 2002: 6; Oinas 2009:
75). Osallistumiseen kuuluu myös kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet itseään ja
lähipiiriään koskevassa päätöksenteossa (Bäcklund ym. 2002: 7).
Osallisuus voidaan määritellä laaja-alaisemmaksi kuin osallistumisen käsite, jolloin
osallisuus sisältää ajatuksen edustuksellisen demokratian kehittämisestä, omaehtoisesta
kansalaistoiminnasta, kansalaisaktivismista sekä järjestötoiminnasta (Korhonen & Tiala
2002: 6; Valtioneuvoston selonteko 2002: 4). Osallisuus linkittyy myös vahvasti
yhteisöllisyyteen, toimijuuteen, sosiaaliseen pääomaan, luottamukseen ja aktiiviseen
kansalaisuuteen (Särkelä ym. 2009). Molemmat käsitteet ovat kuitenkin osin toisensa
peittäviä sekä vaikeasti mitattavia ja epäselviä (Purontaus 2008: 28; Oinas 2009: 75).
Paavo Viirkorpi (1993: 22–24) on määritellyt osallisuuden ja osallistumisen eron
kärjistäen siten, että osallistuminen sisältää mukanaolon usein toisten määrittelemässä
tilanteessa, ilman omaa panosta asian eteen ja myös ilman vastuuta asiasta. Osallisuus
sitä vastoin sisältää vahvasti asiassa mukana olevien tiedot ja taidot, sitoutuvan
vastuunoton sekä vaikutusvallan. Osallisuus sisältää ajatuksen, että ihminen voi
toiminnallaan, osallistumisellaan ja mielipiteillään vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan
(Harju 2005: 68).
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Vaikuttamisessa on kyse muutoksen tai jonkin vaikutuksen aikaansaamisesta (Ilvonen
2006). Vaikuttamalla pyritään muuttamaan asioita, korjaamaan epäkohtia ja parantamaan
olosuhteita. Vaikuttamisessa on kyse asioiden muuttamisesta haluttuun suuntaan.
Vaikuttamisen tavoite on siis eri kuin esimerkiksi osallistumisen. Toisaalta osallisuus
sisältää vaikuttamisen, sillä osallisuuden tulisi olla vaikuttavaa, jotta ihmiset kokevat sen
mielekkääksi (Osallisuushanke Salli 2013). Osallistuminen on siis ikään kuin
vaikuttamisen esiaste ja mahdollistaa vaikuttamisen (Ilvonen 2006: 8).
Nämä ovat myös hyvän elämän perusedellytyksiä, joten osallisuus kytkeytyy
tiiviisti kansalaisten hyvinvointiin ja siihen liittyviin tekijöihin (Harju 2005: 69).
Osallistumisen ja osallisuuden lisäksi puhutaan myös osallistamisesta, jolla pyritään
parantamaan asioiden nykytilaa huolehtimalla, että mahdollisimman moni pääsisi
kehittämään sitä. Osallistamisella pyritään siis saamaan osallisia osallistumaan (Laitinen
ym. 1995: 7). Osallistamiseen voidaan liittää myös negatiivisia piirteitä, sillä osaltaan
osallistamisen käsite perustuu ajatukseen kansalaisesta passiivisena osallistujana, jota
tulee kehottaa ja vaatia erilaisiin toimintoihin (Laitinen ym. 1995; Koskiaho 2002: 37).
Osallisiin kuuluvat he, jotka saattavat olla toiminnan kannalta keskeinen voimavara
(Halhead 2001: 15).
Osallisuuden eri jaottelut
Osallisuuden käsitettä on jaoteltu sen selkeyttämiseksi (mm. Kohonen & Tiala 2002: 6).
Tieto-osallisuus on esimerkiksi kunnan tiedottamista ja kuntalaisten kuulemista. Tietoosallisuudessa on huomionarvoista se, kulkeeko tieto myös alhaalta ylöspäin, asukkailta
kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kuulluksi tuleva tarvitsee tiedon siitä,
miten mielipiteet tallennetaan, kuka niistä vastaa ja miten ne huomioidaan varsinaisessa
päätöksenteossa (Syrjänen 2005: 37). Suunnitteluosallisuus on tieto-osallisuutta
syvempää osallisuutta, joka sisältää kunnan ja kuntalaisten välisen valmisteluun liittyvän
vuorovaikutuksen

kuten

yhteissuunnittelun.

Päätösosallisuudella

tarkoitetaan

osallisuutta esimerkiksi palveluiden tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin
päätöksiin. Viimeisenä tässä jaottelussa on toimintaosallisuus, joka on kuntalaisten omaa
toimintaa elinympäristössään, mikä voi olla esimerkiksi yhteistä talkootyötä (Korhonen
& Tiala 2002: 6).
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Osallisuus sisältää myös yhteiskunnalliset ehdot (Kuure 1999). Osallisuus yhdistää, mutta
samalla myös erottaa ja jäsenyys ei tule luonnostaan, vaan se tulee lunastaa. Osallisuuteen
liittyy siis myös valtaa ja valintaa. Tämä osallisuusjaottelu tuo hyvin esille osallisuuden
merkityksen osana osallistuvaa demokratiaa ja toimintaa kunnassa. Osallistuminen tulee
nähdä jatkuvana toimintana, jolloin edellä mainittujen osallisuuden muotojen lisäksi ja
niitä täydentäen voitaisiin puhua toteuttamisosallisuudesta (Syrjänen 2005: 38).
Osallistumista voidaan luokitella myös sen perusteella, mistä halu osallistumiseen
on lähtöisin (mm. Häkkilä 2000). Osallistumisen käsite voidaan jakaa kolmeen luokkaan
sen englanninkielisten termien mukaan: empowerment, participation ja social
engagagement. Participation käsitteellä tarkoitetaan osallistumista, jossa aloite ja
motivaatio osallistumiseen tulevat ulkopuolelta. Usein aloitteen tekijä on hallinto tai
organisaatio. Tästä tapauksesta käytetään termiä ylhäältä alas suuntautuva toiminta (topdown process) (Häikiö 2000: 20). Empowerment termin mukaisessa osallistumisessa
osallistumisen idea tulee ryhmän ulkopuolelta, mutta tarkoituksena on, että
tulevaisuudessa ryhmä voisi aktivoitua ja toimia omatoimisesti (Häikiö 2000: 20).
Ylhäältä alas suuntautuvan osallistumisen vastakohta on alhaalta ylös suuntautuva
toiminta (botttom -up process), joka korostaa osallistujien omaehtoista ja sitoutunutta
osallistumista. Michael Woodsin (2006) mukaan alhaalta ylöspäin -lähestymistavasta ja
alueperustaisuudesta onkin tullut aluekehittämisen vallitseva paradigma. Alhaalta
ylöspäin suuntaavassa toiminnassa osallistujat määrittelevät itse mihin, millä tavoin ja
milloin osallistuvat (Kahelin 2004: 21). Tätä osallistumisen muotoa vastaa englannin
kielen termi social engagement.
Osallisuutta voidaan jaotella myös kolmeen eri näkökulmaan siten, tarkoitetaanko
osallisuudella osallisuutta jostakin, esimerkiksi yhteiskunnan jäsenenä oleminen.
Toisaalta voi olla osallisuutta johonkin. Tällä tarkoitetaan, että yksilö on mukana
rakentamassa osallisuutta esimerkiksi lähiyhteisössä, kuten perheessä naapurustossa tai
työyhteisössä. Osallisuus voidaan nähdä myös osallisuudeksi jossakin, jolla tarkoitetaan
mukana oloa esimerkiksi yhteisöissä (esim. Nivala 2008; Ilmonen 2011).
Maaseudun kehittämistyössä omatoiminen osallisuus ja alhaalta ylöspäin
suuntautuva toiminta ovat olleet pitkään tärkeänä toimintalinjana (Uusitalo 1998: 35).
Molemmat lisäävät paikallisen ja alueellisen tason merkitystä ja korostavat
horisontaalisen yhteistyön välttämättömyyttä kehitystyössä. Ihmisiltä myös vaaditaan
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aktiivisuutta ja osallistumista paikallisyhteisöissä. Vanessa Halheadin (2001: 13) mukaan
paikallisten asukkaiden osallistuminen maaseudun kehittämispolitiikkaan on merkittävää
sen onnistumisen kannalta. Paikallisyhteisöjen osallistuminen maaseutupolitiikkaan
kaventaa myös päätöksentekijöiden ja maaseutuyhteisön välistä kuilua (Halhead 2001:
14).
Osallisuus maaseudun kehittämisessä
Osallisuus on ollut pitkään esillä maaseudun ja kylätoiminnan kehittämisprojekteissa.
Osallisuuskeskustelu

rantautui

Suomen

maaseudulle

ensiksi

Paavo

Lipposen

I-hallituksen (vuosina 1995–1999) hallitusohjelman mukana. Siinä tavoiteltiin
osallisuutta hallinnossa ja kehittämisessä. Keskustelua käytiin demokratiavajeesta sekä
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä, mikä johtui
osaltaan huolesta kunnallisvaalien alhaisesta äänestysprosentista (Tedre 2002: 124).
Osallisuuden toinen puoli tuli Euroopan unionin syrjäytymisenehkäisyohjelmasta.
Osallisuus

on

vahvasti

esillä

etenkin

kuntaliitosten

myötä

kasvavien

kaupunkialueiden strategioissa. Erilaisia osallisuuden- ja kansalaisvaikuttamisen
ohjelmia on tehty muun muassa Rovaniemellä: ”Asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013–2016”, Oulussa: ”Osallisuuden ja vaikuttamisen
ohjelma”, Vantaalla: ”Vantaan kaupungin osallisuusmalli – Osallistu ja vaikuta” ja
Kuopiossa valmisteilla oleva ”osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen ohjelma”. Näihin
ohjelmiin on kirjattu kyseisen kaupungin osallisuuden periaatteet, välineet ja yhteiset
toimintamallit. Osallisuus on mukana myös valtakunnallisissa ja alueellisissa
kehittämishankkeissa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asuinalueiden
kehittämisohjelmassa 2013–2015 yhtenä pääteemana on asukkaiden osallisuus.
Ohjelmassa korostetaan, että asukkaiden osallisuus kehittämistoiminnassa vaikuttaa
myönteisesti alueen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen sekä lisää vastuuta oman alueen
hyvinvoinnista (Asuinalueiden kehittämisteemat 2013). Vuosina 2012–2014 toteutettava
osallisuushanke Salli on alueellinen Sosiaaliturvayhdistysten yhteishanke Itä- ja KeskiSuomen maakunnissa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja -malleja
saamaan asukkaiden ääni kuuluviin kuntapalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
(Osallisuushanke

Salli

2013).

Vaikka

osallisuutta

ja

kansalaisläheisiä

uusia
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toimintatapoja kehitetään koko ajan, on kuntien välillä suuria eroja siinä, kuinka
aktiivisesta tämä on (Mustakangas 2003: 70). Menetelmät vaihtelevat tiedottamisen
parantamisesta kunnan ja asukkaiden välillä, asukaskyselyihin, yleisiin keskustelu- ja
kuulemistilaisuuksiin (kyläillat, asukasfoorumit), yhteisiin päätöksenteon muotoihin ja
päätöksenteon hajauttamiseen.
Osallisuus ei kuitenkaan ole esimerkiksi asukkaiden kesken itsestäänselvyys.
Osallisuus voi jakaa kuntalaisia tai kylän asukkaita, jos osa haluaa vahvaa osallisuutta ja
on valmis sitoutumaan myös osallisuuteen kuuluvaan vastuuseen ja osa haluaa kokonaan
irtisanoutua yhteisistä asioista (Viirkorpi 1993: 24).
Yksi kansalaisten osallisuuden keskeisistä edellytyksistä on luottamus (Luhman
1979: 25; Salmikangas 2002: 17; Eriksson & Lehtimäki 2003; Curry 2010).
Luottamuksen poissaolo vähentää aloitteellista kehittämistoimintaa, jolloin keskitytään
vain välttämättömimpään (Luhman 1979: 25). Esimerkiksi tärkeänä edellytyksenä
kuntalaisten osallistumiselle ja halulle osallistua ovat kunnan virkamiesten ja
valtuutettujen luottamukselliset suhteen kuntalaisiin (Eriksson & Lehtimäki 2003).
Osallisuus ei useinkaan muotoudu hetkessä, vaan sen kehittymiseen tarvitaan
luottamuksen lisäksi valtaa ja vastuuta (Salmikangas 2001: 17). Näiden avulla
kansalaisten oma rooli osallistumisessa kasvaa, jolloin he eivät ole vain osallistumisensa
kohteita vaan tekijöitä ja asiantuntijoita. Osallisuutta on vaikea mitata, sillä se on
tunnepohjainen kokemus. Osallisuuden tunne voi syntyä osallistumisesta johonkin, mutta
pelkkä osallistuminen ei aina riitä. Osallisuuden tunteen synty edellyttää yhteisön ja
yksilön pitkäjänteistä ja vastavuoroista toimintaa (Oranen 2008: 9).
Osallisuus ja sosiaalinen pääoma
Osallisuus on vahvasti kytköksissä myös sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Sosiaalinen
pääoma

on

ihmisten

luoma

voimavara,

joka

sijaitsee

ihmisten

välisessä

vuorovaikutuksessa (Hyyryläinen & Rannikko 2002: 172). Sosiaalinen pääoma sisältää
verkostot, normit ja luottamuksen, jotka voivat edistää verkoston jäsenten välistä
yhteistoimintaa ja resurssien hyödyntämistä. Näin ollen sosiaalista pääomaa sijaitsee
myös

osallisuudessa.

Sosiaalinen

pääoma

saadaan

käyttöön

yhteistyössä

ja

verkostoitumalla. Putnam (2000) on jaotellut sosiaalisen pääoman kahdeksi
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erityyppiseksi alueeksi. ”Bonding social capital” liittyy sosiaalisten siteiden vahvuuteen
yhteisön sisällä ja auttaa yhteisön jäseniä toimimaan keskenään. ”Bringing social capital”
taas kuvaa niitä sosiaalisia verkostoja, jotka linkittävät yhteisön jäsenet sen ulkopuolisiin
yhteisöihin. Se mahdollistaa esimerkiksi tuen saamisen ulkopuolisilta toimijoilta.
Sosiaalinen pääoma -käsitteen perusajatus on, että yksilöiden väliset sosiaaliset
suhteet

ja

instituutiot

suorituskykyyn

(mm.

vaikuttavat
Putnam

ym.

yksilöiden
1993).

hyvinvointiin
Sosiaalinen

ja

yhteiskunnan

pääoma

on

ollut

yhteiskuntatieteilijöiden kiinnostuksen kohteena 1990-luvulta lähtien ja sitä ovat
tutkineet erityisesti Robert D. Putnam (1993), James Coleman (1988) ja Pierre Bordieu
(1995). Hyyryläisen ja Rannikon (2002: 175) mukaan paikallisessa kehittämisessä
sosiaalinen pääoma on kytköksissä ihmisten välisen vuorovaikutuksen hallintaan. Se on
kykyä työskennellä käytännössä yhteisten päämäärien hyväksi sekä ryhmissä,
organisaatioissa että verkostoissa. Näin sosiaalinen pääoma on yksi merkittävistä
voimavaroista maaseudun paikallisessa kehittämisessä. Kylälle ja kyläyhdistykselle
sosiaalinen pääoma on vahvuus ja kilpailukyvyn edellytys.
Sosiaalisesta pääomasta onkin tullut käytetty käsite maaseudun kehittämisessä.
Keskustelua on käyty ensinnäkin siitä, että sosiaalinen pääoma on tärkeä voimavara
paikkaperustaisessa endogeenisessä kehittämisessä, sillä se auttaa yhteisöjä auttamaan
itseään.

Toiseksi

sosiaalista

pääomaa

pitäisi

kerryttää

erityisesti

niissä

maaseutuyhteisöissä, joissa sitä tällä hetkellä on vähän. Tämä lisäisi maaseutualueiden
tasa-arvoisuutta paikkaperustaisen kehittämisen mahdollistumisessa (mm. Hyyryläinen
& Rannikko 2002; Brennan ym. 2009).
Paikallisyhteisöt ja kylät
Paikallisyhteisöllä tarkoitetaan erikokoisia ja eri aluetasoilla olevia yhteisöjä kuten kyliä,
lähiöitä tai kuntia. Pertti Rannikon (2009: 5) mukaan paikallisyhteisöihin kuuluu
yhteisöllisyys sekä vahva sosiaalinen vuorovaikutus. Paikallisyhteisö koostuu alueen
instituutioista, paikallisista palveluista ja yhdistyksistä, asukkaiden kanssakäymisestä
sekä identiteetistä, joka sisältää alueen asukkaiden samaistumisen omaan alueeseensa
(Rannikko 2009).
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Aluekehityksessä ja -politiikassa on viime vuosina korostettu paikallistason merkitystä:
esimerkiksi kuntien, paikallisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen kuten kyläyhdistysten
välinen yhteistyö on tullut hyvin tärkeäksi paikallisessa aluekehittämisessä (Rannikko
2009: 7). Tämä on osaltaan seurausta uudesta alhaalta ylöspäin nousevasta hallinnasta,
jossa korostetaan verkostomaista toimintaa. Paikallistason vahva mukana olo
aluekehittämisessä ja -politiikassa lisää paikallisten osallisuutta kehittämisessä.
Perinteisesti kylä on määritelty yhteenkuuluvuuden kautta (esim. Honkala 1980;
Kumpulainen 2012a: 5), jolloin kylä muodostuu tietyn, pienehkön ja rajatun alueen
ihmisistä, jotka kokevat yhteenkuuluvuutta. Rannikon mukaan (2009) kyläyhteisö
syntyy, kun tietyllä maantieteellisellä alueella on toimintaa. Kaisu Kumpulaisen (2012a,
2012b) mukaan kylä voidaan kuitenkin määrittää sosiaalisesti tuotettuna prosessina, joka
voidaan jakaa havaittuun, käsitteellistettyyn ja elettyyn kylään (Kumpulainen 2012a: 9).
Havaitulla kylällä tarkoitetaan materiaalista ja paikallista tasoa, esimerkiksi talojen
rykelmää. Käsitteellistetty kylä on tuotettua kylää, jota Suomessa tuotetaan esimerkiksi
maaseutu-

ja

aluepolitiikan,

aluesuunnittelun,

kylätutkimuksen,

maaseudun

kehittämisohjelmien ja kylätoimintaohjelmien kautta. Eletty kylä näkyy esimerkiksi
kylämaisemissa ja symboleissa.
Kun kylän asukkaat toimivat yhdessä kylänsä ja sen asukkaiden eteen, kehittävät
kyläänsä ja vievät kylänsä asioita eteenpäin, puhutaan kylätoiminnasta. Kylätoiminta on
tapa toteuttaa asukkaiden osallisuutta (Oinas 2009: 77). Kylätoiminta ja kylien
kehittäminen on liitetty Suomessa osaksi maaseutu- ja aluepolitiikan verkostoja ja
ohjelmia (Granberg 2003; Hyyryläinen 2000: 118). Toimiva kylä ja aktiiviset kylän
asukkaat ovat suomalaisen maaseutupolitiikan tavoitteita. Aktiivisen kansalaisuuden
edistäminen onkin yksi Euroopan unionin tavoitteista, johon on pyritty muun muassa
komission ohjelmatyöllä (European comission 2012). Valtakunnalliset

kylätoiminta-

ohjelmat tuottavat kylätoimintamalleja. Näissä ohjelmissa kylien kehittämistoiminta
näyttäytyy luonnollisena prosessina ja ainoana mahdollisena vaihtoehtona kylien ja
maaseudun pelastamiseksi (Kumpulainen 2012: 67; 2013: 25). Kyläyhdistyksille
annetaan ohjelmissa suuri rooli vastuullisina ja rakentavina toimijoina, joilla on paljon
vastuualueita.
Valtakunnallinen

maaseutupolitiikka

toteuttaa

Euroopan

unionin

maaseutupolitiikan linjauksia välineinään Euroopan unionin aluekehittämisen rahastot,
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joista myös kylien kehittämishankkeita rahoitetaan (Kumpulainen 2013: 24). Näin pienen
kylän aktiiviset kylätoimijat liittyvät osaksi Euroopan unionin maaseutupolitiikkaa.

Kylätoiminta murroksessa
"Kylätoiminta on maaseutukylien asukkaiden yhteistoimintaa, jossa pyritään omien
elinolojen parantamiseen ja elinympäristön kehittämiseen" (Hyyryläinen 1988: 46).
Kylätoiminta siis liitetään paikalliseen kehittämiseen, jolloin se ymmärretään
tarkoitukselliseksi vaikuttamiseksi paikallisiin elinoloihin. Kylätoiminnan tavoitteena on
kylän ja sen asukkaiden hyvinvointi (Backa 2013) ja siinä yksittäisen kylän paikalliset
edut ovat ratkaisevia, eivät niinkään yhteiset ylhäältäpäin määritellyt edut (Backa 2013).
Kylätoiminta syntyi 1970-luvulla maaseudun autioitumisen vastaliikkeenä ja sen
tarkoituksena oli maaseudun asukkaiden elinolojen turvaaminen ja kohentaminen (Mäki
2002: 43).
Perinteinen osa kylätoimintaa on talkootoiminta, jonka keskeisiä piirteitä ovat
vapaaehtoisuus, tapauskohtaisuus, palkattomuus ja ylläpitävyys (Hyyryläinen 1994:
144). Sekä talkootoiminnan että laajemmin kylätoiminnan vapaaehtoisuus johtavat
siihen, että voimavarat ovat usein niukat, mutta hyvin hyödynnetyt (Backa 2013).
Kylätoiminnan nähdään olevan murroksessa, sillä kuntarakenteen muutoksen myötä
kolmannelle sektorille tulee yhä enemmän paineita kuntien toimintojen järjestämisessä.
Kyläyhteisöt ovat osaltaan muuttumassa strategisiksi yhteisöiksi (Kumpulainen 2013:
23). Kyläyhteisöille tämä tarkoittaa hanketoiminnan käytäntöjen ja yrittämisen asenteen
sisäistämistä.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa korostetaan kolmannen sektorin roolia
kehitettäessä kuntiin uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja (Pihlaja 2010: 11). Myös
kyläyhdistyksille asetetaan siis odotuksia peruspalveluiden ja ihmisten kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin rakentajana (Auno 1999: 3). Euroopan unionin politiikassa kolmannelta
sektorilta odotetaan kahta varsin konkreettista ja osin vastakkaista kehityssuuntaa.
Yhtäältä kolmannen sektorin toivotaan osallistuvan palvelujen tuottamiseen paljon
nykyistä suuremmalla laajuudella.
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Toisaalta Euroopan unionin politiikassa korostetaan kansalaisjärjestöjen roolia ja
tehtävää elävän ja osallistavan kansalaisyhteiskunnan mahdollistajana (Matthies 2007:
67; Pihlaja 2010: 11).
1990-luvulta

lähtien

kylätoiminnassa

on

korostunut

suunnittelu-

ja

strategiaosaamisen tarve. Tämä suuntaus juontuu suurimmaksi osaksi ohjelmallisen
aluekehitystyön toteuttamisesta kehittämishankkeiden kautta (Keränen 2002: 10).
Puhutaankin "kovasta" ja "pehmeästä" kylätoiminnasta. Uusi kylätoiminta mielletään
"kovaksi" kylätoiminnaksi, jossa kylätoimikunta rekisteröityy yhdistykseksi ja toimii
eräänlaisena kehittämisvälineenä. Kovaan kylätoimintaan liittyy myös hankkeistaminen
ja suuri taloudellinen vastuu (Laamanen 1999: 30–31).
Suomen Euroopan unioniin liittymisen jälkeen kyliä alettiin tietoisesti integroida
yhdeksi maaseudun kehittämisen tasoksi (Mäki 2002: 44). Nyt maaseutualueilla
omaehtoisesti nouseva kylätoiminta on institutionalisoitunut ja kylien kehittämishankkeet
ovat muotoutuneet osaksi ylhäältä alaspäin ohjattuja toimintamalleja (Mäki 2002: 44).
Kylien vastuu maaseudun kehittämisestä on koko ajan kasvanut. Nykyisessä
maaseutupolitiikassa kyläläiset nähdään kehittäjiksi, jotka omalla toiminnallaan ja
aktiivisuudellaan pystyvät merkittävästi vaikuttamaan oman asuinalueensa viihtyvyyteen
ja elinvoimaisuuteen (Nieminen 2000: 120). On tietenkin ilmeistä, että pysyäkseen
elinvoimaisena kylä tarvitsee tulevaisuuteen uskovia ja sen edestä toimimaan valmiita
kyläläisiä (Muilu 2003: 9). Hanketoiminnasta on tullut osa kylien arkipäivää ja kylien
hankkeet ovat osa alueellista kehittämistyötä ja linkittyvät alueellisiin ohjelmiin.
Suunnittelua ja toteuttamista ei siis enää tehdä vain oman kylän rajojen sisällä.
Kylätoiminta on Suomessa organisoitunut Suomen kylätoiminta ry:n (SYTY) ympärille.
Suomen kylätoiminta ry toimii kylien, paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen ja
LEADER-ryhmien elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi
(Suomen Kylätoiminta ry edistää kylien kehittämistä 2013). Kylätoiminta on
organisoitunut

myös

koko

Manner-Suomen

kattaviksi

maakunnallisiksi

kyläyhdistyksiksi. Näiden maakunnallisten kyläyhdistysten tavoitteena ovat alueen
kylien yhteistyötahona toimiminen sekä auttaminen (Maakunnalliset kyläyhdistykset
2013).

Maakunnallisten

kylätoimintaohjelmat.

kyläyhdistysten

toimintaa

ohjaavat

maakunnalliset
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Omaehtoisuus ja paikallinen aloitteellisuus liittyvät vahvasti kylätoiminnan perustaan ja
omaehtoisuus on myös maaseutupolitiikassa keskeinen käsite (Isosuo 2000a: 56).
Kylätoiminta

on

saanut

uuden

ilmenemismuodon

paikallisissa

maaseudun

kehittämisohjelmissa (Isosuo 2000a: 57). Yhtenä kylätoiminnan tavoitteena on vahvistaa
asemaansa aluetason hallinnassa. Pyrkimyksenä on, että kylätaso saa merkitystä muun
muassa maakuntatason kaavoituksessa ja maakunnallisten ohjelmien laatimisessa
(Suomen kylätoiminta ry 2003: 57–58). Suomen kylätoiminta ry:n tavoitteena on myös
saada paikalliset kyläsuunnitelmat osaksi kuntastrategioita (Suomen kylätoiminta ry
2003).
Kylätoiminta on osa suomalaisen maaseutupolitiikan muotoutumista kahdella
merkittävällä tavalla. Ensiksi vuonna 1996 kylätoiminta kirjattiin maaseutupolitiikan
tärkeäksi osa-alueeksi maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan (Toimiva maaseutu
1996). Toiseksi toimintaryhmäyhteistyö vakiinnutettiin LEADER II-yhteisöaloitteen
myötä osaksi suomalaista maaseutupolitiikkaa (esim. Hyyryläinen 2007). Näillä toimilla
kylätoiminnasta muodostui vahvasti yksi maaseutupolitiikan väline (Hyyryläinen ym.
2001b). Nykyään kylätoimintaa ohjaavat osaltaan myös kylien omat kyläsuunnitelmat,
jotka välineinä helpottavat

kylän kehittämisen tehokkuuden parantamista ja

järkevöittämistä. Kyläsuunnitelma auttaa myös saamaan kokonaiskuvan kylästä (Kuisma
& Peltonen 2002). Maaseudun ja kylätoiminnan kannalta on tärkeää, että
kyläsuunnitelmat saataisiin osaksi kunnan järjestelmällistä hallintaa, jolloin niiden
toteutus on osallisten sitouttamisen vuoksi varmempaa (Mustakangas ym. 2004: 91–92;
Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009: 127).
Aktiivinen kyläläinen
Hyvä ja elävä kylä on nykyään sama kuin aktiivinen kyläyhteisö. Aktiivinen kylätoiminta
edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja osallisuutta (Kumpulainen 2013: 24). Kaisu
Kumpulainen on tutkimuksessaan (2013: 25) erotellut aktiivisen kylän kriteerit, joita
hänen mukaansa ovat kyläsuunnittelu, kylähankkeet, kylä hyvinvoinnin tuottajana,
kulttuuriperintö ja hyvä kylähenki. Kaikissa Kumpulaisen tutkimuksessa (2013) mukana
olleissa kylissä näkyvät samanlaiset toimintatavat, jotka voidaan jakaa seuraaviin
ryhmiin: yhdistystoiminta, kyläsuunnittelu, hanketoiminta, tiedottamiskäytännöt ja
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paikallinen kulttuuri. Pysyäkseen mukana yhteiskunnallisessa kehityksessä kylistä täytyy
löytyä

piirteitä

yrittäjyyskulttuurin

voimistumisesta,

verkostoitumisesta

sekä

institutionalisoitumisesta (Kumpulainen 2013: 26).
Yrittäjyyskulttuurin voimistuminen kertoo siitä, että aktiivinen kylätoiminta ei ole
enää vain perinteiseen talkootyöhön ja -henkeen perustuvaa toimintaa. Talouden logiikka
on tullut vahvasti osaksi kylätoimintaa, sillä esimerkiksi hanketoiminnassa paikallisilta
toimijoilta edellytetään hyvää talousasioiden hoitoa. Yrittäjyyskulttuuri liittyy vahvasti
myös kylän kehittämiseen ja kehitykseen, sillä yrittäjä on itse vastuussa menestyksestään
(Kumpulainen 2013: 26). Toinen kylien yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyvä piirre,
verkostoituminen kuvastaa sitä, että aktiiviset kylät eivät ole muusta maailmasta
eristäytyneitä paikallisyhteisöjä, vaan globaaleja tiloja, jotka ovat yhä enemmän myös
riippuvaisia toisista tiloista ja toimijoista (Massey 2008: 133). Verkostoitumista on
esimerkiksi uusien asukkaiden ja kesälomalaisten huomioiminen ja ottaminen mukaan
kylätoimintaan sekä yhteistyö kunnan, muiden kylien sekä järjestöjen kanssa.
Kolmas piirre on paikallinen institutionalisoitumiskehitys, jolla tarkoitetaan kylän
sosiaalisen järjestyksen ja yhteistyön rakenteiden ja mekanismien voimistumista
(Kumpulainen 2003: 26). Institutionalisoitumiskehitys näkyy yhtäältä kylässä kylätalojen
rakentamisena

ja

maiseman

muokkauksena

ja

toisaalta

yhdistystoiminnan

virallistumisena ja muuttumisena yhä byrokraattisemmaksi. Kylätoiminta on silti
edelleen vapaaehtoisvoimin tehtävää työtä. Yksi maaseutupolitiikan haasteista onkin,
miten rakentaa instituutioita vapaaehtoistoiminnan varaan (Kumpulainen 2013: 27).
Tämä kylien olemuksen muutos liittyy deinstitutionalisoitumiskehitykseen eli
yhteiskunnan aluejärjestelmän rakenteelliseen uudistamiseen (Zimmerbauer & Kahila
2006: 16). Asukkaalla on erilaisia rooleja uudessa hallinnassa (Mustakangas 2003).
Gossin mukaan (2001: 43) näitä ovat asiakas, veronmaksaja, vaikuttaja ja tuottaja.
Aktiivisen kyläläisen rooli kuuluu vaikuttajan rooliin. Tämä rooli on kuitenkin jäämässä
koko ajan harvenevan joukon osaksi, sillä kiinnostus vaikuttamiseen on vähentynyt.
Tämä näkyy esimerkiksi äänestysaktiivisuuden laskuna (Kunnallisvaalit 2012).
Mustakangas (2003) on arvioinut, että ihmiset ovat nykyään kiinnostuneita niistä
palveluista joita he itse käyttävät tai jotka ovat osa heidän elinympäristöään. Sitä vastoin
kunnan ja sen toimintojen piirissä vaikuttamista ei koeta yhtä tärkeäksi.
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Paikkaperustainen kehittäminen
Paikkaperustaisuudella tarkoitetaan sitä, että ymmärretään paikkojen ensisijaisuus
ihmisen elinympäristön, hyvinvoinnin, kulttuurin ja kokemusten tarkastelussa ja
korostetaan paikkojen ainutkertaisuutta sekä monimuotoisuutta (Liiteri – maaseudun
kehittäjien uutiskirje 2013; Mahdollisuuksien maaseutu…2014).
Paikkaperustaisessa kehittämisessä kehittäminen tapahtuu paikallisten tarpeiden,
mahdollisuuksien ja olosuhteiden lähtökohdista (Mahdollisuuksien maaseutu…2014).
Paikkaperustaista kehittämistä tehdään kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja
julkisen sektorin monipuolisella yhteistyöllä. Ideana on, että paikallisyhteisöt kehittyvät
omista lähtökohdistaan ja omat mahdollisuudet huomioiden (Katajamäki 2013b).
Paikkaperustaisen politiikan keskeinen ajatus on, että paikoilla on erilaisia pääomia
ja niiden yhdistelmiä (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 4). Tällaisia pääomia ovat
esimerkiksi luonnon resurssit, sosiaalinen pääoma, kulttuuri, perinne, infrastruktuuri ja
paikan asukkaiden tahtotila. Nämä paikkojen erilaiset pääomat muodostavat eroja
paikkojen välillä, jolloin samanlainen toimenpide voi johtaa hyvinkin erilaisiin tuloksiin
eri paikoissa.
Toteutuakseen paikkaperustainen kehittäminen tarvitsee soveltuvia metodeja ja
välineitä, joista huomattavimpia ovat paikallinen toimintaryhmätyö (LEADERtomintaryhmät) sekä kylätoiminta. Näiden välineiden kautta paikallisilla ihmisillä on
mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristön laatuun ja kehittämiseen. Molemmat
välineet siis osaltaan myös toteuttavat paikallista osallisuutta. Kunnilla on myös tärkeä
rooli

paikkaperustaisessa

kehittämisessä

toteuttajana

sekä

toimintatapojen

mahdollistajana. Vahvistamalla kunnan ja sen kylien yhteistyötä ja kumppanuutta sekä
määrittelemällä

niiden

välinen

toiminnallinen

suhde,

voidaankin

kehittää

paikkaperustaisuutta. Uuden maaseutupoliittisen kokonaisohjelman (Mahdollisuuksien
maaseutu…2014: 4) strategisena lähtökohtana on paikkaperustainen kehittäminen.
Paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen lähtökohtina ovat eksogeeniset eli
ulkosyntyiset ja endogeeniset eli sisäsyntyiset kehitysmallit. Tämä käsitepari kuvaa kahta
eri suhtautumisnäkökulmaa aluekehitykseen sekä paikallisuuteen (Katajamäki 2013a).
Eksogeenisessa mallissa korostetaan alueiden ulkopuolisten rakenteiden vaikutusta
alueeseen. Endogeeniset kehitysmallit taas korostavat paikallisia voimavaroja ja niistä
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nousevaa kehittämistä (Terluin 2003: 332; Ward ym. 2005). Endogeeniset kehitysmallit
ovat osa uutta ja voimistuvaa maaseudun kehityksen paradigmaa (Van der Ploeg ym.
2000; Woods 2011: 140).
Uutta paradigmaa ja endogeenistä kehittämismallia pidetään kestävämpänä
kehittämisenä maaseutualueilla, kuin modernisaation paradigmaa (Woods 2006: 156). Ne
eivät kuitenkaan ole ongelmattomia ja kritiikkiä on esitetty. On kyseenalaistettu
paikkaperusteisen, endogeenisen kehittämismallin kykyä puuttua perustavanlaatuisiin ja
rakenteellisiin ongelmiin maaseudulla (Markey ym. 2008: 418). Toiseksi kritiikin
kohteeksi on nostettu se, että alueet ovat erilaisia ja kaikilla alueilla ei ole yhtäläisiä
paikallisista voimavaroista nousevia edellytyksiä menestyä alueiden välisessä kilpailussa
(mm. Woods 2006: 156; Woods ym. 2007). Tällä hetkellä ”bonding social capital” eli
yhtenäisyys alueella ja yhteisöjen välillä sekä ”bringing social capital” eli kyky
muodostaa verkostoja yhteisön ulkopuolelle vaihtelevat suuresti alueittain. Tämä
tarkoittaa, että alueet, joilla on parhaat edellytykset sisäsyntyiseen kehittämiseen, ovat jo
ennestään elinvoimaisia maaseutuyhteisöjä, joissa asuu hyvin toimeentulevaa ja
koulutettua väestöä. Nämä alueet eivät kuitenkaan ole niiden alueiden kärjessä, jotka
tarvitsisivat kehitystä. Kolmanneksi on arvosteltu sitä, että endogeeninen kehittämismalli
ei ehkä olekaan niin osallistava, kuin sen puolestapuhujat antavat ymmärtää (Shucksmith
2000: 215; Woods ym. 2007; Woods 2011: 149). Sisäsyntyinen, alhaalta ylös
kehittäminen esitetään usein yhteisöjä voimaannuttavana ja osallistavana, mutta
asukkaiden todellinen osallistuminen voi kuitenkin olla alhaista. Paikkaperustaisessa
(sisäsyntyisessä) kehittämisessä määritellään yhteisöt territorioina yksilöistä koostuvien
ryhmien sijaan. Tämä johtaa siihen, että sisäsyntyinen kehittäminen hämärtää erot luokan,
etnisyyden, sukupuolen ja iän välillä (Shucksmith 2000: 209).
Endogeenisen ja eksogeenisen kehitysmallien lisäksi tutkijat (mm. Lowe ym. 1995)
ovat kehitelleet neoendogeenisuuden käsitteen. Neoendogeenisuus sisältää ajatuksen
sekä ekso- että endogeenisten tekijöiden vaikutuksesta paikallisyhteisössä.

Tästä

näkökulmassa on keskeistä se, miten voidaan parantaa paikallisyhteisöjen asukkaiden
mahdollisuuksia

vaikuttaa

itse

sisä-

ja

ulkosyntyisten

tekijöiden

vuorovaikutusprosesseihin sekä siihen, miten asukkaat voisivat itse ohjata ja säädellä
niitä (Ward ym. 1995).
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Hanketoiminta osana paikallislähtöistä aluekehittämistä ja osallistavaa suunnittelua
Hanketoiminta tuli suomalaiseen kylien kehittämiseen Suomen Euroopan unioniin
liittymisen aikoihin. Sama kehitystyö, joka tehtiin ennen kuntapohjaisesti, tehdään
nykyään Euroopan unionin hankkeiden kautta (Uusitalo 1998: 37; Salmi 2003: 78).
Hankerahoituksen saamiseksi kylä tarvitsee kyläsuunnitelman ja organisoitua
suunnittelua. Suurin osa maaseudulla tehtävistä hankkeista on LEADER-hankkeita.
LEADER on yksi Euroopan unionin neljästä yhteisöaloitteesta ja se täydentää osaltaan
laajempia

rakennerahasto-ohjelmia

(LEADER-toimintaryhmät

2013).

LEADER-

toiminnan tavoitteena on paikallistasolla suunnitelluilla strategioilla pyrkiä ratkaisemaan
alueen erityisongelmia ja tukea paikallislähtöistä aluekehittämistä (Larsson 2001: 74;
Salmi 2003: 63).
Yksi LEADER-toiminnan lähtökohdista on toimiminen alhaalta ylös -periaatteen
mukaisesti luomalla edellytykset yhteisölliselle maaseudun kehittämiselle (Larsson 2001:
74; Salmi 2003: 64). Osallistava kehittäminen tähtääkin siihen, että kehittämisen tarve ja
idea syntyvät paikallisesti, kentällä (Tedre 2002: 126). LEADER-toiminnan kautta valtaa
on siirtynyt paikalliselle tasolle (Salmi 2003: 186), mutta tämä on kuitenkin "ylhäältä"
muodostettu

tulkinta

alhaalta

ylös

-periaatteen

toiminnasta

(Larsson

2001).

Kehittämistoiminta on kuitenkin aina poliittista toimintaa, sillä siinä eri osapuolilla on
käytössä eri tavalla valtaa (Tedre 2002: 124).

Kunnan ja kylän yhteistyö
Kunnan rooli ja roolin muutos
Kunta on Suomessa paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on rajatut
maantieteelliset alueensa. Kunnan alueella kirjoilla olevat asukkaat ovat kuntalaisia.
Keväällä 2005 valtioneuvosto käynnisti Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen
uudistamiseksi. Uudistuksen pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa laadukkaiden
palveluiden saatavuus koko maassa sekä saavuttaa elinvoimainen, toimintakykyinen ja
eheä kuntarakenne (Valtiovarainministeriö 2013b). Uudistusta toteutetaan kehittämällä
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kuntalaislähtöisesti kuntarakennetta, palveluiden rakenteita, tuotantotapoja sekä
organisointia.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotoimina kirjattiin pääministeri Kataisen
hallitusohjelmaan kuntarakenteen uudistaminen. Sen mukaisesti on käynnistetty koko
maata koskeva kuntauudistus (Valtiovarainministeriö 2013b). Valtion asettamat
tavoitteet koskevat kaikkia Suomen kuntia, sillä muuttunut kuntarakennelaki velvoittaa
kaikki Manner-Suomen kunnat osallistumaan kuntaliitosselvitykseen (Kuntarakennelaki
2009).
Kuntarakenneuudistuksessa tavoitteeksi otettiin siis selvästi aiempaa isommat
kunnat. Ideana on, että suuremmat kunnat pystyvät pieniä kuntia paremmin turvaamaan
peruspalvelujen järjestämisen sekä selviytymään väestön vanhenemisesta aiheutuvista
hoiva- ja palvelutavoitteista (Valtiovarainministeriö 2013b). Tämän seurauksena
Suomeen on syntynyt ja syntyy edelleen kuntia, jotka sisältävät hyvin erilaisia alueita,
joilla on erityyppisiä tarpeita. Käynnissä oleva kuntarakenneuudistus merkitsee myös
alueellisen demokratian muutosta (Katajamäki 2013a). Kuntakokojen kasvu vähentää
kunnallisten luottamushenkilöiden määrää jopa kolmannekseen ja kasvattaa etäisyyksiä
päättäjien ja kansalaisten välillä. Tämä korostuu erityisesti maaseutualueilla, joilla
maantieteelliset etäisyydet ovat suuria ja edustuksellinen demokratia harvaa. Kuntien
suurentuessa kasvaa myös kunnan sisäinen heterogeenisyys. Keskuksissa ja taajamissa
omaksutut käytännöt eivät ole välttämättä toimivia maaseutualueilla (Pihlaja & Sandberg
2012).

Edustuksellisen

demokratian

harventuessa

harvaan

asutun

maaseudun

ehdokkaiden pääseminen vaikuttamaan on haastavampaa ja suurkuntien reuna-alueiden
asukkaiden vaikutusmahdollisuudet heikkenevät (Ponnikas ym. 2014; Mahdollisuuksien
maaseutu…2014: 11).
Kunnallishallinto käy läpi 2000-luvulta alkanutta murrosta, joka näkyy erityisesti
kuntien toimintatavoissa ja sidosryhmäyhteistyössä (Anttiroiko ym. 2007: 8). Tämä
muutos on yhteydessä laajempaan myös maaseutupolitiikkaan vaikuttaneeseen
muutokseen perinteisestä hallinnosta uudenlaiseen hallintaan (mm. Rosenau 1997;
Goodwin 1998; Pierre 2000; Hill 2003; Stoker 2004; Hackett 2013). Uudessa hallinnassa
kuntien on täytynyt muuttaa toimintatapojaan yhä verkostomaisemmiksi sekä
kehittämissuuntautuneimmiksi. Perinteisen kontrollin ja säätelevän hallinnoinnin sijasta
kuntien toiminta perustuu enenevissä määrin laajaan yhteistyöverkostoon yritysten,
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kansalaisten, järjestöjen sekä julkisyhteisöjen kanssa (Anttiroiko ym. 2007: 8).
Verkostomaisessa toiminnassa suhteiden muodostuminen perustuu riippuvuuksiin
(Pfeffer & Salancik 1978) ja suhteen pysyvyys nojaa luottamukseen sekä diplomatiaan.
Kunnan roolin muuttuessa kylien kehittämisestä vastaa yhä useammin kunnan
ulkopuolinen toimija (Latvala 2006: 38), mutta myös paikallisyhteisöt, kuten
kyläyhdistykset saavat tulevaisuudessa yhä enemmän vastuuta maaseutukunnan
toiminnoista (Mustakangas ym. 2004: 91). Tämän uudenlaisen hallinnan uskotaan saavan
aikaan muutoksia kunnan ja kylien välisissä suhteissa (Mustakangas 2004: 91). Onkin
tärkeää, että kuntien koon kasvaessa myös pienten kylien asukkaat pystyvät vaikuttamaan
lähiympäristönsä sekä koko kunnan asioihin (Pulkkinen 2011). Kunnan roolin muutos on
siis lisännyt kunnan asukkaiden osallisuutta.
Kunnan hallintasuhteet voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään (Anttiroiko ym.
2007: 173). Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kunnan sisäiset hallintosuhteet. Toinen
ryhmä sisältää paikalliset hallintasuhteet ja kolmas ryhmä ylipaikallisen hallinnan
suhteet.

Tämän

tutkielman

kannalta

keskeisessä

osassa

ovat

paikallistason

hallintasuhteet, joihin kuuluvat suhteet kunnan asukkaisiin, paikallisiin järjestöihin sekä
paikallisiin yrityksiin. Tässä hallintasuhteiden ryhmässä tärkein suhde on kunnan ja sen
asukkaiden välinen suhde, mikä kytkeytyy vahvasti kunnan asukkaiden osallisuuteen.
Kunnan merkitys sen asukkaiden yhteisönä on muuttumassa ja kuntalaisten
samaistuminen kuntaan ohenee. Kunta on kuitenkin edelleen jäsentensä yhteisö ja sen
tulee omalta osaltaan edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa (Kurikka
2013: 10).
Asukkaiden rooli kunnassa
Asukkaiden näkökulmasta kunnat ovat tavallaan alueellisia pakkoyhteisöjä, sillä kunnan
jäsenyys määräytyy vakinaisen asuinpaikan mukaan. Kunnan asukkailla on kuntaansa
kohtaan sekä oikeuksia että velvollisuuksia (Anttiroiko ym. 2007: 18). Oikeuksia ovat
muiden muassa kunnalliset koulutus-, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut sekä
toimeentuloturva. Kunnan asukkailla on myös oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, saada
tietoa kunnan julkisista asiakirjoista sekä hakea muutosta kunnan toimielinten tekemiin
päätöksiin.
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Kuntalaiset ovat nykyään tietoisia oikeuksistaan osallistua ja vaikuttaa itseään,
lähiympäristöään ja palveluitaan koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Kuntalaisilla on omasta asuinalueestaan, kuten kylästä, tärkeää paikallista tietoa. Tämä
on osaltaan hiljaista tietoa, joka kulkee asukkaan mukana (Staffans 2004: 69). Hiljainen
tieto (tacit knowledge) tarkoittaa ihmisen mukana kulkevaa henkilökohtaista tietoa, jota
on vaikea jakaa (Polanyi 1966). Usein asukkailla olisi halua osallistua esimerkiksi omaa
asuinaluettaan koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, mutta keinot osallistua ovat
vähäisiä tai niistä ei tiedetä (Fischer 2000: 32–35). Aktiivisen kuntalaisen rooli
yhteiskunnassa on tullut yhä enemmän esille ja näkyvämmäksi kolmannen sektorin kautta
(Pihlaja 2010: 36). Asukkaiden velvollisuuksiin sitä vastoin kuuluvat velvollisuus
maksaa kunnallisveroa ja palvelumaksuja käyttämistään palveluista. Velvollisuuksia ovat
myös kunnan järjestyssääntöjen sekä palveluja ja asuinympäristöä koskevien päätösten
noudattaminen.
Kylän ja kunnan suhde
Kunnat ovat olleet kylätoiminnan synnystä lähtien 1970-luvulta kylien tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita (Hyyryläinen ym. 2011a: 10; Hyyryläinen ym. 2011b: 28).
Yhteistyön laatu on kuitenkin ollut vaihtelevaa. Nyt kylän ja kunnan suhde on uudelleen
tarkasteltavana, sillä kuntauudistuksen myötä tapahtuva kuntien suureneminen tuo uusia
haasteita kylätoiminnalle (mm. Mustakangas ym. 2004: 91; Hyyryläinen ym. 2011a: 10).
Ennen kunnat olivat alueidensa ainoita maaseutupolitiikan toteuttajia, mutta nyt
paikallisten toimintaryhmien myötä kuntien rooli on muuttunut (Salmi 2003: 78). Samalla
kunnan merkitys on vähentynyt ja painopiste siirtynyt ulkopuolelle. Kylätoimijoiden
mukaan (esim. Kuisma 2011: 5) kunnissa on hyvin monenlaisia käsityksiä kylistä. Osa
kuntapäättäjistä näkee kylät voimavarana kunnan kehittämisessä ja osa taas on sitä mieltä,
että mitään kehittämistä ei pitäisi laskea epävakaiden kyläyhdistysten varaan. Kuitenkin
lähes kaikilla kunnan päätöksillä on vaikutusta sen maaseudun elinvoimaisuuteen.
Vallitsevat

politiikan

painotukset,

käytössä

olevat

resurssit

ja

asioiden

valmistelumekanismit vaikuttavat siihen, miten hyvin maaseutu otetaan huomioon
kunnan päätöksenteossa (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi…2009: 128).
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Tällä hetkellä kuntien panos kylän ja kunnan suhteeseen on suurimmaksi osaksi kuntien
osallistumista toimintaryhmätyöhön. Tämän vuoksi kylien kehittäminen strategisella
tasolla on jäänyt heikommalle pohjalle (Mustakangas ym. 2004: 91–92). Maaseudun ja
kylien kehittämien kunnissa voi kuitenkin olla monista erilaisista lähteistä alkunsa
saavaa, vähemmän tietoista ja strategista toimintaa (Mustakangas ym. 2004: 176). Myös
kylän ja kunnan suhteessa kehityskysymyksien tulisi nousta alhaalta ylöspäin, kylästä
kuntaan (Kahelin 2004; Mustakangas ym. 2004: 174). On merkkejä siitä, että kylien
kehittämis- ja elinkeinotoiminnalla voi olla kunnissa huomattava taloudellinen vaikutus
(Kahelin

2004),

esimerkiksi

erilaisten

hankerahoituslähteiden

aktiivisella

hyödyntämisellä kylät kanavoivat rahaa kunnan kehittämiseen. Jotta päästäisiin
tehokkaampaan ja demokraattisempaan hallintaan, tarvitaan kylien ja kunnan todellista
yhteistyötä, joka ei ole vain tilan suomista kylien omaehtoiselle kehittämiselle.
Yhteistyön kannalta kunnan viranomaisten reiluus ja arvostus kyliä kohtaan on tärkeää
(Haslam ym. 2011: 155), sillä ryhmään kohdistuvan kunnioituksen kasvun on havaittu
kasvattavan ryhmän sääntöjen noudattamista, lisäävän kansalaiskäyttäytymistä (ryhmän
muiden jäsenten käytettäväksi asettumista) ja sitoutumista ryhmään (Smith & Tyler
1997).
Uusi hallinnan dynamiikka kunnan ja kylän välisessä suhteessa voimistaa jatkuvaa
vuorovaikutusta yhteisessä verkostossa, neuvottelua yhteisistä tavoitteista sekä resurssien
vaihdosta. Uudessa hallinnassa paikallisella hallinnalla ja asukkailla on aktiivinen rooli
(Mustakangas 2003). Mitä enemmän hallinnon avoimuus lisääntyy, sitä tärkeämmässä
asemassa ovat ihmisten keskinäiset kohtaamisten ja neuvottelut, joissa rooleja ja
käytänteitä uudistetaan (Goss 2001: 36).
Myös luottamukseen ja hyväksyttyihin sääntöihin perustuvat luottamussuhteet
nousevat esille (Rhodes 1997). Kunnalle paikallisyhteisö, kuten kylä tarjoaa
paikallistuntemusta, aktiivista toimijuutta sekä sitoutumista. Kun taas kuntien ulkoiset
suhteet valtiovaltaan, suuriin yrityksiin, Euroopan unionin toimielimiin sekä omiin
kansainvälisiin verkostoihin tuovat kuntaan taloudellisia resursseja sekä erityisosaamista.
Kuntien onnistunut kehittämispolitiikka edellyttää sekä paikallisten että ylipaikallisten
hallintasuhteiden hoitamista (Anttiroiko & Jokela 2002).
Kunnat saavat vahvan perustan hallintasuhteiden hoitamiselle, jos erityisesti
paikallisyhteisöt otetaan huomioon sekä luodaan toimivia kehittämisverkostoja.
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Paikallisyhteisöön tukeutuminen on ensisijaista, sillä kuntien toiminnan hyväksyntä
perustuu lopulta siihen, miten kunnan jäsenet hyväksyvät kunnan toiminnan (Anttiroiko
ym. 2007: 179). Kuntien täytyy kuitenkin myös ajaa etuaan alueellisella, kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla, jolloin kehittämisverkostojen rooli nousee esille (Castells 1989;
Anttiroiko ym. 2007: 179). Jotta luottamus kunnan asukkaiden ja kunnan hallinnon välillä
voisi syntyä, tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta (Harjula–Prättälä 2004: 252). Kuntalain
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevan 27§:n mukaan (Kuntalaki 1995)
valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on
edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan hallinnolta edellytetään
myös, että asukkaiden mielipiteet otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluiden
järjestämisessä ilman nimenomaista sääntelyä (Harjula–Prättälä 2004: 252).

Kumppanuus
Kuntarakenneuudistuksen myötä ja kuntien vaikean taloustilanteen vuoksi Suomen
hallitus on alkanut suunnitella kuntien tehtävien karsimista (Valtiovarainministeriö
2013c). Jotta nämä kuntien tehtävistä karsittavat palvelut olisivat edelleen saatavilla,
paineita palveluiden järjestämisestä aiheutuu muun musassa kolmannelle sektorille, kuten
kylätoiminnalle. Yhtenä mallina toimintojen toteuttamiseen pidetään kumppanuusmallia.
Kumppanuuteen perustuvissa toimintatavoissa korostetaan yhdessä tekemistä ja eri
toimijoiden osaamista ja resurssien yhdistämistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013).
Kumppanuus on myös tärkeä toiminnan muoto paikallisen tason kehittämisessä.
Kumppanuustoiminnan avulla haetaan mallia, jossa julkisen sektorin (kunnan) ja
paikallisen kansalaistoiminnan tarpeet ja voimavarat yhteiskunnallisten tehtävien
hoitamisessa voidaan yhdistää (Mustakangas 2003: 51). Kumppanuuteen liittyy vahvasti
osapuolten välinen luottamus sekä osallisuus, joiden kautta kumppanit pyrkivät yhteiseen
lopputulokseen (Moseley 2003: 123). Rakentamalla uusia ja erilaisia kumppanuuksia
pyritään saamaan uutta toimintatilaa eri toimijoille, laajentamaan aktiivisesti osallistuvien
toimijoiden piiriä sekä samalla antamaan enemmän vastuuta ja valtaa paikallistason
toimijoille (Mustakangas 2003).
Kumppanuus on osallisuuden tavoin käsitteenä monitulkintainen ja vaikeasti
määriteltävissä. Kumppanuutta käytetään terminä laajasti ja sen merkitys on osaltaan
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lähinnä kuvainnollinen (Edwards ym. 2000: 6). Kumppanuuden määrittelemistä
vaikeuttaa muun muassa se, että kumppanuudet ovat malleiltaan hyvinkin erilaisia ja
vaihtelevat

jokaisen

kumppanuuden

kohdalla.

Yksi

selkeä

yhteinen

tekijä

kumppanuuksissa on verkostomainen tapa organisoitua (Mustakangas 2003: 49), joka
liittää kumppanuuden osaksi uuden hallinnan muotoja. Tutkijat ovat listanneet
verkostomaisuuden lisäksi muutamia muita yhteisiä kumppanuuksien määritelmiä
(Wildridge ym. 2004 listauksen mukaan). Näitä ovat se, että kumppanuus tapahtuu
organisaatioiden, ryhmien tai yksittäisten henkilöiden välillä ja sillä on aina jokin
yhteinen päämäärä tai päämääriä. Kumppanuudessa kumppanit myös jakavat resurssit
sekä vastuut. Kumppanuuteen sisältyy myös uusien rakenteiden ja toimintatapojen
luominen sekä kumppanien välinen tasa-arvo ja luottamus. Jokaisessa kumppanuudessa
sen muoto, toiminta, tavoitteet ja mallit muokkautuvat omanlaisikseen toimijoiden
mukaan (Edwards ym. 2000: IV). Kumppanuusjärjestelyssä tuodaan tarkoituksella
yhteen eri kumppaneiden erityiset resurssit. Tämän tavoitteena on luoda paras
mahdollinen kyky toimia päämäärän saavuttamiseksi (Edwards ym. 2000: 2).
Paikallisen tason kumppanuuksilla on mahdollista lisätä esimerkiksi sosiaalista
koheesiota ja demokraattista paikalliskulttuuria sekä luoda pohjaa uusille ideoille ja
tavoille hoitaa paikallisia tehtäviä sekä ratkaista ongelmia (Mustakangas 2003: 51).
Maaseutualueilla

vaikuttavat

paikalliset

toimintaryhmät

ovat

hyvä

esimerkki

onnistuneista kumppanuuksista ja niiden luomisesta (Edwards ym. 2000: 1; Isosuo
2000b). Paikallisissa toimintaryhmissä uudet mahdollisuudet maaseudun kehittämisen
kumppanuuksiksi on osattu tunnistaa ja hyödyntää. Jotta yhteistoiminta etenee ja
maaseudun kehittämistä tarkasteltaisiin uusista näkökulmista, tulee kumppanuudessakin
olla uusia ja tuoreita ajattelumalleja ja ideoita (Isosuo 200b).
Maaseudun kehittämisessä ja kehittämistyössä kumppanuus nähdään hyvin
tärkeänä toimintamuotona. Monissa Euroopan unionin osin rahoittamissa hankkeissa
(esimerkiksi LEADER-hankkeet) kumppanuuksien muodostaminen on perusedellytys
rahoituksen myöntämiselle (Edwards ym. 2000: 6). Sosiologit ovat jo kauan olleet sitä
mieltä, että maaseutualueiden sosiaalisten verkostojen voimalla on suuri merkitys alueen
yhteisön toimivuuteen (Day 1998: 98). Kumppanuudet, usein sektoreiden väliset ja
julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria yhdistävät kumppanuudet onkin tunnistettu
tärkeiksi alueellisiksi menestystekijöiksi (Wildridge ym. 2004: 3).
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkielmani empiirisenä aineistona ovat Itäkylän asukkaille tehty kysely, Itäkylän
asukkaiden, Itäkylän vapaa-ajan asukkaan, Itäkylän kuntapoliitikkojen ja Lappajärven
kunnan työntekijöiden teemahaastattelut sekä kunta-, alue- ja maaseutustrategioiden
analyysit. Koska käytän tutkielmassani tutkimustulosten saamiseksi eri menetelmien
yhdistämistä, on kyse aineistotriangulaatiosta (Metsämuuronen 2005). Useamman
menetelmän käytöllä saa kattavan kuvan tutkittavasta aiheesta ja on mahdollisuus
parantaa tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2002).
Tärkeimmät tutkimusmenetelmät tässä tutkielmassa ovat kysely sekä haastattelut,
joista käytetäänkin usein yhteisnimitystä ”survey-tutkimus”, sillä menetelmät täydentävät
toisiaan tiedonkeruussa. Kysely suoritettiin aluksi, jolloin haastatteluilla pystyttiin
syventämään kyselyssä esille nousseita asioita. Myös päinvastainen järjestys olisi ollut
mahdollinen, jolloin ensiksi pidettävillä haastatteluilla pyrittäisiin varmistamaan, että
kyselyssä osataan kysyä niin sanotusti oikeita asioita (Kehittämistyön menetelmiä 2012:
2). Haastattelu menetelmänä mahdollistaa asukkaiden äänen kuulumisen vielä kyselyä
syvemmin. Haastattelu on kuuntelemista, joka on osa osallisuuden kokemusta. Kolmas
tutkimusmenetelmä, strategioiden analyysi, pyrkii menetelmänä tukemaan kyselyä sekä
haastatteluja. Koska kysely ja haastattelu eroavat menetelminä toisistaan kohtuullisen
paljon, on järkevämpää valita toinen otteista pääasialliseksi tutkimusotteeksi
(Metsämuuronen 2005: 243). Tässä tutkielmassa kyselyaineisto voidaan nähdä
pääasiallisena tutkimusotteena ja haastattelu kyselyn tuloksia syventävänä metodina.
Strategioiden analyysi taas tukee näitä kumpaakin menetelmää.

Tiedonhankinnan strategiat
Tutkielmani on tapaustutkimus (case study), sillä useammalla tavalla hankittuja tietoja
käyttäen tutkin toimivia ihmisiä tietyssä ympäristössä (Metsämuuronen 2005: 207).
Tapaustutkimuksen tieteellinen ongelma on tapauksen yleistettävyys. Yleisesti ottaen
tutkielmani tapaus ei ole yleistettävissä, sillä Itäkylästä saamiani tuloksia ei voida siis
yleistää muihin kyliin tai edes muihin saman alueen kyliin. Toisaalta myös
tapaustutkimuksesta voi löytyä jotain yleistettävissä olevaa. On tärkeä huomata, että lähes
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kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta (Metsämuuronen 2005: 207).
Tapaustutkimusta tehdessä yksi tärkeä epistemologinen kysymys on: mitä voidaan oppia
yhdestä tapauksesta? Tapaustutkimuksessa on kuitenkin kysymys siitä, että halutaan
ymmärtää jotain tiettyä tapausta syvällisesti – ei niinkään tapauksen yleistäminen.

Kysely
Osana Itäkylän kyläsuunnitelmaa laadin Itäkylän tulevaisuuskyselyn (liite 1), jossa osa
kysymyksistä oli tarkoitettu myös tämän tutkielman aineiston keräämiseen. Kyselyllä
haluttiin selvittää itäkyläläisten yli 15-vuotiaiden vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden
odotuksia kylän kehittämisestä ja toiminnasta sekä asukkaiden halukkuutta itse osallistua
kylän kehittämiseen ja kylätoimintaan. Kyselyllä selvitettiin myös asukkaiden ajatuksia
kylänsä tulevaisuudesta sekä suhteesta Lappajärven kuntaan. Kysely on yksi
käytetyimpiä tutkimusmenetelmiä. Sen pääperiaatteena on lomakkeita hyväksi
käyttämällä kysyä samaa asiaa samalla tavalla suurelta joukolta ihmisiä. Kyselyn
laatimiseen on olemassa erilaisia ohjesääntöjä. Esimerkiksi Anja Ahola (2007: 51)
muistuttaa, että ennen kyselylomakkeen laadintaa on määriteltävä kyselyn käsitteellinen
viitekehys. Toisena kyselyä laatiessa määritellään peruskäsitteet, jolloin termien
tarkoitukset sekä yhteydet tehdään selväksi ennen kyselyn suorittamista (Ahoa 2007: 51).
Aholan (2007) mukaan hyvien kysymysten lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden
perusteellinen ajattelu. Jos kysymyksien rakentaminen aloitetaan suoraan ilman
käsitteellistämistä ja operationalisointia, tuo se mahdollisesti ongelmia tutkimusprosessin
seuraaviin vaiheisiin (Ahola 2007: 51).
Kyselyn käytössä on muutamia haittapuolia, jotka tulee ottaa kyselyä tehdessä
huomioon. Vastaajien motivointi kyselyyn vastaamiseen voi olla vaikeaa. Tutkielmani
kysely käsittelee itäkyläläisiä ja kyläänsä, missä he asuvat. Kyselyn aihepiiri on siis
vastaajille hyvin tuttu ja tärkeä. Voidaan olettaa, että kyläläiset vastaisivat siihen
mielellään, jos ovat kiinnostuneita kylänsä tulevaisuudesta. Myös kysymysten
tulkinnassa syntyy aina eroja, kun vastauslomakkeet lähetetään vastaajille tai jossa he
vastaavat siihen verkossa. Vaikka kysymysten laatimiseen on käytetty aikaa ja niiden
asettelua on pohdittu useaan kertaan, vastaajat voivat silti tulkita ne eri tavoin. Kyselyä
on menetelmänä kritisoitu myös siitä, että sen avulla saadaan vain pinnallista tietoa
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tutkittavasta asiasta. Tässä tutkielmassa olikin tarkoitus saada kyselyn avulla yleiskatsaus
aiheesta ja syventää sitä haastattelujen avulla.
Kyselyllä

haluttiin

siis

saada

kvantitatiivista

tietoa

molempiin

tutkimuskysymyksiin, eli siihen miten Lappajärven Itäkylä ja kylätoiminta ovat osa
Lappajärven kunnan kehittämistä ja miten Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset
kokevat osallisuutensa Lappajärven kunnan kehittämisessä ja mikä heidän motiivinsa
siihen on. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kerättiin aineistoa selvittämällä
kyläläisten odotuksia ja halukkuutta osallistua kylän kehittämiseen hankkeiden,
tapahtumien ja talkoiden kautta sekä tiedustelemalla kyläläisten mielipiteitä ja ajatuksia
kylänsä tulevaisuudesta. Toiseen tutkimuskysymykseen haettiin vastauksia kysymällä
Itäkylän vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta Itäkylän asukkaiden ja Lappajärven kunnan
hallinnon keskinäisistä suhteista sekä keinoista vaikuttaa Lappajärven kunnan
kehittämiseen itäkyläläisenä.
Kysely koostui kuudesta eri osiosta, jotka olivat taustatiedot, kylällä asuminen,
osallistuminen, tulevaisuus, nuoret (15–25 -vuotiaille suunnattu osio) sekä kylä ja kunta.
Kyselyosioiden järjestystä harkittiin pitkään. Kyselyssä kysyttiin heti aluksi vastaajan
taustatietoja, kuten ikää ja sukupuolta eli kysymyksiä joihin vastaajan on helppo vastata.
Joskus taustatietokysymykset jätetään kyselyn viimeiseksi osioksi, jotta vastaaja ei heti
mieti rooliaan vastaajana ja anna sen vaikuttaa vastauksiin. Tässä kyselyssä nähtiin, että
taustakysymykset on hyvä laittaa kyselyn alkuun, jotta vastaajat pääsevät kiinni kyselyyn
helppojen kysymysten avulla. Toisessa, kylällä viihtymistä käsittelevässä osiossa
kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat viihtyvät Itäkylässä sekä heidän viihtymiseensä
vaikuttavia tekijöitä. Vastaajalla oli myös itse mahdollisuus kirjoittaa vastaus avoimeen
kohtaan. Tässä osiossa kyläläisiltä kysyttiin myös, mikä Itäkylässä asumisessa on
parhainta ja mikä huonointa.
Kolmas osio, osallistuminen, selvitti vastaajien osallistumista Itäkylässä
toteutettuihin sekä meneillään oleviin hankkeisiin. Vastaajilta kysyttiin myös halukkuutta
osallistua hanketyöhön sekä osallistumista kylän tapahtumiin ja talkootöihin.
Tulevaisuus-osiossa selvitettiin vastaajien ajatuksia kylän kehittämisestä sekä
tulevaisuuden kuvasta. Nuorille suunnatussa osiossa haluttiin kysyä nuorten mielipidettä
kylän ilmapiiristä sekä siitä, haluavatko he palata kotikyläänsä esimerkiksi opiskelujen
jälkeen. Nuorilta kysyttiin myös osallistumisesta kylän kehittämiseen. Viimeinen osio,
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kylän ja kunnan suhde, oli vain tätä tutkielmaa varten tehty. Siinä kylän asukkailta
kysyttiin parhaita keinoja vaikuttaa oman kunnan asioihin itäkyläläisenä ja mielipidettä
kylän ja kunnan välistä yhteistyötä koskeviin väittämiin. Tässä osiossa kysyttiin myös,
miten kylätoiminnalla voitaisiin edistää Lappajärven kunnan kehittämistä, sekä miten
Lappajärven kunta voisi edistää kyliensä kehittämistä.
Kyselystä laadittiin perinteinen paperinen kyselylomake sekä Webropol-kysely
verkossa vastattavaksi. Kyselyn kohdejoukkona olivat yli 15-vuotiaat Itäkylän vakituiset
ja vapaa-ajan asukkaat. Jotta kyselylle saataisiin mahdollisimman hyvä vastausprosentti,
jaettiin paperinen kyselylomake kaikkiin Itäkylän talouksiin. Kyselystä tiedotettiin
Itäkylässä ilmestyvässä tiedotuslehdessä, Itäkylän verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla
sekä Itäkylän tapahtumissa.
Koko kyselyn laatimisen ajan minulla oli apunani kyläläisistä koostuva
ohjausryhmä, jonka jäsenet kommentoivat ja kyseenalaistivat kyselyssä käytettyjä
termejä koko kyselyntekoprosessin ajan. Kyselyä tehdessäni pääkäsitteitä sekä sitä, miten
kyläläiset tulkitsevat ne, mietittiin yhdessä kylän ohjausryhmän kanssa. Kyselyn
testaaminen tapahtui myös ohjausryhmän avulla.
Haastattelut
Haastatteluilla haluttiin saada kvalitatiivista tietoa molempiin tutkimuskysymyksiin, eli
siihen miten Lappajärven Itäkylä ja kylätoiminta ovat osa Lappajärven kunnan
kehittämistä ja miten Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset kokevat
osallisuutensa Lappajärven kunnan kehittämisessä ja mikä heidän motiivinsa siihen on.
Haastattelu menetelmänä perustuu ennen kaikkea merkitykseen, käsitteisiin ja
kieleen (Hirsjärvi & Hurme 2004: 41). Haastattelun avulla voidaan saada ymmärrystä
siitä, miksi haastateltava toimii, arvottaa ja kokee kysytyt asiat tietyllä tavalla.
Haastattelua

on

kuvattu

myös

kahden

tai

useamman

ihmisen

väliseksi

päämäärätietoiseksi ja tarkoituksenhakuiseksi keskusteluksi. Yksi haastattelun hyvistä
puolista on joustamisen mahdollisuus, sillä siinä ollaan suorassa kielellisessä
vuorovaikutuksessa

haastateltavan

kanssa.

Esimerkiksi

kysymysten

järjestystä

vaihtamalla ja vastauksia selventämällä voidaan syventää haastattelussa saatavia tietoja
(Hirsijärvi & Hurme 2004: 35, 42). Yksi haastattelujen ongelmista on se, että se sisältää
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useita virhelähteitä, joita aiheuttavat sekä haastateltava että haastattelija.
Tähän tutkielmaan tekemäni haastattelut olivat teemahaastatteluja (liitteet 2 ja 3).
Teemahaastattelussa käydään kaikki halutut ja etukäteen päätetyt teemat haastateltavan
kanssa läpi, mutta teemojen järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelujen välillä
(Aaltola

&

Valli

2007:

27).

Teemahaastattelu

eroaa

strukturoidusta

ja

puolistrukturoidusta haastattelussa siinä, että kysymysten muoto ja järjestys voivat
vaihdella. Metsämuurosen (2005) mukaan teemahaastattelu sopii käytettäväksi
esimerkiksi haastattelun koskiessa arkoja tai heikosti tiedostettuja asioita. Vaikka kylän
ja kunnan suhde onkin jokapäiväinen asia, saattavat siihen liittyvät seikat olla jokseenkin
arkoja tai tiedostamattomia.
Teemahaastattelun teemat voidaan Sinikka Hirsijärven ja Helena Hurmeen (2011)
mukaan laatia intuition perusteella, jolloin tietenkin yhteys teoriaan on heikko. Ne
voidaan johtaa myös kirjallisuudesta, esimerkiksi aiemmista tutkimuksista ja alan
teoriasta. Teemat voidaan myös johtaa teoriasta, jolloin teoreettiset käsitteet muutetaan
haastattelun muotoon, mitattaviksi (Hirsijärvi & Hurme 2011). Tämän tutkielman
haastattelun teemat ja kysymykset on johdettu tutkielman teoriasta sekä kyselyn
tuloksista. Tavoitteena oli erityisesti nostaa haastatteluteemoiksi kyselyssä esille
nousseita asioita ja saada niistä syvempää tietoa. Teemahaastatteluihin laadittiin kaksi
hieman erilaista pohjaa (Liitteet 2 ja 3). Toinen oli suunnattu Itäkylän asukkaille ja
kuntapoliitikoille ja toinen Lappajärven kunnan työntekijöille. Itäkyläisille suunnattu
haastattelurunko koostui viidestä eri teemasta, jotka olivat: maaseudun kehittäminen,
vaikuttaminen, osallistuminen, kylän ja kunnan suhde sekä tulevaisuus. Kunnan
viranomaisille suunnattu haastattelurunko koostui neljästä teemasta, jotka olivat
maaseudun kehittäminen, vaikuttaminen, kylän ja kunnan suhde sekä tiestö.
Haastatteluja aloittaessani olin kerennyt jo tutustua Itäkylään ja moneen
itäkyläläiseen, minkä takia haastateltavien löytäminen ja valinta helpottui. Valitsin
haastateltavikseni eri-ikäisiä miehiä ja naisia. Pyrin ottamaan mukaan haastatteluihin sekä
kylätoiminnassa aktiivisesti mukana olevia että passiivisempia asukkaita. Haastattelin
myös itäkyläläisiä kuntapoliitikkoja sekä yhtä vapaa-ajan asukasta. Haastattelin myös
kahta

Lappajärven

kunnan

työntekijää

saadakseni

tietoa

toiseen

tutkielman

tutkimuskysymykseen: miten Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset kokevat
osallisuutensa Lappajärven kunnan kehittämisessä ja mikä heidän motiivinsa siihen on?
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Lähestyin haastateltavia aluksi sähköpostilla, jossa kerroin tutkielmastani sekä
haastattelun tarkoituksesta. Osaan haastateltavia olin vielä yhteydessä puhelimella. Tein
yhteensä kymmenen teemahaastattelua. Kaksi haastateltavaa olivat Lappajärven kunnan
työntekijöitä, kaksi itäkyläläistä kuntapoliitikkoa ja yksi itäkyläläinen vapaa-ajan asukas.
Loput viisi olivat itäkylän asukkaita, joista osa oli aktiivisesti mukana kylätoiminnassa ja
kylän kehittämisessä. Lappajärven kunnan työntekijöitä haastattelin kunnantalolla ja
muita haastateltavia Itäkylän kylätalolla tai haastateltavien kotona. Haastattelut
toteutettiin 21.5.–4.6.2013 välisenä aikana. Tarkoituksenani oli luoda haastateltavalle
mahdollisimman rento ja turvallinen ympäristö. Vapaa-ajan asukkaan haastattelu oli
puhelinhaastattelu, sillä tapaaminen ei pitkän välimatkan takia ollut mahdollista.

Strategioiden analyysi
Strategioiden analyysin avulla halusin selvittää, miten kylät ja kylien asukkaiden
osallisuus kunnan kehittämiseen tulevat esille strategiateksteissä, miten strategiatekstien
puhe kohtaa haastatteluaineiston kanssa sekä miten maaseutu näkyy Lappajärven kunnan
strategisessa kehittämisessä ja mikä on Lappajärven kunnan rooli maaseudun ja kylien
kehittämisessä. Strategioiden analyysi on strategiatekstin sisällönanalyysiä, jossa
kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa tarkastellaan, eritellään, tiivistetään ja etsitään
siitä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkoituksena on kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti
etsien tekstistä merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 104). Otin tarkasteluun mukaan
Lappajärven kuntastrategian lisäksi alue- ja maaseutustrategioita. Analyysi oli kahta
muuta tutkielmassa käytettyä tutkimusmenetelmää, kyselyä ja haastattelua tukeva
menetelmä. Hain sillä aineistoa vastaamaan tutkielmani toiseen tutkimuskysymykseen:
miten Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset kokevat osallisuutensa Lappajärven
kunnan kehittämisessä ja mikä heidän motiivinsa siihen on?
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TULOKSET
Aineiston analysointi
Kyselyn analysointi
Kyselyaineisto on kerätty 27.3.–12.4.2013 välisenä aikana. Kysely jaettiin kyläläisten
talkoovoimin kaikkiin Itäkylän talouksiin (250 kpl) ja kyselyyn oli mahdollista vastata
myös Internetissä. Paperiset kyselylomakkeet palautettiin Itäkylän Sale-Itäkeskuksessa
sijainneeseen palautuslaatikkoon. Yhteensä paperisia vastauslomakkeita sekä täytettyjä
Webropol-kyselylomakkeita tuli 128 kpl. Tutkimuksen perusjoukko on yli 15-vuotiaat
Itäkylän vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Tutkimuksen otos koostuu kyselyyn
vastanneista 128:tä asukkaasta. Kaikkia lomakkeita ei ole täytetty kokonaan eli
aineistossa on puuttuvaa tietoa. Mitä pienemmästä otoksesta on kysymys, sitä tärkeämpää
olisi saada takaisin täydellisesti vastattuja lomakkeita (Tervo & Mäkeläinen 2010: 25).
Yksinkertaisin lähestymistapa puuttuviin havaintoihin on poistaa analyysista kaikki
sellaiset havaintoyksiköt (=lomakkeet), joissa on yksikin puuttuva tieto. Tämä olisi
kuitenkin pienentänyt otoksen kokoa. Koska puuttuvia tietoja oli vain vähän, puuttuvia
tietoja ei oteta analyysivaiheessa mukaan.
Maalis-huhtikuussa 2013 toteutettuun Itäkylän vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille
suunnattuun Itäkylän tulevaisuuskyselyyn vastasi yhteensä 128 asukasta, joista miehiä oli
60 (46,9 %) ja naisia 65 (50,8 %). Itäkylässä on 566 yli 15-vuotiasta asukasta, joten
vastausprosentiksi muodostui 23 %. Kyselyyn vastasi kuitenkin myös 28 vapaa-ajan
asukasta, joita ei lasketa Itäkylän vakituisiksi asukkaiksi, minkä vuoksi täsmällistä
vastausprosenttia on vaikea määrittää.
Kyselyyn vastanneet ryhmiteltiin tulosten tulkintaa varten ikäryhmittäin kuuteen
eri luokkaan (15–25-vuotiaat, 26–40-vuotiaat, 41–50-vuotiaat, 51–60-vuotiaat, 61–70vuotiaat ja yli 71-vuotiaat). Eniten vastaajia oli 51–60-vuotiaiden ikäryhmässä (24,2 %
vastaajista) ja vähiten 15–25-vuotiaiden ryhmässä (8,6 % vastaajista) (kuva 4). Muihin
kyläkyselyiden tuloksiin verrattuna Itäkylän kyläkyselyn vastaajien ikäjakauma on hyvin
tyypillinen (esimerkiksi Venetmäen kyläkysely 2011 ja Etelä-Siilijärven kyläkysely
2012).

51

Vastaajaa 35
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N=11

N=17

N=25

N=31

N=28

N=13

15 - 25 vuotiaat

26 - 40 vuotiaat

41 - 50 vuotiaat

51 - 60 vuotiaat

61 - 70 vuotiaat

yli 71 vuotiaat

Kuva 4. Itäkylän kyläkyselyyn vastanneet ikäryhmittäin (N=125).

Kyselyn vastaukset analysointiin IBM SPSS -tilastolaskentaohjelman avulla. Otos on
riittävän suuri (N=125) ja puuttuvia arvoja on tutkimusaineistossa vain vähän, minkä
vuoksi niiden ei todeta vaikuttavan merkittävästi kvantitatiivisen aineiston tulkintaan.
Kyselylomake koostui valintakysymyksistä, monivalintakysymyksistä, Likertasteikollisista mielipidekysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Valintakysymyksillä
selvitettiin faktoja, kuten esimerkiksi sitä, kuinka paljon itäkyläläiset ovat kiinnostuneita
ja valmiita tekemään talkootyötä rahoituspäätöksen saanneissa hankkeissa (Liite 1
kysymys 8.) Monivalintakysymyksillä selvitettiin esimerkiksi vastaajien Itäkylässä
viihtymiseen vaikuttavia tekijöitä (Liite 1, kysymys 5.1). Likert-asteikkoa käytetään
yleisesti esimerkiksi asennemittauksissa (Heikkilä 2008: 53). Kyselylomakkeessa Likertasteikollisten kysymysten avulla selvitettiin esimerkiksi vastaajien mielipidettä
Lappajärven kunnan ja Itäkylän välistä yhteistyötä koskevissa väittämissä (Liite 1,
kysymys 27).
Tässä tutkielmassa käytin tulosten tarkasteluun pääasiassa ristiintaulukointia.
Käytin myös χ2-testiä niissä kysymyksissä, joissa oli tarpeellista tietää, onko
muuttujien välinen riippuvuus tilastollisesti merkitsevää. Se, että jakaumat poikkesivat
normaalijakaumasta, ei muodostunut ongelmaksi, sillä ristiintaulukointi tai χ2-testi
eivät aseta vaatimuksia otoksen jakauman suhteen (Metsämuuronen 2005).
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Tutkielman kannalta avoimet kysymykset olivat tärkeässä roolissa ja niiden avulla
saatiin laajoja ja pohdittuja vastauksia. Kyselyssä oli yhteensä 13 avointa kysymystä,
joista etenkin kysymykset 6, 7.1, 23, 28 ja 29 (liite 1) olivat merkittäviä. Luokitukset
tehtiin avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten pohjalta. Yksittäisistä vastausten
pohjalta muodostettiin vastausluokkia niin kauan, kunnes tarvetta uusille luokille ei
enää ollut ja loput vastaukset luokiteltiin syntyneisiin luokkiin (Tervo & Mäkeläinen
2010: 25). Tämän valmiin luokituksen perusteella myös avoimet kysymykset pystyttiin
koodaamaan numeeriseen muotoon SPSS-ohjelmaan ja tarkastelemaan siellä.
Haastatteluaineistojen analysointi
Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä, joka on yksi laadullisen
tutkimuksen perusmenetelmistä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103–104). Haastattelut
purettiin tallenteilta ja litteroitiin. Tämän jälkeen litteroitua aineistoa tarkasteltiin ja siitä
rajattiin tutkielman kannalta keskeiset asiat (Tuomi & Sarajärvi 2009: 92). Litteroitua
aineistoa käydään läpi ja sitä ikään kuin luetaan. Seuraavaksi aineisto koodattiin, eli
merkittiin tutkimuksen kannalta kiinnostavat asiat ja teemoiteltiin aineisto sopivien
aihealueiden alle. Tässä tutkielmassa teemoittelu oli helppo muodostaa teemahaastattelun
teemojen ja kysymysten perusteella. Aineistosta etsitään myös eroja ja yhtäläisyyksiä
sekä toistuvuutta. Tässä tutkielmassa näiden avulla litteroiduista haastatteluista pyrittiin
saamaan kyselyn tuloksia tukevia tai niitä vastaan olevia johtopäätöksiä.
Strategia-aineistoiden analysointi
Kävin läpi ja analysoin seuraavat strategiat ja ohjelmatekstit: Lappajärven kuntastrategia
2007–2013, Lappajärven kuntastrategia 2013–2016, Järviseudun kehittämisohjelma
2007–2013,

Etelä-Pohjanmaan

maaseutustrategia

2005,

KOMPASSI-

Maaseutupoliittinen kehittämisohjelma 2007–2010, Etelä-Pohjalainen kyläohjelma ja
Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020. Etsin strategia- ja
ohjelmateksteistä viittauksia paikallisvaikuttamiseen, asukkaiden osallisuuteen, kylien
kehittämiseen ja kyliin ja maaseutuun ylipäänsä. Tarkastelin, missä nämä näkyivät
teksteissä. Tutkielmani kannalta analysoimistani strategioista tutkimuskysymysteni
vuoksi keskeisimmässä asemassa olivat Lappajärven kuntastrategia 2007–2013 sekä
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Lappajärven kuntastrategia 2013–2016. Keskityin näihin strategiateksteihin ja siihen,
oliko kuntastrategiassa tapahtunut kylien kannalta merkittäviä muutoksia. Tutkielmassani
strategioiden analyysin on muita menetelmiä tukeva.
Strategiatekstejä analysoitaessa on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että
strategiateksteillä on aina jokin tehtävä. Niiden tarkoitus on ohjata ja saada aikaan
muutoksia sekä toimintaa (Sorsa ym. 2010: 16). Strategioissa ”diskurssi realisoituu
tekstissä” (Halliday 1987), mikä tarkoittaa että yleiset ymmärrystavat todellistuvat ja
saavat muotonsa tekstissä.
Lappajärven Itäkylä ja kylätoiminta kehittämisstrategioissa
Tulososio on teemoiteltu analyysien perusteella neljän eri kuvaavan otsikon alle.
Ensimmäinen

avaa

Lappajärven

Itäkylän

ja

kylätoiminnan

näkymistä

kehittämisstrategioissa. Toinen kuvaa itäkyläläisten ja Lappajärven kunnan välistä
yhteistyötä. Kolmas avaa sitä, miten Itäkylän toimijat ja kyläläiset ovat paikkaperustaisen
kehittämisen kautta kunnan kehittäjinä ja osana valtakunnallista maaseutupolitiikka.
Neljäs osio esittää itäkyläläisten motiivit kylätoiminnassa.
Kävin läpi mainitsemani strategiset tekstit, ja kaikissa niissä oli tuotu esille
asukkaiden

omaehtoisen

maaseutustrategia;

toiminnan

Järviseudun

aktivointi

(ks.

kehittämisohjelma

esim.

Etelä-Pohjanmaan

2007–2013).

Järvi-Seudun

kehittämisohjelmassa 2007–2013 painotettiin sitä, että kehittämisen tulee lähteä
enenevissä määrin asukkaiden oma-aloitteisuudesta ja omaehtoinen toiminta voisi
tulevaisuudessa korvata joitakin julkisen sektorin tehtäviä.

Etelä-Pohjanmaan

maaseutustrategia toi esille, että kuntien resurssit eivät tulevaisuudessa riitä tuottamaan
kaikkia palveluja ja osa palveluista voisi tulla kolmannen sektorin hoidettavaksi.
”Kuntien on tehtävä jatkossa valintoja. Taloudelliset voimavarat eivät riitä
perinteiseen tapaan tuottaa palveluita. On kiteytettävä mitä tehdään muiden
kuntien

kanssa

yhteistyössä

ja

mitä

voidaan

antaa

yritysten

ja

kansalaisjärjestöjen tehtäväksi, ja mistä huolehditaan edelleen itse.”
(Etelä-Pohjanmaan maaseutustrategia 2005: 38)
Tällä kannustetaan kolmatta sektoria toimimaan, mutta toivotaan samalla sen ottavan
lisää vastuuta. Tämä on yleinen suuntaus etenkin järjesteltäessä maaseudun palveluita
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uudelleen. Kunta- ja palvelurakenteen muuttuessa kunnan ja kolmannen sektorin
yhteistyötä on alettu tarkastella niin, että järjestöt ja kolmas sektori voisivat toimia myös
julkisten palveluiden täydentäjinä (mm. Pihlaja 2010: 12).
Lappajärven strategiateksteissä muutosta on tapahtunut vision sekä arvojen osalta.
Vanhemmassa, vuosien 2007–2013 kuntastrategiassa Lappajärven kunnan visio on:
”Lappajärvi on kuntalaisten hyvinvointiin panostava alueen vetovoimaisin
kylpylä- ja matkailukunta, jonka meteoriitin muokkaamaa maalaismaisemaa
värittää rannoille rakentaminen.”
Uudessa, vuosien 2013–2016 strategiassa visio on ”Lappajärvi on asukkaistaan välittävä
turvallinen ja viihtyisä asuinkunta”. Vanhemmassa strategiassa Lappajärvi on
kuntalaisten hyvinvointiin panostava kunta, mutta uudessa strategiassa Lappajärvi on
asukkaistaan välittävä kunta. Vanhassa visiossa haluttiin panostaa hyvinvointiin.
Sivistyssanakirjassa (Suomisanakirja 2014) ”panostaa” määritellään kohdistamiseksi ja
varojen keskittämiseksi, kun taas uuden vision ”välittäminen” määritellään huomion
kiinnittämiseksi ja kiinonnostuksen tuntemiseksi. Uusi visio antaa siis ihmisläheisemmän
ja yhteisöllisemmän viestin.
Vuosien 2007–2013 strategiassa yhdeksi painopistealueeksi oli nostettu yhteistyö,
jonka alle oli kirjattu, että Lappajärvellä on valmius tarvittavaan yhteistyöhön eri tahojen
kanssa paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Paikallinen yhteistyö on siis nostettu
esille, mutta erikseen kunnan ja sen kylien välistä yhteistyötä ei ollut mainittu. Kirjauksen
sävy on hieman passiivinen, kun puhutaan, että kunnalla on valmius tarvittavaan
yhteistyöhön. Kunnalla on siis työkalut yhteistyöhön, mutta aktiivista halua siihen ei
ainakaan kirjauksen mukaan ole. Uudessa vuosien 2013–2016 strategiassa on myös
yhtenä

painopistealueena

yhteistyö,

mutta

kirjauksen

sävy

on

muuttunut

aloitteellisempaan suuntaan. Siinä mainitaan muun muassa, että ”Lappajärvi haluaa
kehittää monipuolista yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja rakentaa toiminnallista
yhteisytötä ja kehittyviä verkostoja. Myös kunnan sisäistä yhteistyötä on painotettu
uudessa strategiassa vanhaa enemmän.
Uudessa vuosien 2013–2016 kuntastrategiassa on mukana myös ”osallistumisen ja
yhteisöllisyyden” painopistealue, jonka sisällöksi on kirjattu ”vahva yhteisöllisyys
kylien, seurojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä asukkaiden ja kunnan hyväksi”.
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Aiemmasta strategiasta puuttumaan jäänyt kunnan ja sen kylien yhteistyön nostaminen
on otettu omaksi kohdakseen uudessa strategiassa. ”Osallistumisen ja yhteisöllisyyden” painopistealueen alle on kirjattu myös, että yhteistyön kautta luodaan osallistumisen ja
yhteisöllisyyden kulttuuria ottamalla mukaan eri ikäluokat. Vanhassa vuosien 2007–2013
kuntastrategiassa oli myös osallistumisen painopiste, joka sisälsi muun muassa
kansalaisaktiivisuuden

vahvistamisen

sekä

kuntalaisten

vaikutusmahdollisuuden

vahvistamisen tukemalla eri tahoja ja toimijoita, esimerkiksi kyläkierrosten avulla.
Vanhassa

strategiassa

osallistuminen

tulee

ikään

kuin

ulkoapäin,

kunnan

velvollisuudesta. Uudessa strategiassa taas painotetaan yhdessä tekemistä, josta
osallistuminen lähtee. Uusi strategia kannustaa siis enemmän asukkaiden osallisuuteen,
kun entinen otti osallisuuden enemmän osallistamisen kautta.
Mielenkiintoista on, että uudessa syksyllä 2013 laaditussa strategiassa näkyy myös
halu panostaa moniin niihin keväällä 2013 Itäkylän tulevaisuuskyselyssä ja tekemissäni
haastatteluissa esiin nousseisiin kunnan ja kylän suhteen ongelmakohtiin. Kyselyssä
nousi esille huono informaatio kunnan taholta ja strategiassa esimerkiksi osallisuuden ja
yhteistyön painopistealueen alle on valikoitunut näkyvyys sosiaalisessa mediassa,
informaatio sekä uusien asukkaiden huomioiminen tervetulotilaisuuden ja -kirjeen kautta.
Tietenkin on tärkeää erottaa strategioissa usein näkyvä poliittinen puhe (mm. Sorsa
ym. 2010). Osallisuus on noussut viime vuosina tärkeäksi teemaksi kaupunkien ja kuntien
kehittämistyössä (mm. Lapuan kaupunki 2013; Kuopion kaupunki 2014; Seinäjoen
kaupunki 2013). Kaikkia tutkimiani strategioita tarkastellessani asukkaista lähtevää
omaehtoista kehittämistä ja toimintaa painotettiin. Tämä on Euroopan unionin tason
linjaus ja näkyy esimerkiksi maaseudun kehittämishankkeissa (mm. Matthies 2007: 67;
Pihjala 2010: 11). Strategioissa halutaan antaa enemmän valtaa asukkaille, mutta vallan
mukana tulevaa vastuuta ei niissä tuoda esille. Usein näiden kirjauksien takana on toive
saada julkisen sektorin tehtäviä kolmannen sektorin tehtäväksi. Tämä mahdollistaa
ylhäältä alas suuntautuvan hallinnon jakautumisen uuden hallinnan mukaisesti enemmän
verkostomaisesti. Toisaalta paikallisella tasolla kolmannen sektorin työ pohjautuu usein
vapaaehtoisuuteen.

Ritva

Pihlaja

(2010)

onkin

herätellyt

kysymystä,

miten

vapaaehtoistyötä vapaa-aikanaan tekeville voi antaa vastuuta ennen julkiselle sektorille
kuuluneiden tehtävien hoitamisesta? Kuitenkin Lappajärven nykyistä ja edellistä
kuntastrategiaa tarkastellessa näyttää siltä, että ainakin strategiateksteissä osallisuuden ja
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yhteistyön halu kunnassa on nykyisen strategian aikana entistä konkreettisempaa ja omaaloitteisempaa. Tietenkin paljon riippuu siitä, kuinka hyvin strategia saadaan jalkautettua
kunnan jokapäiväiseen kehittämistyöhön.

Itäkyläläisten ja Lappajärven kunnan toimijoiden välinen yhteistyö
Vuorovaikutus sekä yhteistyö kunnan ja kylän toimijoiden välillä on tärkeä edellytys
kyläläisten osallistumiselle kunnan kehittämistyöhön. Ilman toimivaa yhteistyötä,
kyläläisten on vaikea osallistua kunnan kehittämiseen (mm. Mustakangas ym. 2004: 180).
Itäkyläläisille tehdyssä kyselyssä yhdessä kysymyksessä oli esitetty kymmenen
Lappajärven kunnan ja Itäkylän välistä yhteistyötä koskevaa väittämää. Väittämät
koskivat pääpiirteissään kylän ja kunnan välistä viestintää, kylän huomioimista kunnassa,
yhteistyön hyötyjä sekä kunnan toimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön (liite 1, kysymys
27).
Toimiva tiedonkulku kunnan ja sen kylien välillä on iso osa tuloksellista yhteistyötä
sekä asukkaiden kokemaa tieto-osallisuutta (Syrjänen 2005: 37). Tieto-osallisuudessa on
tärkeä huomioida myös se, kulkeeko tieto myös alhaalta ylöspäin, asukkailta kunnan
työntekijöille ja luottamushenkilöille (mm. Kohonen & Tiala 2002: 6; Syrjänen 2005:
37). Juuri tätä kysymystä selvitettiin kysymällä itäkyläläisten mielipidettä siitä, ollaanko
Lappajärven kunnassa selvillä Itäkylän kehittämistarpeista ja -toiveista (kuva 5, väite 3).
Vastaukset hajosivat eri vastausvaihtoehtojen välillä. Yli puolet kyselyyn
vastanneista, 65 vastaajaa (56 %) on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Lappajärven
kunnassa ollaan selvillä Itäkylän kehittämistarpeista ja -toiveista. 23 vastaajaa (20 %) ei
ole samaa eikä eri mieltä ja 28 vastaajaa (24 %) on jokseenkin tai täysin samaa mieltä
väitteen kanssa. Kyselyyn vastanneista ammattiryhmistä maatalousyrittäjät, muut
yrittäjät sekä eläkeläiset olivat eniten eri mieltä väitteen kanssa.
Kysyttäessä, ovatko itäkyläläiset selvillä Lappajärven kunnan kyliin liittyvistä
päätöksistä ja toimenpiteistä 42 vastaajaa (37 %) oli täysin tai jokseenkin eri mieltä
väitteen kanssa. 25 vastaajaa (22 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä ja 26 vastaajaa (41 %)
oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä (kuva 5, väite 6). Myös tässä tiedonkulkua
koskevassa väittämässä vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen
välille.
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1. Kylien kehittämisellä on merkitystä koko kunnan
hyvinvoinnin kannalta (N=116)
2. Lappajärven kunnassa kiinnitetään riittävästi
huomiota kylien kehittämiseen (N=113)
3. Lappajärven kunnassa ollaan selvillä Itäkylän
kehittämistarpeista ja -toiveista (N=116)
4. Kylät otetaan huomioon kunnan päätöksenteossa
(N=113)
5. Itäkylä saa tarvittaessa apua ja neuvoja Lappajärven
kunnalta (N=113)
6. Itäkyläläiset ovat selvillä kunnan kyliin liittyvistä
päätöksistä ja toimenpiteistä (N=113)
7. Kylien ja kunnan välisestä yhteistyöstä on ollut
hyötyä (N=115)
8. Itäkyläläisiä kuunnellaan kunnan maaseutualueisiin
liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa (N=113)
9. Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat
kiinnostuneita Itäkylän tilanteesta ja kehittämisestä
(N=113)
10. Itäkyläläiset tietävät kehen kannattaa ottaa
kunnassa yhteyttä oman kylän kehittämistä koskevissa
asioissa (N=114)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden mielipiteet kylän ja kunnan suhdetta koskeviin väittämiin.

Usein onkin niin, että he jotka toimivat kunnan luottamuselimissä, tuntevat
luottamuselimissä toimivia tai ovat itse hyvin aktiivisia kyläläisiä, ovat paremmin selvillä
kunnan kyliin liittyvistä päätöksistä ja toimenpiteistä (esim. Kuopion osallisuuskysely
2013). Esimerkiksi ikä ei analyysissä tuonut merkitseviä eroja (liite 6). Myös
haastatteluissa kysyttäessä, millainen tiedonkulku kunnan ja kylän välillä on, kuusi
haastateltavaa kymmenestä mainitsi luottamushenkilöiden tärkeyden Lappajärven
kunnan ja Itäkylän välisessä tiedonkulussa.
Väitettäessä, että kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita
Itäkylän tilanteesta ja kehittämisestä 75 itäkyläläistä vastaajaa (66 %) oli väitteen kanssa
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täysin tai jokseenkin eri mieltä. Haastatteluissa tuotiin samaan tapaan esille sitä, että
kunnan kehittämistä tulisi katsoa laajemmassa kokonaisuudessa. Itäkyläläisen
kylätoimijan mielestä kunnan tulisi huomioida Itäkylän oma-aloitteinen kehittäminen
paremmin:
”Kunnan

tulisi

huomioida

itäkylän

oma-aloitteinen

kehittäminen

huomattavasti paremmin. Pitäisi ymmärtää se, että se kehittää kuntaa
kokonaisuutena. ” (haastateltava 10, itäkyläläinen)
Osa tieto-osallisuutta on myös se, että tietää miten ja mitä vaikuttamisen välineitä
käyttäen pystyy vaikuttamaan ja tietää, kehen tulee kunnassa olla milloinkin yhteydessä
(Rantakokko ym. 2009). Kyselyyn vastanneista 27 vastaajaa (24 %) on täysin tai
jokseenkin eri mieltä siitä, että itäkyläläiset tietävät kehen kannattaa ottaa kunnassa
yhteyttä oman kylän kehittämistä koskevissa asioissa (kuva 5, kysymys 10). 35 vastaajaa
(31 %) ei ole samaa eikä eri mieltä ja 52 vastaajaa (45 %) on jokseenkin tai täysin samaa
mieltä. Sekä väite numero kuusi (itäkyläläiset ovat selvillä Lappajärven kunnan kyliin
liittyvistä päätöksistä ja toimenpiteistä) että väite numero kymmenen (itäkyläläiset
tietävät kehen kannattaa ottaa kunnassa yhteyttä oman kylän kehittämistä koskevissa
asioissa) saivat kaikista kunnan ja kylän suhdetta koskevista väitteistä myönteisimmät
tulokset. 41 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen numero
kuusi kanssa ja 45 prosenttia jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen numero
kymmenen kanssa. Molemmissa väitteissä itäkyläläiset ovat aktiivisessa roolissa. Muissa
väitteissä toimijan roolissa on kunta ja näihin väitteisiin kyläkyselyyn vastaajat vastasivat
selvästi negatiivisemmin.
Haastateltu kunnan työntekijä korosti molemminpuolista kuuntelemista. Kunnan
toimijoiden täytyy kuunnella kylän toimijoita ja toisinpäin:
”Täytyy olla niin, että kunnan pitää kuunnella, mitä kylässä tapahtuu. Mitä
kylässä halutaan ja mitä niinku kylä suunnittelee, mut se pitää olla myöskin
toisinpäin tietenkin, että kylän pitää kuunnella kunnan suunnitelmia,
ajatuksia.” (Haastateltava 6, kunnan työntekijä)
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Toisin sanoen, kysehän on silloin yhteistyöstä ja -ymmärryksestä. Haastateltu kunnan
työntekijä tiivisti näkemyksensä kunnan ja kylän välisestä tiedonkulusta niin, että suurin
ongelma ei olekaan tiedon kulku, vaan yhteisymmärryksen ja -työn puute.
”Kyllähän tää tieto on niinku ollu, mutta tuota ikään kuin ne näkökannat eivät
oo kohdanneet sillä tavalla, että ne olis voinu sovittaa yhteen, että tossa on
hyvä kokonaisuus, tehään se näin. Vaan toinen on kertonu, että me tehään
näin ja toinen on kertonu, että me tehään näin ja sitten molemmat on tehny
näin ja nyt ollaan sit siinä tilanteessa.” (Haastateltava 6, kunnan työntekijä)
Yhteisymmärryksen puute kertoo osaltaan myös luottamuksen puuttumisesta kylän ja
kunnan toimijoiden välillä. Luottamus on kuitenkin yksi kansalaisten osallisuuden
keskeisistä edellytyksistä (Luhman 1979: 25; Salmikangas 2002: 17; Eriksson &
Lehtimäki 2003; Curry 2010) ja vaikuttaa kuntalaisten osallistumiseen ja haluun
osallistua.
Asukkaiden kuuleminen on osa tieto-osallisuutta (mm. Kohonen & Tiala 2002: 6).
Itäkylän kyselyyn vastanneista 69 vastaajaa (61 %) on täysin tai jokseenkin eri mieltä,
että itäkyläläisiä kuunnellaan kunnan maaseutualueisiin liittyvässä suunnittelussa ja
päätöksenteossa (kuva 5, väite 8). 32 vastaajaa (28 %) ei ole samaa eikä eri mieltä ja 12
vastaajaa (11 %) on jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Kyselyyn vastanneet siis kokevat,
että heitä ei kuulla tarpeeksi erityisesti heihin liittyvässä (maaseutualueet) suunnittelussa
ja päätöksenteossa.
Väitteessä ei ollut selvennetty millaisesta kuulemisesta on kyse. Esimerkiksi
kuntien kylille järjestämissä kuulemistilaisuuksissa kuuleminen pelkistyy usein
yhdensuuntaiseksi toiminnaksi (Pihlaja & Sandberg 2012: 162). Tällöin päättäjien
harkittavaksi jää, kuinka hyvin osallistujien näkemykset otetaan lopulta huomioon. Usein
myös kuulemistilaisuuksissa käsiteltävät asiat tulevat ikään kuin ylhäältä alas, eli
hallinnon työntekijät ja päättäjät määrittävät käsiteltävät asiat (Pihlaja & Sandberg 2012:
162). Vastanneista 82 (70 %) onkin täysin tai jokseenkin eri mieltä, että kylät otetaan
huomioon kunnan päätöksenteossa (kuva 5, väite 4).
Kyselyn tuloksista näkee, että Itäkylän kyläyhdistyksen toimijoiden sekä
asukkaiden ja Lappajärven kunnan toimijoiden välillä on hieman kitkaa. Haastatteluilla
pyrin selvittämään tämän kitkan syitä. Kaksi haastateltavista kyläläisistä olivat sitä
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mieltä, että kitka Itäkylän ja kunnan välillä johtuu vanhoista selvittämättä jääneistä
asioista. He mainitsivat kylän viemäröintihankkeen, sekä sen että osa itäkyläläistä kokee
Itäkylän kuuluvan ennemmin Vimpeliin kuin Lappajärveen. Haastateltavista kolme nosti
esille sen, että ongelmana on maantieteellinen etäisyys kirkonkylän, missä kunnantalo
sijaitsee sekä Itäkylän välillä. Kaksi nosti esille myös sen, että itäkyläläisistä tuntuu, että
kunta ei välitä heistä ja että, kunnassa keskitytään keskusta-alueen kehittämiseen.
Haastateltavista neljä mainitsi kitkan aiheuttajaksi osaltaan sen, että kyläläiset eivät
saa tunnustusta kehittämistyöllensä.
”Itäkylässä koetaan ehkä niinku epäreiluna se, että me tehään paljon mutta ei
niinku ehkä saaha siihen sitä tukea. Tavallaan henkistä tukea, mitä me siihen
tarvittais ja mielestämme myös ansaittais, koska me tehään kuitenkin
aktiivisesti.” (Haastateltava 8, itäkyläläinen)
Kahden haastatellun kunnan työntekijän vastauksista voidaan saada käsitys siitä, mitä
kunnan puolella ajatellaan Itäkylän ja Lappajärven kunnan suhteesta. He näkevät, että
kitka Itäkylän ja Lappajärven kunnan välillä juontaa juurensa samoista vanhoista asioista,
jotka kyläläiset mainitsivat haastatteluissa, mutta asiat ovat edenneet heidän mielestään
parempaan suuntaan.
Yksi Itäkylän ja Lappajärven kunnan suhteeseen vaikuttava tekijä on siis
kuntaliitoskeskustelu ja ylipäänsä se, mihin kuntaan Itäkylän tulisi kuulua. Haastatellut
toivat nämä asiat esille keskusteltaessa kunnan ja kylän suhteesta. Myös kyselyssä
kysyttiin tulisiko Lappajärven suuntautua mahdollisen kuntaliitoksen tullessa Alajärven
vai Kauhavan suuntaan (liite 1, kysymys 25). Yli 15-vuotiaista vastaajista 78 vastaajaa
(67 %) piti Alajärven suuntaa parempana, 11 vastaajaa (9 %) Kauhavan ja 28 vastaajaa
(24 %) ei osannut sanoa tai ei halunnut ottaa kantaa (N=117). Kiinnostavaksi tämän tekee
se, että Lappajärven kunta suuntautuu jo monien yhteistyökanavien kautta Kauhavan
suuntaan, mutta itäkyläläisten luonnollinen asiointisuunta on Vimpeli (Niemistö 2012).
Itäkylästä on matkaa Lappajärven kuntakeskukseen noin 14 kilometriä ja naapurikuntaan
Vimpeliin kahdeksan kilometriä. Mielenkiintoista on, että lähes samat asiat ovat
kaihertaneet Itäkylän ja Lappajärven kunnan suhdetta jo kuusikymmentä vuotta sitten.
Järviseudun vuoden 1946 lehtileikkeissä keskustelua on käyty siitä, tulisiko Itäkylän
kuulua Lappajärveen vai Vimpeliin.
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”Olen saanut monta kertaa harmitella matkan pituutta kun olen Lappajärven
Itäkylästä joutunut lähtemään Nissiin (sic Lappajärven keskusta) asioille.
Kuinka paljon mukavampi minun olisikaan ollut mennä hoitamaan niitä
Vimpelin kirkolle, joka on Itäkylän keskuksesta Vetelistä tulevan tien
päässä.” (Missä on Lappajärven ja Vimpelin oikea raja 3.4.1946, liite 4)
Keskustelua on tuolloin herättänyt myös se, että Itäkylän toimijat toivovat tulevansa
kohdelluksi tasavertaisena muiden kylien kanssa. Sama asia on vaikuttanut kylän ja
kunnan toimijoiden väleihin niin 1940-luvulla kuin 2010-luvullakin.
”Itäkylä

ei

toivo

muuta,

mahdollisuuksiensa

varassa

kuin

saada

tasavertoisena

rauhassa

kehittyä

niin

oikeuksiin

omien
kuin

velvollisuuksiinkin nähden kuntamme muiden kylien rinnalla.” (M.
Tuomaala ym. 17.4.1946 Järviseutu, liite 5).
Vuorovaikutus on kuitenkin parantunut kohentuneiden keskusteluyhteyksien myötä.
Konkreettisiksi ehdotuksiksi kitkan lieventämiselle ja yhteistyön parantamiselle
haastatellut kyläläiset ja kunnan työntekijät esittivät vanhojen ja kaivelemaan jääneiden
asioiden unohtamista ja eteenpäin siirtymistä. Myös kehittämistä tulisi katsoa
laajemmassa mittakaavassa.
Kunnan ja sen kylien toimiva ja luottamukseen perustuva suhde on tärkeää kunnan
kehittämistyössä. Kuten esimerkit tuovat esille, toimivan, luottamukseen perustuvan
suhteen ja yhteistyön rakentaminen voi viedä aikaa ja sen rakentaminen voi historiasta
kumpuavien erimielisyyksien takia olla vaikeaa. Vaikka kunnan merkitys sen asukkaiden
yhteisönä on muuttumassa ja kuntalaisten samaistuminen kuntaan ohenee (Kurikka 2013:
10), on kunta kuitenkin edelleen kuntalaisten yhteisö ja kylien kehittämis- ja
elinkeinotoiminnalla voi olla kunnissa huomattava taloudellinen vaikutus (Kahelin 2004).
Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset paikkaperustaisen kehittämisen
kautta kunnan kehittäjinä ja osana valtakunnallista maaseutupolitiikkaa

Itäkyläläisille suunnatussa kyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan kolme tärkeintä
keinoa vaikuttaa oman kunnan asioihin itäkylälisenä. Kysymykseen oli listattu perinteisiä
kylien toimijoiden vaikutusmenetelmiä ja vastaajilla oli mahdollisuus myös kirjoittaa
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avoimeen kohtaan jokin muu keino. Eniten, 68 mainintaa (23 %) sai ”henkilökohtaiset
kontaktit päättäjiin ja virkamiehiin” (kuva 6). Kysyttäessä haastatelluilta mielipidettä
siihen, miksi tämä vaikuttamisen keino nousi kyselyssä tärkeimmäksi, suurin osa
haastatelluista (kahdeksan kymmenestä) piti sitä luonnollisena.
1. Henkilökohtaiset kontaktit esimerkiksi
päättäjiin ja virkamiehiin (N=68)
2. Kylä- ja järjestötoiminta (N=66)
3. Kyläsuunnitelman saaminen osaksi kunnan
suunnitteluprosessia (N=48)
4. Yhteiset viralliset tapaamiset (N=33)
5. Kunnanhallitus, -valtuusto ja lautakunnat
(N=33)
6. Kuntalaisaloite (N=19)
7. Yhteiset epäviralliset tapaamiset (N=16)
8. Sähköiset kanavat Internetissä (N=11)
9. Jokin muu, mikä (N=6)
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Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden mielipiteiden jakautuminen kysyttäessä parhaimpia keinoja
vaikuttaa oman kunnan asioihin itäkyläläisinä.

Toimivilla henkilösuhteilla, oli kyseessä kunta tai muu yhteisö, on suuri merkitys. He
myös näkivät henkilökohtaiset kontaktit luontevana vaikuttamiskeinona, sillä ihmisiä
näkee esimerkiksi kauppareissuilla. Henkilökohtaiset kontaktit nähtiin tärkeäksi yhteisen
asian eteenpäinviemisen kanavaksi:
”Valtuutettujen kohdalla on kyse heidän äänestäjistään ja ystävistään ja
sukulaisistaan. Jos meillä on yhteinen intressi, niin me mennään eteenpäin
sillä.” (Haastateltava 7, itäkyläläinen)
Usein pienillä paikkakunnilla henkilökohtaiset kontaktit niin kylän ja kunnan sisällä kuin
laajemminkin ovat kehittämisessä tärkeitä. Kontaktit sitovat kylien toimijat osaksi
laajempia verkostoja (mm. Massey 2008).
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Itäkyläläisten kuntapoliitikot nähdään kyläläisten asioiden ajajina ja verkostojen
solmijoina.
Toiseksi eniten mainintoja (66 mainintaa, 22 % maininnoista) sai kylä- ja
järjestötoiminta. Itäkylän maa- ja kotitalousseura sekä muut kylän yhdistykset ovat
aktiivisia ja vahvoja yhdistyksiä. Itäkylän maa- ja kotitalousseura on toteuttanut kylällä
useita hankkeita, jotka ovat vaikuttaneet koko kunnan kehittämiseen. Esimerkiksi
Itäkylään

LEADER-hankkeena

toteutettu

laajakaista

vahvistaa

koko

kunnan

houkuttelevuutta jo siellä asuvien ja sinne muuttamista suunnittelevien mielessä.
Kehittäessä paikallisesti jotain tiettyä aluetta, tuodaan samalla elinvoimaa koko
kunnan alueelle (Katajamäki: 2013b; Kahelin 2004 ). Paikallisessa kehittämisessä
paikalliset, eli tässä tapauksessa Itäkylän toimijat tietävät paikalliset tarpeet,
mahdollisuudet ja alueen olosuhteet parhaiten, joten on monella tapaa järkevintä, että he
itse kehittävät omaa aluettaan. Puhutaankin paikkaperustaisesta kehittämistä, jolla
tarkoitetaan paikallisista tarpeista, mahdollisuuksista ja olosuhteiden lähtökohdista
nousevaa kehittämistä (Mahdollisuuksien maaseutu…2014: 4). Paikallisen tason
kehittämisen tulee olla pitkäaikaista kestävää kehittämistä (Moseley 2003) ja paikallisella
tasolla hankkeet ovat iso osa paikkaperustaista kehittämistä (Keränen 1997: 3; Mäki
2002: 44). Itäkylässä on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettu useita hankkeita.
Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin merkitsemään ne hankkeet, joiden toteutumiseen
he ovat osallistuneet. 128 vastaajasta 76 (59 %) oli osallistunut ainakin yhden hankkeen
toteutumiseen.
Eniten vastaajia on osallistunut viemäröintihankkeeseen (34 osallistujaa) sekä
valokuituhankkeeseen (34 osallistujaa) (kuva 7). 101:tä kysymykseen vastanneesta 56
vastaajaa (55 % kysymykseen vastanneista) on kiinnostunut tekemään yhdestä päivästä
yli viiteen päivään talkootöitä meneillään olevissa ja rahoituspäätöksen saaneissa Itäkylän
kylähankkeissa.
Myös haastatellut mainitsivat hankkeet usean kysymyksen kohdalla ja pitivät
hankkeiden kautta tehtävää kehittämistä yhtenä tärkeänä mallina kyläkehittämisessä.
Haastatellut toivat esille, että jos omalle kylälle halutaan jotain isompaa kehitystä, niin
hankkeet ja hankeraha ovat keino sen toteuttamiseen.
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1. Viemäröintihanke 2007 - 2010 (N=34)

2. Valokuituhanke 2009 - 2011 (N=34)
3. Uimarannan kunnostushanke "kylätalon
ranta" 2002 - 2005 (N=28)
4. Metsästysmajan rakentaminen (1990 +
kylmiö 2006) (N=26)
5. Ulkoilureitistön parantaminen ja
Ammeskallion sekä Vanhavuoren laavujen
rakentaminen 2004 - 2005 (N=24)
6. Hiekkatekonurmi kaukaloon 2010 (N=17)
7. Itäkylätalon rakentaminen 2004 - 2006
(N=13)
8. Fasaanitarha 2012 (N=13)
9. Itäkylän tonttipörssi -hanke 2010 - 2013
(N=9)
10. Kevyen liikenteen väylä -hanke 2010 - 2012
(N=8)
11. Aisaparin Piccolo (kylätalolle hankittiin
ilmalämpöpumppu, av-laitteet ja pomppulinna)
2010 (N=7)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Vastaajaa

Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden osallistuminen Itäkylässä toteutettuihin hankkeisiin.

Hankkeen nähtiin konkreettisena välineenä saada jotain aikaan. Haastatellut kyläläiset
nostivat hanketyön sekä yhdessä tekemisen myös vahvasti osaksi koko maaseudun
kehittämistä. Erityisesti korostui maaseudun elävänä ja asuttuna pitäminen sekä
hyvinvoinnin lisääminen. Maaseutupolitiikan päämääränä onkin ollut maaseudun
elinvoiman turvaaminen, elinolojen parantaminen sekä riittävän väestöpohjan säilyminen
(mm. Peltola 2005).
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Paikkaperustaiseen kehittämiseen kuuluu paikallisten, kylän toimijoiden osallistumisen
lisäksi asiantuntijoiden tuki (Moseley 2003). Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan,
miten Lappajärven kunta voisi edistää kyliensä kehittämistä. Kysymyksellä pyrittiin
selvittämään kunnan ja kylän kehittämisyhteistyötä, jolla on paikkaperustaisessa
kehittämisessä tärkeä merkitys. Kolme eniten mainintoja saanutta luokiteltua luokkaa
ovat: kuuntelemalla kylien asukkaita (13 vastausta, 18 %), kohtelemalla kyliä
tasapuolisesti (12 vastausta, 17 %) sekä tukemalla kylätoimintaa ja -hankkeita (11
vastausta, 12 %) (kuva 8). Vastaukset, jotka eivät sopineet mihinkään syntyneeseen
luokkaan, ovat kohdassa ”muut”. Tämän ryhmän maininnat eivät olleet niinkään
kehittämisehdotuksia, vaan toteamuksia asian huonosta tilasta.

1. Kuuntelemalla kylien asukkaita (N=13)
2. Kohtelemalla kyliä tasapuolisesti (N=12)
3. Muut (N=12)
4. Tukemalla kylätoimintaa ja kylähankkeita (N=11)
5. Tekemällä yhteistyötä (N=7)
6. Arvostamalla kyliä (N=7)
7. Tukemalla kylien toimintaa rahallisesti (N=6)
8. Käyttämällä osallistavia menetelmiä kehittämisessä
(N=4)
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Kuva 8. Kyselyyn vastanneiden ajatuksia siitä, miten Lappajärven kunta voisi edistää kyliensä
kehittämistä.

Kylätoiminnan ja hankkeiden tukeminen nousi esille myös haastatteluissa, sillä
haastateltavat näkivät kunnan roolin mahdollistajana. He toivat myös esille, että kunnan
työntekijöillä on tietotaitoa ja kylillä taas tekijöitä. Nämä resurssit tulisi yhdistää ja
käyttää niitä monipuolisesti sekä joustavasti. Toisaalta sekä kyselyn vastauksissa että
haastatteluissa tuotiin esille, että kunta vastustaa kylätyötä, vaikka sen pitäisi toimia sen
mahdollistajana. Nähtiin myös, että kunnan rooli on kannustaa aktiivisesti kylätyöhön,
sillä se luo elinvoimaa kyliin ja tuo näin eloa koko kuntaan.
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”Kunnan rooli on aina kannustaa ja tukea ja viedä eteenpäin sen mitä
pystyvät.” (haastateltava 7, itäkyläläinen)
Haastateltu kunnan työntekijä toi myös esille sen, että kylätoiminta säästää kunnan
resursseja. Sillä kun kylätoimijat kehittävät kyliä, niin kunnan paine kehittää niitä
vähenee. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tämä on erittäin tärkeää.
”Jos meillä on elävä maaseutu, elävät kylät, siellä on aktiivisia toimijoita, niin
kyllä se niinku kunnalta vie sitä painetta kehittää sitten tää kunta niinku
kehittyy tasapuolisesti itseksensä. Kunnan pitää tietenkin siinä kuviossa olla
sellanen, että se mahdollistaa niitä toimintoja ja, ja tuota mahdollistaa sitä
kylien aktiivista tekemistä. Ja luo sitten kunta vielä olosuhteita.”
(Haastateltava 6, kunnan työntekijä)
Kyselyssä kysyttiin myös, miten kylätoiminnalla voitaisiin edistää Lappajärven kunnan
kehittämistä. Toisin sanoen, miten paikkaperustainen kehittämien edistää laajemman,
kunnan alueen kehittämistä ja kehittymistä. Vastauksista päällimmäisenä esiin nousi se,
että aktiivinen kylätoiminta lisää elinvoimaisuutta koko kuntaan (24 vastausta, 41 %)
(kuva 9).

1. Aktiivinen kylätoiminta lisää elinvoimaisutta
koko kuntaan (N=24)
2. Muut (N=16)
3. Tekemällä yhteistyötä (N=9)
4. Kylätoiminnan avulla saadaan uusia
asukkaita muuttaamaan kuntaan (N=5)
5. Kylätoiminnan kautta kunnan varat säästyvät
(N=4)
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Kuva 9. Kyselyyn vastanneiden ajatuksia siitä, miten kylätoiminnalla voitaisiin edistää
Lappajärven kunnan kehittämistä.

67

Itäkyläläisten motiivit kylätoiminnassa
Itäkylän asukkaat ovat toteuttaneet kylässään useita hankkeita. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana kylässä on toteutettu 11 isohkoa hanketta ja kyselyllä selvitettiin
kyläläisten osallistumista näihin kylähankkeisiin. Osa vastaajista on osallistunut yhteen
hankkeeseen ja osa enemmän kuin viiden hankkeen toteutumiseen. Kuvasta 10 näkee sen,
miten hankkeisiin osallistuminen on jakautunut vastaajien kesken. Yhteensä 77 vastaajaa
on osallistunut johonkin hankkeeseen.
Vastaajaa 60
50
40
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0

N=22

N=15

Osallistunut
yhteen
hankkeeseen

Osallistunut
kahteen
hankkeeseen

N=22

N=18

N=51

Osallistunut 3 - Osallistunut Ei osallistunut/
4 hankkeeseen enemmän kuin ei vastannut
5 hankkeeseen

Kuva 10. Kyselyyn vastanneiden osallistuminen Itäkylässä toteutettuihin hankkeisiin.

Tietenkin osallistumisen taso ja määrä voivat vaihdella ja vastaajat määrittelevät
osallistumisen eri tavoin. Osallistujien suuri määrä kertoo kuitenkin osaltaan
itäkyläläisten halusta kehittää kyläänsä, harjoittaa kylätoimintaa ja toteuttaa hankkeita.
Niiden kyselyyn vastaajien mielestä, jotka olivat osallistuneet joihinkin kyselyssä
mainituista hankkeista, mukavinta oli ollut olla mukana kylätalonrakennushankkeessa
(10 mainintaa, N= 47). Kysyttäessä syitä, miksi hankkeissa on ollut mukava olla mukana,
vastaukset liittyvät yhdessä tekemiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Haastatteluilla pyrin
syventämään tätä asiaa ja selvittämään kyläläisten motiiveja osallistua kylätoimintaan
Itäkylässä. Motiiveiksi nousivat sosiaaliset suhteet, kyläaseman vahvistaminen, yhdessä
tekeminen, Itäkylän kehittämisen tarve sekä se, että kyseessä on konkreettinen toiminta,
jonka tulokset näkyvät nopeasti.
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Kyselyllä selvitettiin myös kyläläisten viihtymistä Itäkylässä ja 89 prosenttia kyselyyn
vastanneista viihtyy Itäkylässä hyvin tai melko hyvin. Viihtymisen syiksi vastaajat
listasivat luontoon liittyvät harrastukset (98 mainintaa, 22 %), hyvän kylähengen (79
mainintaa, 18 %), puuhan riittämisen kotiympyröissä (74 mainintaa, 17 %) sekä hyvät
kulkuyhteydet (74 mainintaa, 17 %) ja hyvät palvelut (69 mainintaa, 16 %). Itäkylän
kyläkyselyssä kysyttiin myös, mikä Itäkylässä asumisessa on parasta. Kysymykseen sai
vastata avoimesti ja useissa vastauksissa toistuivat samat elementit. Eniten mainittiin
luonnonympäristöön liittyviä asioita (41 mainintaa) (kuva 11). Toisena esille nousivat
yhteisöllisyys ja aktiivinen kylätoiminta (31 mainintaa).

1. Luonnonympäristö (N=41)
2. Yhteisöllisyys ja aktiivinen kylätoiminta
(N=31)
3. Ihmiset/ perhe (N=19)
4. Rauhallisuus ja turvallisuus (N=17)
5. Juuret kotiseutuun (N=9)
6. Palvelut (N=9)
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Kuva 11. Itäkylässä asumisen parhaat asiat kyläkyselyyn vastaajien mielestä.

Kysyttäessä haastateltavilta heidän motiivejaan osallistua kylätoimintaan, motiiveiksi
nousivat sosiaaliset suhteet, kyläaseman vahvistaminen, yhdessä tekeminen, Itäkylän
kehittämisen tarve sekä se, että kyseessä on konkreettinen toiminta, jonka tulokset
näkyvät nopeasti. Nämä motiivit liittyvät sosiaalinen pääomaan, joka on ihmisten luoma
voimavara ja sijaitsee ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Hyyryläinen & Rannikko
2002: 172). Yhteisöllisyys ja kylähenki voimistavat asukkaiden sosiaalista pääomaa ja
paikallisidentiteettiä (Putnam 2000; Hyyryläinen & Rannikko 2002: 172; Woods 2011:
169). Kyselyn tulosten perusteella valtaosa (68 %) kyselyyn vastanneista kokeekin
itsensä ensisijaisesti itäkyläläiseksi.
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17 prosenttia vastaajista kokee itsensä ensisijaisesti Lappajärveläiseksi ja 16 prosenttia
vastaajista kokee mielestään itsensä ensisijaisesti joksikin muuksi (mm. suomalainen,
etelä-pohjalainen).
Haastateltavien

motiivit

kylätoiminnassa,

yhteisöllisyyden

ja

kylähengen

nouseminen korkealle kysyttäessä parhaita asioita Itäkylässä asumisessa ja se, että 68
prosenttia vastaajista kokee itsensä ensisijaisesti itäkyläläiseksi kertovat vahvasta kylätai paikallisidentiteetistä. Itäkylällä asuvat identifioituvat ensisijaisesti lähimpään
yhteisöön, kyläyhteisöön ja kokevat itsensä ensisijaisesti itäkyläläisiksi.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, eli siihen miten Lappajärven Itäkylä ja
kylätoiminta ovat osa Lappajärven kunnan kehittämistä, etsin vastauksia etenkin
analysoimistani strategioista, mutta myös kyläkyselyn vastauksista ja haastatteluista.
Strategioista näkyi se, että kehittämisen tulee lähteä asukkaiden omasta toiminnasta ja
halusta. Kolmannen sektorin toiminnan, kuten kylätoiminnan nähtiin myös voivan
tulevaisuudessa korvata joitakin julkisen sektorin tehtäviä. Tältä kannalta katsottuna
kylien ja kylätoiminnan rooli kehittämisessä on hyvin vahva, mutta samalla kyläläisten
aktiivisuudesta riippuvainen. Kuitenkin Lappajärven nykyistä ja edellistä kuntastrategiaa
tarkastellessa näyttää, että ainakin strategiatasolla osallisuuden ja yhteistyön halu kunnan
tasolla on nykyisen strategian aikana entistä konkreettisempaa ja oma-aloitteisempaa.
Uudemmassa, vuosien 2013–2016 kuntastrategiassa on mukana myös ”osallistumisen ja
yhteisöllisyyden” painopistealue, jonka sisällöksi on kirjattu ”vahva yhteisöllisyys
kylien, seurojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä asukkaiden ja kunnan hyväksi”.
Alueen ja kunnan strategiat ohjaavat siihen, että kylätoiminta ja sen toimijat olisivat
osa koko kunnan kehittämistä. Haastatteluissa kaksi kunnan työntekijää näkivät
luottamushenkilöt avainasemassa Itäkylän ja kylätoiminnan saamisessa osaksi kunnan
kehittämistä. He toimivat tärkeänä linkkinä kylän ja kunnan välillä sekä vievät kylän
asioita

kunnan

tietoisuuteen

luottamushenkilöidensä

kautta

ja

päinvastoin.

osana

Itäkylä

Lappajärven

on

kunnan

siis

osaltaan

kehittämistä.

Molemmat haastatellut kunnan työntekijät näkivät myös myönteisenä kylien
laatimat kyläsuunnitelmat ja niiden ottamisen osaksi kunnan suunnitteluprosessia. He
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kuitenkin nostavat esille asian haasteellisuuden ja määrärahojen asettamat rajat. Jotta
kyläsuunnitelmat olisivat laajasti mukana kunnan kehittämisessä, tällaiset suunnitelmat
tulisi olla tasavertaisuuden nimissä joka kylällä. Itäkylän kyläkyselyssä kyläsuunnitelman
saaminen osaksi kunnan suunnitteluprosessia sai 16 prosenttia kaikista maninnoista
kysyttäessä parhaimpia keinoja vaikuttaa oman kunnan asioihin itäkyläläisenä.
Tutkielmani toista tutkimuskysymystä, miten Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja
kyläläiset kokevat osallisuutensa Lappajärven kunnan kehittämisessä ja mikä heidän
motiivinsa siihen on, selvitin kyläkyselyn sekä kyläläisten haastattelujen avulla.
Aineiston perusteella Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset eivät koe olevansa
suoraan osallisena Lappajärven kunnan kehittämisessä. Tähän tulokseen viittaa se, että
enemmistö kyselyyn vastanneista, 65 vastaajaa (56 %) on täysin tai jokseenkin eri mieltä
siitä, että Lappajärven kunnassa ollaan selvillä Itäkylän kehittämistarpeista ja -toiveista.
Kyselyyn vastanneet itäkyläläiset eivät myöskään usko, että kunnan viranhaltijat ja
luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita Itäkylän tilanteesta ja kehittämisestä, sillä 75
itäkyläläistä vastaajaa (66 %) oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Myös
haastatteluissa tuotiin esille sitä, että kunnan tulisi huomioida Itäkylä paremmin,
kiinnostua sen toiminnasta ja vaikutuksista koko kunnan kehittämiseen. Kyselyyn
vastanneista 61 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä, että itäkyläläisiä
kuunnellaan kunnan maaseutualueisiin liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Suurimpina esteinä kyläyhdistyksen toimijoiden ja kyläläisten osallisuudelle
kunnan kehittämisessä ovat heikko viestintä sekä yhteisymmärryksen puute. Nämä
juontavat juurensa jo kaukaa, sillä Itäkylän ja Lappajärven kunnan toimijoiden välillä on
aina ollut hieman erimielisyyttä. Kitka johtuu lähinnä vanhoista kaivelemaan jääneistä
asioista sekä itäkyläläisillä olevasta tunteesta, että he eivät saa kunnan toimijoilta
tunnustusta kehittämistyöllensä, vaikka kyse on koko kunnan elävyyden kohentamisesta.
Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat sekä kyläläiset kokevat kyselyn mukaan
osallisuutensa kunnan kehittämiseen ensiksi henkilökohtaisten kontaktien kautta
(päättäjät ja viranhaltijat), toiseksi kylä- ja järjestötoiminnan kautta sekä kolmanneksi
kyläsuunnitelman kautta esimerkiksi niin, että kyläsuunnitelma, johon kylän haasteet ja
tahtotila on kirjattu, otetaan osaksi kunnan suunnittelua ja kehittämistä.
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Vaikka Itäkylän kyläyhdistyksen toimijat ja kyläläiset eivät koekaan olevansa suoraan
osallisia kunnan kehittämiseen, he ovat sitä välillisesti. Henkilökohtaiset kontaktit oman
kylän luottamushenkilöihin sekä aktiivisiin toimijoihin lisäävät kyläläisten osallisuutta
kunnan kehittämiseen välillisesti. Myös kylällä toteutettavat hankkeet nähdään
konkreettisina välineinä saada kehittämistä aikaan. Haastatellut kyläläiset nostivat
hanketyön sekä yhdessä tekemisen vahvasti osaksi maaseudun kehittämistä. Erityisesti
korostui maaseudun elävänä ja asuttuna pitäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen.
Hankkeiden kautta Itäkylän kyläyhdistys ja kylän asukkaat ovat osa kunnan kehittämistä,
mutta myös laajemmin koko maaseudun elinvoimaisena pitämistä niin omalla alueellaan
kuin esimerkin näyttäjinä laajemminkin. Nämä tulokset tukevat tutkielman alussa
esitettyä teoriaa.
Kylähankkeet liittyvät laajemmin koko maaseudun kehittämiseen. Toteutuakseen
ja onnistuakseen hankkeet tarvitsevat tekijöitä, aktiivista toimijuutta ja sosiaalista
pääomaa (mm. Hyyryläinen & Rannikko 2002; Brennan ym. 2009; Kumpulainen 2013).
Kyselyn kysymyksessä numero 27 esitettiin väitteitä kylän ja kunnan suhteesta.
Vastauksista myönteisimmät mielipiteet saivat ne, joissa kylä tai kyläläiset olivat
aktiivisessa toimijaroolissa. Kylien kehittämisellä on merkitystä koko kunnan
hyvinvoinnin kannalta (väite 1), itäkyläläiset ovat selvillä kunnan kyliin liittyvistä
päätöksistä ja toimenpiteistä (väite 6) ja itäkyläläiset tietävät kehen kannattaa ottaa
kunnassa yhteyttä oman kylän kehittämistä koskevissa asioissa (väite 10). Kyläläiset
kokevat siis itsensä aktiivisiksi toimijoiksi. Sillä on suuri merkitys paikkaperustaisessa
kehittämisessä, jota myös kylätoiminta on. Kuten tutkielman alussa kylää kuvattaessa
kävi ilmi, tutkielman esimerkkikylä, Lappajärven Itäkylä, on tavallista aktiivisempi kylä.
Aktiivinen kylä syntyy aktiivisista ja pelkäämättömistä toimijoista.
Nämä toimijat tarvitsevat tietenkin jonkin motiivin toimimiseensa. Ensiksikin 89
prosenttia kyselyyn vastanneista viihtyy Itäkylässä hyvin tai melko hyvin. Tärkeimmiksi
viihtymisen syiksi vastaajat valitsivat luontoon liittyvät harrastukset, hyvän kylähengen,
puuhan riittämisen kotiympyröissä sekä hyvät kulkuyhteydet ja palvelut. Kysyttäessä
syitä kylätoimintaan niin kyselyssä kuin haastatteluissa, motiiveiksi nousivat yhdessä
tekeminen, sosiaaliset suhteet sekä kyläaseman vahvistaminen. Kyselyssä kysyttiin myös,
mikä Itäkylässä asumisessa on parasta. Kysymyksen avoimissa vastauksissa nostettiin
esille luonnonympäristö sekä yhteisöllisyys ja aktiivinen kylätoiminta. Osaltaan siis hyvä
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viihtyminen kylässä, sosiaaliset suhteet, kyläaseman vahvistaminen, yhdessä tekeminen
sekä Itäkylän kehittämisen tarve ovat motiiveja kyläläisten toimintaan kylän
kehittämisessä. Nämä mainitut motiivit linkittyvät myös osittain kyläläisten
paikallisidentiteettiin.
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POHDINTA
Tutkielman pohjalta tutkimuskysymyksiin saamiani vastauksia voidaan jäsentää
seuraavan kuvion avulla (kuva 12). Kuvan keskellä on Itäkylän asukkaiden osallisuus
Lappajärven kunnassa, jonka ympärillä osallisuuden osa-alueet on jaoteltu omille
sektoreilleen. Ulkokehällä on Itäkyssä olevia, tehtäviä ja tapahtuvia osallisuuteen
linkittyviä asioita. Kun nämä toteutuvat ja toimivat, seuraavalla kehällä olevat asiat
vahvistuvat. Toisen kehän asioiden ollessa vahvoja, ne vahvistavat omaa osallisuuden
osa-aluettaan. Mitä vahvempia eri osa-alueet ovat, sitä vahvempaa on Itäkylän
asukkaiden osallisuus Lappajärven kunnan kehittämisessä.

Kuva 12. Kuvio Itäkylän asukkaiden osallisuudesta Lappajärven kunnan kehittämisessä.

Jos esimerkiksi tiedottaminen kylän ja kunnan välillä toimii hyvin, se vahvistaa
kyläläisten tietämystä kunnan suunnitelmista sekä ymmärrystä näistä asioista.
Ymmärryksen vahvistuminen voimistaa Itäkylän asukkaiden tieto-osallisuutta. Vahva
tieto-osallisuuden osa-alue taas voimistaa Itäkylän asukkaiden osallisuutta kunnan
kehittämisessä.
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Jokainen osallisuuden osa-alue täyttää kuitenkin kuvassa vain yhden lohkon. Mikäli
yhden osa-alueen osallisuus toimii ja kolmen muun ei toimi, itäkyläläisten osallisuus
toteutuu vain osittain. Jotta kyläläiset ja kylätoiminta olisivat osa kunnan kehittämistä ja
kyläläiset kokisivat olevansa siinä osallisia, tulee sekä tieto-, suunnittelu-, päätöksentekoja toimintaosallisuuden toteutua. Tulosten perusteella itäkyläläisten toimintaosallisuus on
vahvaa ja myös tieto- ja suunnitteluosallisuus toteutuvat osittain ja ovat parantuneet
tutkielman tekemisen aikana. Päätöksenteko-osallisuus on kuitenkin edelleen kohtalaisen
heikkoa, eikä toteudu.
Olennainen osa Suomen poliittista järjestelmää on, että hallinto toteuttaa kansan
tahtoa.

Edustuksellisessa

demokratiassa

äänestäminen

on

yksi

tärkeimmistä

osallistumisen muodoista. Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa on kuitenkin laskenut
(Kunnallisvaalit 2012) ja tuo osaltaan esille sen, että pelkkä edustuksellinen demokratia
ei riitä välittämään asukkaiden näkemyksiä kunnan päätöksentekoon. Asukkaiden
osallistuminen kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistavin menetelmin tuo
kunnan toimijoille tietoa asukkaiden tarpeista ja näin myös kuntalaiset tulevat paremmin
kuulluksi. Nämä menetelmät edistävät asukkaiden osallisuutta kunnan kehittämiseen,
mutta samalla lisäävät kuntalaisten vastuunottoa ja sitoutumista myös kunnan toimintaan
ja päätöksentekoon sekä koko ympäröivään yhteiskuntaan.
Kuten kuvasta 12 näkee, asukkaiden osallisuus ei ole itsestään selvää vaan vaatii
onnistuakseen

järjestelmällistä

ja

pitkäjänteistä

toimintaa

sekä

monipuolisia

kuntaorganisaation ja asukkaiden välisiä vuorovaikutuskeinoja. Asukkaiden osallisuuden
vahvistamisessa on kuitenkin kyse ennen kaikkea luottamuksen ja yhteisymmärryksen
rakentamisesta.

Jotta

kunnan

toimijoiden

ja

asukkaiden

välille

voi

syntyä

luottamuksellinen suhde, on vuorovaikutuksen oltava tiivistä ja tasapuolista. Kunnan
suunnalta tämä tarkoittaa esimerkiksi avointa valmistelua ja päätöksentekoa, ennakoivaa
viestintää sekä yhteistyötä kuntalaisten kanssa.
Itäkylän

kyläyhdistyksen

toimijat

ja

kyläläiset

ovat

paikkaperustaisen

kehittämisen ja etenkin hanketyön kautta kunnan kehittäjiä ja samalla osa valtakunnallista
maaseutupolitiikkaa. Kylätoimijat tekevät ja toteuttavat hankkeita oman kylänsä ja sen
asukkaiden hyväksi. EU-hankkeet ovat paikallisen toimintaryhmän hyväksymiä ja
noudattavat paikallisen toimintaryhmän hankkeille asettamia kriteereitä ja teemoja, jotka
vaihtelevat kausittain. Vaikka toimintaryhmät toimivat paikallisesti, nämä teemat tulevat
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paikallisille LEADER-toimintaryhmille osittain ylhäältä, valtion ja edelleen Euroopan
unionin tasolta. Toisin sanoen kylien kehittämishankkeet ovat muotoutuneet osaksi
ylhäältä alaspäin ohjattuja toimintamalleja (Mäki 2002: 44). Kylien hanketoimintaa on
pidetty

esimerkkinä

paikkaperustaisesta,

alhaalta

ylöspäin

suuntautuvasta

kehittämistoiminnasta, mutta todellisuudessa malli ei ole niin yksinkertainen, vaan
kehittämistä ohjaavat sekä alhaalta ylöspäin suuntaava toimintamalli että ylhäältä
alaspäin tulevat teemat ja suuntaukset. Hanketoiminta sitoo paikalliset toimijat osaksi
maaseudun kehittämisen verkostoja, diskursseja ja hallinnollisia käytäntöjä. Onkin
mielenkiintoista kysyä, kenen ehdoilla itäkyläläisten osallisuus kunnan ja maaseudun
kehittämisessä lopulta toteutuu?
Itäkyläläisten osallisuus kunnan kehittämisessä on kuitenkin hyvin omatoimista ja
alhaalta ylöspäin nousevaa. Osallisuus voi kuitenkin jakaa kylän asukkaita, jos osa heistä
haluaa vahvaa osallisuutta ja on valmis sitoutumaan myös osallisuuteen kuuluvaan
vastuuseen ja osa taas haluaa kokonaan irtisanoutua yhteisistä asioista (Viirkorpi 1993:
24). Kaikki kyläläiset eivät ole aktiivisia ja mukana hankkeiden toteuttamisessa.
Aktiiviset toimijat ovat kuitenkin se joukko, joka näkyy kylästä ulospäin. Ella
Mustakangas ym. (2004: 180) ovat aktiivisia kyliä tutkiessaan todenneet, että kylien
omaehtoisuuden havaitseminen ei johda yhteistyöhön ja strategiseen kehittelyyn kunnan
kanssa, eivätkä yksittäiset, osallistuvan demokratian piirissä syntyvät ja toteutuvat
kehittämistoimet kantaudu kuntatasolle. Tämä vaikuttaa hyvin samalta tulokselta kuin
tämän tutkielman lopputulemat. Se, että osallistutaan etäällä päättäjistä, ei vielä edusta
uutta paikallista hallintatapaa.
Tutkielman tulosten perusteella henkilökohtaiset kontaktit oman kylän
luottamushenkilöihin lisäävät kyläläisten osallisuutta kunnan kehittämiseen välillisesti.
Luottamushenkilöt voivat siis osaltaan toimia linkkeinä asukkaiden osallisuuden
vahvistamisessa kunnan kehittämisessä. Mielenkiintoiseksi tämän ajatuksen tekee
nykyinen kuntarakenneuudistus ja tässäkin työssä pohdittu kuntaliitos. Kuntaliitosten
myötä luottamushenkilöiden määrä liitosalueella vähenee (Pihlaja & Sandberg 2012: 52).
Luottamushenkilöiden määrän väheneminen alueella vaikuttaa kuitenkin suoraan siihen,
miten eri asukasryhmien ja alueiden näkemykset kuuluvat kunnan suunnittelussa,
asioiden valmistelussa ja varsinaisessa päätöksenteossa.
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Kyläläisten motiiveja kylätoiminnassa olivat tulosten perusteella hyvä viihtyminen
kylässä, sosiaaliset suhteet, kyläaseman vahvistaminen, yhdessä tekeminen sekä Itäkylän
kehittämisen tarve. Nämä motiivit ovat yhteydessä kyläläisten paikallisidentiteettiin.
Paikan identiteetti on se, joka erottaa paikan muista paikoista ja sen avulla paikka voidaan
tunnistaa omaksi, erityiseksi kokonaisuudeksi (Paasi 1984). Paikallisidentiteetti sisältää
yhtäältä ihmisten sitoutuminen toisiinsa ja yhteisöllisyyden, toisaalta sitoutuminen
paikkaan (Woods 2011: 169). Itäkylän asukkaille sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen
pääoma toimivat osaltaan liikkeelle panevana voimana kylätoiminnassa. Jos aluetta
ajatellaan ainoastaan etukäteen annettuna ja rajattuna alueena, sitä ajatellaan ainoastaan
spatiaalisesti, jolloin siitä jää puuttumaan alueen käsitteeseen tiiviisti kuuluvat sosiaaliset
suhteet. Perinteisesti alueella on siis tarkoitettu tiettyä fyysisesti tai kulttuurisesti
homogeenista paikkaa, mutta nykyään monet alueet, kuten kylät ymmärretään
ennemminkin sosiaalisten suhteiden ja verkostojen kytköksinä (Allen ym. 1998: 137;
Massey 2008).
Identiteetti on kuitenkin käsitteenä ristiriitainen, koska se perustuu yhtä aikaa sekä
samanlaisuuteen ja samanlaisuuden tunteeseen että erottautumiseen. Tämä johtuu siitä,
että ihminen samaistuu johonkin tiettyyn alueeseen, mutta samalla erottaa oman alueensa
muista alueista (Zimmerbauer 2008: 28). Itäkylän asukkaiden kohdalla tämä tarkoittaa
vahvaa samaistumista omaan kylään ja sen asukkaisiin, mutta samalla erottumista
Lappajärven kunnan muista alueista.
Tutkielmassa käytettyjen tutkimusmenetelmien avulla sai kattavasti aineistoa
analyysia varten. Tutkielma oli tapaustutkimus, jossa pyrittiin pääsemään syvälle tiettyyn
tapaukseen ja paikkaan. Tarkoituksena ei ollut yleistäminen. Olisi kuitenkin
mielenkiintoista toteuttaa samanlainen tutkimus eri maakunnissa ja eri maaseutualueilla
sijaitsevilla kylillä, joista osa olisi lähellä kuntakeskusta ja toisista sinne olisi pitkä matka.
Olisi myös mielenkiintoista tutkia, miten mahdollinen kuntaliitos tulisi vaikuttamaan
Itäkylän ja sen toimijoiden osallisuuteen.
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(Ammesmäentie 191). Kyselyyn voi vastata myös Internetissä osoitteessa:
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Taustatiedot
1. Sukupuoli ( ) Mies
( ) Nainen
2. Ikä _______
3. Asuminen
( ) Olen Itäkylän vakituinen asukas
( ) Olen vapaa-ajan asukas
3.1. Jos olet Itäkylän vakituinen asukas:
3.1.2. Kuinka monta vuotta olet asunut Itäkylässä?____________
3.1.3. Oletko asunut muualla kuin Itäkylässä?
( ) Kyllä
( ) En
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3.1.4. Oletko harkinnut muuttavasi pois Itäkylästä?
( ) Kyllä
( ) En
3.2. Jos olet vapaa-ajan asukas, oletko harkinnut muuttavasi Itäkylään?
( ) Kyllä
( ) En
4. Ammatti
(
(
(
(
(
(
(
(

) maatalousyrittäjä
) muu yrittäjä
) kylällä töissä käyvä
) muualla palkkatyössä käyvä
) opiskelija
) työtön
) eläkeläinen
) joku muu, mikä___________________

Kylällä asuminen
5. Viihdytkö Itäkylässä
( ) hyvin
( ) melko hyvin
( ) en hyvin enkä huonosti
( ) melko huonosti
( ) huonosti
5.1. Jos viihdyt hyvin tai melko hyvin, rastita ne kohdat, jotka vaikuttavat viihtymiseesi
( ) Paljon puuhaamista kotiympyröissä
( ) Työni, joka on asuinympäristössä
( ) Hyvät palvelut
( ) Hyvät kulkuyhteydet
( ) Luontoon liittyvät harrastukset
( ) Läheiseni asuvat täällä
( ) Hyvä kylähenki
( ) Jokin muu syy, mikä___________________________________________
5.2. Jos viihdyt huonosti tai melko huonosti, rastita ne kohdat, jotka estävät viihtymistäsi
( ) Tekemisen puute kotiympyröissä
( ) Työmahdollisuuksien puuttuminen
( ) Huonot palvelut kylällä
( ) Huonot kulkuyhteydet
( ) Ajanviettopaikkojen puute
( ) Kavereiden puute tällä kylällä
( ) Läheisten ihmissuhteiden puute
( ) Harrastusmahdollisuuksien puute
( ) Huono kylähenki
( ) Jokin muu syy, mikä___________________________________________
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6. Mikä Itäkylässä asumisessa on
a)
parasta_________________________________________________________________________________
b)
huonointa_______________________________________________________________________________

Osallistuminen
7. Itäkylässä on toteutettu seuraavanlaisia hankkeita viimeisen 10 vuoden aikana. Jos olet osallistunut
hankkeen toteutumiseen, merkitse se rastilla.
TOTEUTUNEET HANKKEET
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Metsästysmajan rakentaminen (1990 + kylmiö 2006)
) Uimarannan kunnostushanke "kylätalon ranta" (2002 – 2005)
) Itäkylätalon rakentaminen (2004 – 2006)
) Ulkoilureitistön parantaminen ja Ammeskallion sekä Vanhanvuoren laavujen rakentaminen (2004 - 2005)
) Viemäröintihanke (2007 – 2010)
) Valokuituhanke (2009 – 2011)
) Aisaparin Piccolo (kylätalolle hankittiin ilmalämpöpumppu, av-laitteet ja pomppulinna) (2010)
) Hiekkatekonurmi kaukaloon (2010)
) Kevyen liikenteen väylä –hanke (2010 – 2012)
) Itäkylän tonttipörssi –hanke (2010 – 2013)
) Fasaanitarha (2012)

7.1. Jos olet osallistunut joihinkin kyseisistä hankkeista, missä niistä on ollut mukavinta olla mukana ja
miksi?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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8. Seuraavassa taulukossa on meneillään olevia ja rahoituspäätöksen saaneita hankkeita. Miten paljon olet
kiinnostunut ja valmis tekemään talkootyötä niissä? Ympyröi.
TYÖPANOKSEN MÄÄRÄ

MENEILLÄÄN OLEVAT HANKKEET
1. Nuorisoseuran kunnostustyö
2. Ammeskallion ja Vanhavuoren ulkoilureitistön
kehittäminen
3. Kuntosalin rakentaminen
4. Minigolfrata
5. Kesäteatteri

Enemmän
En ole
1
2–5
kuin 5
kiinnostunut päivä päivää päivää
1
2
3
4
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

9. Millaisia hankkeita toivoisit käynnistyvän Itäkylässä tai millaisia kehitysajatuksia sinulla on Itäkylälle?
Merkitse ideasi tulevista hankkeista tai kehitysajatuksista alle.
TULEVAT HANKKEET/KEHITYSAJATUKSET
1._____________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________
9.1. Merkitse rastilla, kuinka paljon olisit kiinnostunut ja valmis tekemään talkootyötä ehdottamissasi
tulevissa hankkeissa tai ehdottamiesi kehitysajatusten parissa.
( ) Puoli päivää
( ) Yksi päivä
( ) 2 – 5 päivää
( ) Enemmän kuin 5 päivää
10. Mainitse tähän niitä konkreettisia asioita, joihin olisit kyseisissä hankkeissa tai kehitysajatusten parissa
valmis osallistumaan.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Itäkylässä on järjestetty seuraavanlaisia tapahtumia. Missä niistä olet ollut mukana? Arvioi asteikolla 1 4 osallistumisesi kyseisiin tapahtumiin (1=en ole kuullut tapahtumasta, 2=olin kuullut, mutta en osallistunut,
3=osallistuin katsojana, 4=osallistuin talkootyöläisenä tai olin yksi tapahtuman järjestäjistä)

TAPAHTUMAT
1. Talviurheilupäivä
2. Itäkylä-viikko
3. Pääsiäiskokko
4. Laskiaismäki
5. Miesten saunailta kylätalolla
6. Naisten saunailta kylätalolla

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
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12. Millaisia tapahtumia, joissa voisit toimia aktiivisessa roolissa ja/tai tapahtuman järjestäjänä, toivoisit
Itäkylässä järjestettävän?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

13. Tapahtumien ja hankkeiden lisäksi Itäkylässä tehdään myös paljon muuta talkootyötä esimerkiksi
latuverkoston, laavujen, jääkiekkokentän, kylätalon ja metsästysmajan ylläpidossa ja polttopuiden
hankinnassa. Mikä on ollut vuosittainen keskimääräinen osallistumisesi edellä mainittuihin talkootöihin?
( ) En ole osallistunut
( ) Puoli päivää
( ) Yksi päivä
( ) 2 – 5 päivää
( ) Enemmän kuin 5 päivää
14. Jos et ole ollut mukana edellä mainituissa hankkeissa, tapahtumissa tai talkootyössä, miksi et?
( ) Ne eivät ole kiinnostaneet minua
( ) En saanut niistä tarpeeksi tietoa
( ) Minulla ei ole aikaa
( ) Kylän yhteishenki on riittämätön
( ) Muu syy, mikä________________________________________________
Tulevaisuus
15. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, joihin Itäkylässä tulisi panostaa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
16. Miten luontoa voitaisiin hyödyntää Itäkylän kehittämisessä?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
17. Mieti Itäkylää noin viiden vuoden tähtäimellä. Mikä sinua mietityttää eniten?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

18. Millaisia ideoita sinulla on Itäkylän tulevaisuutta varten?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Nuoret
(Vastaa tähän osioon, jos olet 15 - 25 – vuotias)
19. Mitä mieltä olet Itäkylän harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksista?
( ) Hyvät
( ) Melko hyvät
( ) Ei hyvät eikä huonot
( ) Melko huonot
( ) Huonot
20. Millainen ilmapiiri mielestäsi Itäkylässä on?
( ) Hyvä
( ) Melko hyvä
( ) Ei hyvä eikä huono
( ) Melko huono
( ) Huono
20.1. Jos ilmapiiri on mielestäsi melko huono tai huono, mitä tulisi tehdä, jotta ilmapiiri paranisi?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
21. Voisitko ajatella palaavasi Itäkylään opiskelujesi jälkeen?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa
22. Oletko osallistunut kylällä järjestettyihin hankkeisiin, tapahtumiin tai talkootyöhön?
( ) Kyllä
( ) En, miksi et________________________________________________
23. Millä tavoin haluaisit osallistua kylällä järjestettäviin hankkeisiin, tapahtumiin tai talkootyöhön?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Kylä ja kunta
24. Oletko mielestäsi ensisijaisesti:
( ) lappajärveläinen
( ) itäkyläläinen
( ) joku muu, mikä______________________

25. Jos Lappajärvi päätyy kuntaliitokseen, tulisiko sen suuntautua Alajärven vai Kauhavan suuntaan?
Merkitse rastilla.
( ) Alajärvi
( ) Kauhava
( ) En osaa sanoa/ en halua ottaa kantaa
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26. Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot vaikuttaa oman kuntasi asioihin itäkyläläisenä? Valitse kolme
tärkeintä.
( ) Henkilökohtaiset kontaktit esimerkiksi päättäjiin ja virkamiehiin
( ) Kunnanhallitus, -valtuusto ja lautakunnat
( ) Yhteiset viralliset tapaamiset
( ) Yhteiset epäviralliset tapaamiset
( ) Kylä- ja järjestötoiminta
( ) Kyläsuunnitelman saaminen osaksi kunnan suunnitteluprosessia
( ) Kuntalaisaloite
( ) Sähköiset kanavat Internetissä: keskustelufoorumit, kommentoinnit, kyselyt yms.
( ) Muu, mikä?___________________________________________
27. Mitä mieltä olet seuraavista kunnan ja kylän välistä yhteistyötä koskevista väittämistä? Ympyröi.
(1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä,
5= Täysin samaa mieltä)
1. Kylien kehittämisellä on merkitystä koko kunnan hyvinvoinnin kannalta
2. Lappajärven kunnassa kiinnitetään riittävästi huomiota kylien kehittämiseen
3. Lappajärven kunnassa ollaan selvillä Itäkylän kehittämistarpeista ja – toiveista
4. Kylät otetaan huomioon kunnan päätöksenteossa
5. Itäkylä saa tarvittaessa apua ja neuvoja Lappajärven kunnalta
6. Itäkyläläiset ovat selvillä kunnan kyliin liittyvistä päätöksistä ja toimenpiteistä
7. Kylien ja kunnan välisestä yhteistyöstä on ollut hyötyä
8. Itäkyläläisiä kuunnellaan kunnan maaseutualueisiin liittyvässä suunnittelussa ja
päätöksenteossa
9. Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita Itäkylän
tilanteesta ja kehittämisestä
10. Itäkyläläiset tietävät kehen kannattaa ottaa kunnassa yhteyttä oman kylän
kehittämistä koskevissa asioissa

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28. Miten kylätoiminnalla voitaisiin mielestäsi edistää Lappajärven kunnan kehittämistä?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
29. Miten Lappajärven kunta voisi mielestäsi edistää kyliensä kehittämistä?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!
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Haastattelu kyläläisille ja itäkyläläisille kuntapoliitikoille
Haastattelupäivä ja -aika______________________________
Haastateltavan nimi__________________________________
Haastateltavan ikä___________________________________
Haastattelun teemat:
1) Maaseudun kehittäminen
2) Vaikuttaminen
3) Osallistuminen
4) Kylän ja kunnan suhde
5) Tulevaisuus
- Ikä ja ammatti?
- Kuinka kauan olet asunut Itäkylässä?
- Onko Itäkylässä ollut merkittäviä tapahtumia tai käännekohtia asuin aikanasi?
- Onko Itäkylän väestörakenteessa ollut mielestäsi muutoksia?
- Ovatko elinkeinot tai työpaikat muuttuneet Itäkylässä?
1) Maaseudun kehittäminen
- Mitä mielestäsi maaseudun kehittäminen tarkoittaa Itäkylässä?
- Miten kylätoiminnalla voi mielestäsi kehittää maaseutua?
2) Vaikuttaminen
- Itäkylän vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille suunnatussa Itäkylän tulevaisuuskyselyssä oli kysymys, joka
käsitteli parhaita keinoja vaikuttaa oman kunnan asioihin itäkyläläisenä.
Eniten mainintoja saivat:
1. Henkilökohtaiset kontaktit päättäjiin ja virkamiehiin (68 (23 % ) mielestä kuului kolmen tärkeimmän
joukkoon)
2. Kylä ja järjestötoiminta (66 (22 %) mielestä kuului kolmen tärkeimmän joukkoon)
3. Kyläsuunnitelman saaminen osaksi kunnan suunnitteluprosessia (48 (16 %) mielestä kuului kolmen
tärkeimmän joukkoon)
- Mitä tämä mielestäsi kertoo?
- Miksi luulet henkilökohtaisten kontaktien olevan kyselyyn vastanneiden mielestä yksi tärkeimmistä
mahdollisuuksista vaikuttaa?
- Miten Lappajärven kunta tukee ja voisi tukea kylätoimintaa?
- Mikä on mielestäsi kunnan rooli/ tehtävä kylätyössä?
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3) Osallistuminen
- Mitä kylätoiminta sinun mielestäsi on?
- Minkälaista sen sinun mielestäsi pitäisi olla?
-Mikä on mielestäsi kylätoiminnan tarkoitus ja tehtävä? Onko se muuttunut?
- Oletko itse osallistunut kylätoimintaan?
- Mikä on ollut ratkaiseva tekijä osallistumisellesi?
- Mistä motivaatiosi kylätoimintaan tulee?
- Minkälaista kylätoiminta on mielestäsi Itäkylässä nykyään?
- Kasaantuuko työmäärä tasaisesti?
- Jos ei, miten se vaikuttaa kylätoimintaan?
- Ketkä ovat aktiivisempia kylätoiminnassa?
- Miten kylätoimintaan saataisiin innostettua lisää itäkyläläisiä?
- Tarvitseeko Itäkylän tehdä mielestäsi yhteistyötä? Jos tarvitsee, niin minkä tahon/ minkä tahojen kanssa?
- Kyläkyselyssä nousi muutamassa kohdassa esille nuoret ja heidän aktivoimisensa kylätoimintaan. Miten
sinusta nuoria voisi saada mukaan? Onko sinulla ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä?
- Kyläkyselyssä oltiin huolissaan Itäkylän väestön ikärakenteesta ja väestön vanhenemisesta.
Miten vanheneva väestö pitäisi ottaa huomioon kylätoiminnassa?
- Itäkylässä on toteutettu paljon hankkeita. Mitkä ovat mielestäsi hanketoiminnan edut ja hyödyt?
- Mitkä ovat mielestäsi hanketoiminnan heikkoudet ja ongelmat?
- Miten kylien uudet asukkaat voisi saada nopeasti mukaan toimintaan/ osaksi kylää?
- Miten loma-asukkaat/ vapaa-ajan asukkaat saisi mukaan toimintaan? Tarvitseeko saada?
4) Kylän ja kunnan suhde
- Minkälaista yhteistyötä Itäkylällä ja Lappajärven kunnalla on vuosien aikana ollut?
- Ovatko yhteistyö ja vuorovaikutus muuttuneet vuosien saatossa? Onko tapahtunut muutoksia parempaan/
huonompaan, virallisempaan/ epävirallisempaan suuntaan?
- Onko vuorovaikutuksen ja yhteistyön määrän suhteen tapahtunut muutosta?
- Missä asioissa yhteistyötä tehty/ missä tulisi tehdä ja miten?
- Missä yhteistyön ja vuorovaikutuksen alueilla on parantamisen varaa ja mitä konkreettista voitaisiin asian
hyväksi tehdä?
- Jos muutoksia parempaan suuntaan on tapahtunut, onko niihin pyritty aktiivisilla toimenpiteillä?
Minkälaisilla?
- Kuinka tärkeänä näet kunnan ja kylien toimivan vuorovaikutuksen ja hyvän yhteistyön?
- Millainen on mielestäsi Itäkylän suhde kuntaan?
- Kyläkyselyssä oli erilaisia väittämiä Lappajärven kunnan ja Itäkylän suhteesta.
Monen väittämän kohdalla tuli esille ristiriitaa kylän ja kunnan välillä. Mistä luulet ristiriidan johtuvan?
79 % kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä siitä että kylien kehittämisellä on merkitystä koko
kunnan hyvinvoinnin kannalta
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95 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, siitä että kylien kehittämisellä on
merkitystä koko kunnan hyvinvoinnin kannalta.
- 74 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Lappajärven kunnassa
kiinnitetään riittävästi huomiota kylien kehittämiseen.
- 73 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että kylät otetaan huomioon
kunnan päätöksenteossa.
- 62 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Itäkylä saa tarvittaessa apua ja
neuvoja Lappajärven kunnalta.
- 61 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että itäkyläläisiä kuunnellaan
kunnan maaseutualueisiin liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.
- 66 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Lappajärven kunnan
viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita Itäkylän tilanteesta ja kehittämisestä.
- Mikä vuorovaikutuksessa Itäkylän ja Lappajärven kunnan välillä on hyvin, mikä huonosti?
- Mitä konkreettista kylän ja kunnan suhteen parantamiseksi voisi tehdä?
- Mitkä näet suurimpina esteinä ja ongelmina vuorovaikutukselle ja toimivalle yhteistyölle?
- Millainen tiedonkulku kunnan ja kylien välillä on? Saavatko Itäkylän asukkaat tarpeeksi tietoa kunnalta?
5) Tulevaisuus
- Kyselyssä nousi useaan kertaan esille huoli peruspalveluiden säilymisestä kylällä.
Mitkä ovat mielestäsi ne peruspalvelut, jotka ovat Itäkylän tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä?
- Kyselyssä pyydettiin miettimään Itäkylää 5 vuoden tähtäimellä, ja kertomaan eniten mietityttävät asiat.
Suurimmaksi huolenaiheeksi nousi väestörakenteen muuttuminen sellaiseksi, että on paljon vanhoja ja vähän
nuoria. Nuorten poismuutto oli myös yksi tähän liittyvistä suurista huolista.
- Voiko asialle tehdä jotain?
- Mitä konkreettisia ehdotuksia tai esimerkkejä sinulla olisi antaa?
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Haastattelu kunnan viranomaisille
Haastattelupäivä ja -aika______________________________
Haastateltavan nimi__________________________________
Haastateltavan ikä___________________________________
Haastattelun teemat:
1) Maaseudun kehittäminen
2) Vaikuttaminen
3) Kylän ja kunnan suhde
4) Tiestö
- Ikä ja ammatti?
- Kuinka kauan olet ollut tässä virassa?
- Asutko Lappajärvellä?
- Kuinka kauan olet asunut Lappajärvellä?
- Itäkylälle tehdään kyläsuunnitelmaa, oletko kuullut tästä kyläsuunnitelmasta tai sen puitteessa tehdystä
kyselystä?
1) Maaseudun kehittäminen
- Mitä maaseudun kehittäminen tarkoittaa Lappajärven kunnassa?
- Mitä mieltä olet kyläsuunnitelmista kunnan kehittämisen välineinä?
- Onko Lappajärven päätöksenteossa tai kunnan kehittämistyössä hyödynnetty tehtyjä kyläsuunnitelmia?
- Ovatko Lappajärven kylät oma-aloitteisia maaseudun kehittämisessä?
- Onko tässä eroa kylien välillä?
2) Vaikuttaminen
- Itäkylän vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille suunnatussa Itäkylän tulevaisuuskyselyssä oli kysymys, joka
käsitteli parhaita keinoja vaikuttaa oman kunnan asioihin itäkyläläisenä.
Eniten mainintoja saivat:
1. Henkilökohtaiset kontaktit päättäjiin ja virkamiehiin (68 (23 % ) mielestä kuului kolmen
tärkeimmän joukkoon)
2. Kylä- ja järjestötoiminta (66 (22 %) mielestä kuului kolmen tärkeimmän joukkoon)
3. Kyläsuunnitelman saaminen osaksi kunnan suunnitteluprosessia (48 (16 %) mielestä kuului
kolmen tärkeimmän joukkoon)
- Mitä tämä mielestäsi kertoo?
- Miten Lappajärven kunta tukee ja voisi tukea kylätoimintaa?
- Mikä on mielestäsi kunnan rooli kylätyössä?
- Minkälaiset kylätoimintaan kuuluvat asiat kiinnostavat kunnan viranhaltijoita ja luottamusmiehiä?
- Mitä mieltä olet kyläsuunnitelman ottamisesta osaksi kunnan suunnitteluprosessia?
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3) Kylän ja kunnan suhde
- Minkälaista yhteistyötä Lappajärven kunnalla ja sen kylillä, erityisesti Itäkylällä on vuosien aikana ollut?
- Ovatko yhteistyö ja vuorovaikutus muuttuneet vuosien saatossa? Onko tapahtunut muutoksia parempaan/
huonompaan, virallisempaan/ epävirallisempaan suuntaan?
- Onko vuorovaikutuksen ja yhteistyön määrän suhteen tapahtunut muutosta?
- Missä asioissa yhteistyötä on tehty/ missä tulisi tehdä ja miten?
- Missä yhteistyön ja vuorovaikutuksen alueilla on parantamisen varaa ja mitä konkreettista voitaisiin asian
hyväksi tehdä (kunnan suunnasta, kylän suunnasta)?
- Jos muutoksia parempaan suuntaan on tapahtunut, onko niihin pyritty aktiivisilla toimenpiteillä?
Minkälaisilla?
- Kuinka tärkeänä näet kunnan ja kylien toimivan vuorovaikutuksen ja hyvän yhteistyön?
- Mikä on tällä hetkellä kylien rooli Lappajärven kunnan kehittämisessä? Kuullaanko kyläläisiä ja missä
vaiheessa?
- Kyläkyselyssä oli erilaisia väittämiä Lappajärven kunnan ja Itäkylän suhteesta. Otan nyt esille muutaman
kysymyksen ja niihin saadut vastaukset ja toivoisin teiltä kommentteja niihin. Monen väittämän kohdalla tuli
esille ristiriitaa kylän ja kunnan välillä.
- 79 % kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä siitä että kylien kehittämisellä on merkitystä
koko kunnan hyvinvoinnin kannalta
95 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, siitä että kylien kehittämisellä on
merkitystä koko kunnan hyvinvoinnin kannalta.
- 74 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Lappajärven kunnassa
kiinnitetään riittävästi huomiota kylien kehittämiseen.
- 73 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että kylät otetaan huomioon
kunnan päätöksenteossa.
- 62 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Itäkylä saa tarvittaessa apua ja
neuvoja Lappajärven kunnalta.
- 61 % kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että itäkyläläisiä kuunnellaan
kunnan maaseutualueisiin liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.
- 66 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että Lappajärven kunnan
viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita Itäkylän tilanteesta ja kehittämisestä.
- Mistä tämä kitka kylän ja kunnan välillä mielestäsi johtuu?
- Mitä konkreettista kylän ja kunnan suhteen parantamiseksi voisi tehdä?
- Mitkä näet suurimpina esteinä ja ongelmina vuorovaikutukselle ja toimivalle yhteistyölle?
- Kumman, kylän vai kunnan, tulisi mielestäsi olla aloitteentekijänä yhteistyön lisäämiseksi/ jatkamiseksi?
- Millainen tiedonkulku kunnan ja kylien välillä on? Saako kunta tarpeeksi tietoa kyliltä?
- Jos ei, miten tätä voitaisiin mielestäsi parantaa?
Kyselyssä kysyttiin:
- Miten Lappajärven kunta voisi mielestäsi edistää kyliensä kehittämistä?
vastauksia:
yhteistyöllä, kuuntelemalla, tasapuolisuudella, hankkeiden kautta, rahallisesti,
 Olemalla tasapuolinen kaikkia kyliä kohtaan.
- Mitä kunnan suunnalta tuleva tasapuolisuus kyliä kohtaan sinusta tarkoittaa?
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- Kyselyyn vastanneet ehdottivat mm. tällaisia: (Miten Lappajärven kunta voisi mielestäsi edistää kyliensä
kehittämistä?)
- ”Nimittämällä kylätiimiläisiä, jotka toimivat kyläläisten ja kunnan välillä”
-” Perustamalla asukasfoorumeita”
- ”Tekemällä kylien kehittämisen kynnyksen mahdollisimman matalaksi.”
- ”Kunnan tulisi myös tukea kylien oman toiminnan vireyttä”
- Miltä nämä ehdotukset sinusta kuulostavat?
4) Tiestö
Itäkylälle tehdyssä kyläkyselystä nousi voimakkaasti esille kylän tiet, niiden kunto, peruskorjauksen tarve,
kevyen liikenteen väylät ja teiden valaistus.
- Mitä pitäisi käytännössä tehdä ja kenen toteuttaa?
- Mitä Lappajärven kunta voisi tehdä asialle?
- Onko sinulla esimerkkejä siitä, miten kyläteiden korjaukset on toteutettu muualla?
- Mitä mieltä olet teiden kunnostamisesta kumppanuusperiaatteella?
- Mitkä ovat tärkeimpiä toteutettavia toimenpiteitä?
- Miten ja kenen tulisi toteuttaa kyseiset hankkeet?

LIITE 4

Lähde: Missä on Lappajärven ja Vimpelin oikea raja (1946). Järviseutu 3.4.1946.

LIITE 5

Lähde: Tuomaala, M. E., H. Kuoppala, E. Korri, J. Pohjosaho, E. Niemelä, A. J. Melleri, T. Murtoniemi &
M. Sadeharju (1946). ”Niistä Vimpelin rajoista”. Järviseutu 17.4.1946.

LIITE 6

Riippuvuustestaus χ2-testiä käyttäen.
Eroavatko naisten ja miesten vastaukset väitteeseen: ”Itäkyläläiset ovat selvillä kunnan kyliin liittyvistä
päätöksistä ja toimenpiteistä.”
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Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

6,971a

4

,137

Likelihood Ratio

7,052

4

,133

Linear-by-Linear

3,268

1

,071

Association
N of Valid Cases

110

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 6,95.
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