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Tässä tutkielmassa tarkastellaan kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta alueellisen kehittämisen välineenä ja 

mahdollisuutena. Tavoitteellisen vuorovaikutuksen kehittämisen tarkoituksena on tasata alueiden välisiä kehityseroja. 

Vuorovaikutuspolitiikan lähtökohtaisena ajatuksena on, että molemmat osapuolet hyötyisivät vuorovaikutuksesta. Toisaalta 

vuorovaikutus on nähty keskeisenä etenkin maaseudun elinvoiman säilymisen kannalta.  

Tapaustutkimuksen kohteena ovat Oulun kaupunki ja kaupungissa tehdyt kuntaliitokset. Vuosien 2009 ja 2013 liitoksissa 

yhdistyivät Oulun kaupunki sekä viisi ympäröivää kuntaa. Liitosten myötä kaupungin alue käsittää erilaisia kaupunki- ja 

maaseutualueita, joita koskevat esimerkiksi yhteiset taloudelliset puitteet ja päätöksenteko. Kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittämisen tarkastelu kuntaliitoksissa syntyneessä kaupungissa on siten mielenkiintoista. Työssä kiinnitetään 

huomiota etenkin maaseudun asemaan liitosprosessissa ja uuden kaupungin toimintaa suunniteltaessa. Tutkimuksen empiirisenä 

aineistona toimivat Oulun kuntaliitoksiin ja kaupungin suunnitteluun liittyvät keskeiset dokumentit sekä vuoden 2015 aikana 

tehdyt teemahaastattelut. Haastateltavat henkilöt ovat kaupungin tai maaseudun kehittämiseen liittyviä oululaisia toimijoita joko 

virkansa tai luottamusasemansa puolesta.  

Suomessa vuorovaikutuksen kehittämisen välineenä nähdään erilliset kaupunki- ja maaseutupolitiikat ja näiden yhteistyön 

mahdollisuudet alue- ja tapauskohtaisesti. Työssä käydään läpi kaupunki- ja maaseutupolitiikkojen keskeisiä tavoitteita ja piirteitä 

sekä etenkin kunnan roolia maaseutupolitiikan toteuttajana ja maaseutualueidensa kehittäjänä. Kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen rakentumista ja maaseudun kehittämistä Oulun kaupungissa tarkastellaan verkostojen ja laajemmin sosiaalisen 

pääoman näkökulmista. Sosiaalinen pääoma ja sen elementit on nähty tapoina selittää paikallisen tason sosiaalista ja poliittista 

toimintaa. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen ja kuntaliitosten näkökulmasta etenkin luottamuksella on toiminnassa 

keskeinen merkitys. 

Oulun tapaus osoitti, että seudulla on pitkät perinteet ja vakiintuneet yhteistyökuviot niin kaupunki- kuin maaseutupolitiikassa. 

Näiden politiikanalojen vuorovaikutteinen toiminta on kuitenkin vähäistä, vaikka kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus 

nähtiinkin mahdollisuutena molempien osapuolten kannalta ja sen kehittäminen siten tärkeänä. Toisaalta vuorovaikutuksen ja 

maaseudun kehittämisen esteenä todettiin se, että kaupunkiorganisaatiossa kaupungin maaseutualueiden tuomia 

mahdollisuuksia ja toisaalta tarpeita ei ole riittävästi tunnistettu tai ainakaan huomioitu kaupungin kehittämistoimissa. Keskeisenä 

johtopäätöksenä onkin, että maaseutualueet ja niiden kehittäminen olisi pitänyt ottaa vahvemmin huomioon jo kuntaliitoksia 

suunniteltaessa. Olennainen huomio on myös se, että sosiaalisella pääomalla on tärkeä merkitys kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittämisessä. Keskeistä on löytää yhteiset päämäärät eri toimijoiden välille, jotta kehittämistoimia voitaisiin 

viedä eteenpäin.       
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JOHDANTO  
 

Kaupunkien ja niitä ympäröivien maaseutualueiden vuorovaikutus lisääntyy ja saa uusia 

muotoja ja merkityksiä kuntarakenteen uudistuessa ja kaupunkien ja maaseutumaisten 

kuntien yhdistyessä (esim. Muilu ym. 2013). Kaupunki- ja maaseutualueiden välillä on 

todennäköisesti ollut erilaista vuorovaikutusta ennen liitoksiakin, muun muassa 

työssäkäynnin ja asumisen osalta. Kuntaliitokset lisäävät kuitenkin alueiden välistä 

hallinnollista vuorovaikutusta: liitosten myötä näitä erilaisia aluetyyppejä koskevat samat 

taloudelliset ja muut puitteet sekä yhteinen päätöksenteko. 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus voidaan ymmärtää tiivistetysti molempien 

osapuolten toisilleen kohdistamien tarpeiden tyydyttämisenä (Saartenoja 2004: 53). 

Vuorovaikutuksessa on siten kyse vaihdannasta eli kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta, 

jossa vaihdon välineinä toimivat kaupunkiin ja maaseutuun sidotut erilaiset toiminnot 

(Shmidt-Thomé 2002: 29). Kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen 

määrittelyssä eritellään usein käytännön vuorovaikutus ja vuorovaikutuspolitiikka. 

Käytännön vuorovaikutus käsittää arjen vuorovaikutusilmiöt, vuorovaikutuspolitiikalla 

taas tarkoitetaan vuorovaikutuksen tietoista huomioonottamista alueellisessa 

kehittämisessä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2005: 4). Tässä pro gradu -

tutkielmassa kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta ei tarkastella niinkään 

arjen vuorovaikutusilmiöiden, vaan tietoisen vuorovaikutuspolitiikan näkökulmasta. 

Vuorovaikutuspolitiikkaa tarkastellaan etenkin kaupunki- ja maaseutupolitiikkojen 

kautta. 

Eero Uusitalo (2009: 287–289) näkee, että vaikka kaupunki- tai aluepolitiikka ja 

maaseutupolitiikka ovat nykyisin selkeästi erillisiä politiikanaloja, on niillä myös yhteisiä 

kehittämisteemoja, joista yhtenä on kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus. 

Uusitalo tulkitsee vuorovaikutuksen kahden tasa-arvoisen osapuolen määrätietoiseksi, 

molempia hyödyttäväksi yhteistoiminnaksi, jossa on tärkeä sijansa luottamuksella ja sillä, 

että tunnustetaan molempien osapuolten arvo. Kuitenkin vuorovaikutuspolitiikka on 

mielletty ennen kaikkea maaseudun kehittämisen välineeksi kehityksessä, jossa 

maaseudulla katsotaan olevan elinmahdollisuuksia vain kaupunkien kehittymisen kautta 

(Kahila & Saartenoja 2000: 23, Saartenoja 2005: 55). Myös tässä työssä painottuu 

maaseudun kehittäminen ja maaseutualuiden asema kaupungissa.  
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Tutkimukseni lähtökohtana ovat kuntajaossa tapahtuneet muutokset Oulun seudulla. 

Oulun seudulla on toteutettu viime vuosina kaksi kuntaliitosta, joissa ovat yhdistyneet 

kaupunki ja maaseutukunnat. Ensimmäinen liitos tehtiin Oulun kaupungin ja 

Ylikiimingin kunnan kesken vuonna 2009. Toinen liitos toteutui vuonna 2013, jolloin 

yhdistyivät Oulun kaupunki sekä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat. 

Kuntaliitosten myötä syntynyt Uusi Oulu on laaja kaupunki, joka käsittää hyvin erilaisia 

alueita: kaupunkikeskuksen, useat lähitaajamat sekä erilaisia maaseututyyppejä.  

Oulun tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että kaupungissa ei ole ollut juurikaan 

maaseutualueita ennen kuntaliitoksia, mutta nyt liitosten myötä kaupungin alueeseen 

lukeutuu erilaisia ja laajoja maaseutualueita. Oulu on kiinnostava myös siksi, että 

kaupunki on viime vuosikymmeninä profiloitunut vahvasti teknologiakaupungiksi ja 

pohjoisen Suomen tai pohjoisen Skandinavian pääkaupungiksi, joten siihen on ehkä 

vaikea yhdistää maaseutumaisia mielikuvia. Kaupungin kilpailukykyä on pyritty 

vahvistamaan korostamalla kaupunkiin yhdistettyjä elementtejä kuten vahvaa osaamista. 

Hannu Katajamäki (2009: 48–49) näkeekin, että etenkin monikuntaliitoksissa on usein 

kiinnitetty huomiota ulkoiseen kilpailukykyyn esimerkiksi uusien asukkaiden 

houkuttelemisen näkökulmasta, mutta kunnan sisäinen kilpailukyky ja kuntalaisten arjen 

sujuvuus kaikkialla kunnan alueella on jäänyt vähälle huomiolle. Katajamäen mukaan 

monikuntaliitoksissa syntyneiden suurkuntien haasteena on toimintatapojen uudelleen 

määrittely, erityisenä haasteena on löytää ne toimintatavat, jotka huomioivat laajojen 

kuntien maaseutualueiden erityispiirteet.  

 

Tutkimuksen tavoitteet 
 

Olen määrittänyt työssäni seuraavat tutkimuskysymykset:  

1. Miten kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on ymmärretty Suomessa osana 

aluekehittämistä? 

2. Miten kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta kehitetään ja millainen on 

maaseudun asema kuntaliitosten myötä syntyneessä uudessa Oulussa? 

3. Millaiset toimijat osallistuvat vuorovaikutuksen ja maaseudun kehittämiseen 

Oulussa ja miten yhteistyökuviot ovat muuttuneet kuntaliitosten myötä? 
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Ensimmäiseen vuorovaikutusta laajemmin tarkasteltavaan tutkimuskysymykseen pyrin 

vastaamaan kirjallisuuden pohjalta, kaksi jälkimmäistä koskevat tapaus Oulua. 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen rakentuminen uudessa Oulun kaupungissa 

on yksi esimerkki alueellisesta prosessista eikä tutkimuksella pyritä tuottamaan 

yleistettävää tietoa vuorovaikutukseen liittyen. Tavoitteena on kuitenkin, että 

tutkimuksessa syntyviä ajatuksia voitaisiin hyödyntää vastaavan tyyppisissä 

kuntaliitosprosesseissa ja syntyneiden kaupunkien kehittämistoimissa. Pyrin Oulun osalta 

selvittämään sitä, mikä on maaseutualueiden asema suhteessa kaupunkialueeseen 

kuntaliitosten myötä syntyneessä suurkunnassa sekä sitä, onko uuden kunnan kaupunki- 

ja maaseutualueiden välistä vuorovaikutusta pyritty tietoisesti kehittämään. Tutkimuksen 

keskiössä on kaupunkiin liitettyjen maaseutualueiden kehittäminen sekä se, tapahtuuko 

maaseudun kehittäminen kaupunki- vai maaseutupolitiikan vai molempien keinoin. 

Työssä selvitetään niitä verkostoja ja toimijoita, jotka osallistuvat kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutuksen tai kaupungin maaseutualueiden kehittämiseen Oulussa. 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen kehittämisessä on kyse ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta, jota voidaan selittää verkostojen ja laajemmin sosiaalisen pääoman 

käsitteiden avulla. Keskeistä on eri toimijoiden välinen luottamus ja yhteinen tahto 

(Saartenoja 2004: 87, 119). Luottamuksella on todettu olevan keskeinen merkitys myös 

kuntaliitoksissa ja uuden kunnan toiminnassa, kun yhteistyötä on rakennettava yli entisten 

kuntarajojen (esim. Airaksinen ym. 2012, Viinamäki & Katajamäki 2015).  

Tutkimukseni teoreettinen tausta pohjautuu kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen pääoman käsitteisiin. Vuorovaikutuspolitiikan 

välineinä on nähty etenkin kaupunki- ja maaseutupolitiikat, joiden periaatteita ja 

lähtökohtia käydään työssä läpi. Huomio kiinnittyy etenkin kunnan rooliin 

maaseutualueiden kehittämisessä ja maaseutupolitiikan toteuttajana. Kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutusta ja maaseudun kehittämistä tarkastellaan verkostojen ja 

sosiaalisen pääoman näkökulmista, joihin liittyviä teorioita käyn myös teoriaosuudessa 

läpi.  Työn teoriaosuuden jälkeen käsitellään tapaustutkimus Oulua: kuvataan Oulussa 

toteutettuja kuntaliitoksia ja niiden taustoja sekä esitellään tutkimuksessa käytettävät 

aineistot ja menetelmät. Tutkimuksen tulokset esitetään teemoittain tulokset-osiossa. 

Lopuksi vastaan johtopäätöksissä edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja pohdinnassa 

mietin tutkimuksen tuomia hyötyjä sekä siinä mahdollisesti esiintyviä haasteita. Ennen 
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tutkimuksen teoreettista osuutta käyn kuitenkin läpi niitä tekijöitä, jotka liittyvät 

kuntajaon muutoksiin Suomessa laajemmin. 

 

Kuntajaon muutosten taustaa 
 

Tutkimuksen lähtökohtana toimivat Oulun seudulla tehdyt kuntaliitokset ovat osa 

laajempaa kuntajaon kehitystä. Arto Haveri (2002) tulkitsee 1990-luvulta alkaneen 

kuntien vähentämispaineen olevan seurausta kolmesta tekijästä: Suomen EU-jäsenyys ja 

sitä myöten omaksuttu uusi alueellisuutta korostava ajattelutapa, julkisen talouden 

ongelmat ja siitä seurannut toimintojen tehostaminen sekä kiihtynyt väestön epätasainen 

alueellinen jakautuminen.  Haverin (2002: 11) näkemys on, että kuntarajojen 

sopeuttamispaineista huolimatta kuntaliitokset eivät ainakaan 1990-luvulla lisääntyneet 

huomattavasti, vaan kuntarajoja on pyritty sopeuttamaan erilaisilla kuntien välisen 

yhteistyön muodoilla kuntaliitosten sijaan. Näitä muotoja ovat olleet esimerkiksi 

kuntayhtymämallit, säätiöpohjaiset yhteistyöorganisaatiot ja osakeyhtiöt.  

Kaj Zimmerbauerin (2008: 54) mukaan kuntarajojen sopeuttaminen on seurausta 

julkisen talouden ongelmista lähtevästä palvelurakenteen uudistamistarpeesta, mutta 

myös alueiden välisen kilpailun kasvusta ja regionalismin ajattelutavasta. Regionalismi 

voidaan tiivistetysti ymmärtää kansallisvaltioita pienempien yksiköiden roolin 

korostumisena alueellisessa kehittämisessä. Nykyisenlaisten kuntien rooli on nähty 

ongelmallisen tilanteessa, jossa alueen kehitys tapahtuu yhä enemmän työssäkäynti-, 

asumis- ja asiointialueiden mukaan, mitä kehitystä kuvataan seutuistumisen käsitteellä. 

Toisaalta samat alueellisuuden ja kilpailukyvyn painotukset ovat lisänneet myös 

maakuntien ja seutuyhteistyön roolien merkitystä ja ne on osaltaan nähty vaihtoehtoina 

kuntien yhdistymiselle (Suutari & Zimmerbauer 2007: 11, Zimmerbauer 2008: 54).   

Viimeisimmän, käynnissä olevan keskustelun argumentit liitoksien puolesta 

koskevat yleisimmin suurtuotannon etuja, maankäyttöön ja suunnitteluun liittyviä etuja, 

alueellisen kilpailukyvyn parantumista sekä vapaamatkustajaongelman poistamista. 

Vapaamatkustajaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa joidenkin palveluiden 

kustannukset eivät jakaudu kaupunkiseudulla tasaisesti vaan keskuskaupunki tuottaa 

palveluja myös sen ympäristökunnille (Haveri 2002: 8, Leinamo 2004: 25). 

Kuntaliitostarpeen on nähty koskevan erityisesti kaupunkiseutujen niin kutsuttuja 
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reikäleipäkuntia sekä pienkuntia.  Reikäleipäkunnalla tarkoitetaan kaupunkia ympäröivää 

kuntaa, joka on toiminnallisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa. Hyviä 

esimerkkejä näistä ovat maalaiskunnat. Reikäleipäkuntien liitosten perusteina on pidetty 

kaupunkiseudun yhteisiä kehittämistavoitteita sekä valmiiksi yhteisiä työ- ja 

asumismarkkinoita. 

Pienkuntien liitosten perusteet ovat usein koskeneet mittakaavaetuja: suurten kuntien 

on ajateltu voivan paremmin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut (Haveri & 

Majoinen 2000: 14). Liitoksia vastustavien näkemys taas on ollut, että pienet kunnat ovat 

demokratian kannalta toimivampia, ja samoin palvelut voidaan järjestää joustavammin 

pienessä yksikössä. Vastustajat myös pelkäävät liitoksessa syntyvän suurkunnan reuna-

alueiden palveluiden heikentyvän. Yleisenä vastustavan argumenttina on esitetty myös 

se, ettei kuntakoon ja taloudellisen tehokkuuden välillä ole havaittu selvää yhteyttä 

(Haveri 2002: 8, Leinamo 2004: 25).  

Sari Puustinen (1998) on tutkinut kaupunkien ja niitä ympäröivien maalaiskuntien 

liitoksia, eli jo mainittujen reikäleipäkuntien liitoksia. Kuntien luottamushenkilöille ja 

viranhaltijoille tehdyissä haastatteluista tuli ilmi argumentteja niin liitosten puolesta kuin 

niitä vastaan. Liitosten kannattajat toivoivat liitosten tuovan seuraavia etuja: suuremman 

kunnan imago ja vetovoima, seudullisen yksimielisyyden löytäminen helpommin, 

kuntien välisen kilpailun poistuminen, hallinnon ja palveluiden päällekkäisyyksien sekä 

päällekkäisten investointien estäminen, vapaamatkustaja-ilmiön poistaminen sekä 

kehittämisresurssien ja maankäytön suunnittelun parantuminen. Vastustajat taas näkivät 

uhkana muun muassa suuruuden tuoman byrokratian hallinnossa ja palveluissa, 

demokratian ja reuna-alueiden palveluiden heikkenemisen, maalaiskunnan taajamien 

kuihtumisen, poliittisten ja hallinnollisten kulttuurien yhteensovittamisen sekä 

itsenäisyyden ja kotikunnan menetyksen. 

Monikuntaliitoksia niin ikään tutkinut Arto Koski (2008a: 16–21) erittelee 

monikuntaliitoksiin sisältyviä erityispiirteitä kunnan rakenteen ja liitosten tuomien 

mahdollisuuksien osalta. Monikuntaliitoksiin liittyviä erityisiä ja siten oman haasteensa 

tuovia rakenteellisia piirteitä ovat liitoksen tuomat monta yhdyskuntaa ja suureneva 

asukasmäärä, monta aluetta ja pitenevät etäisyydet, monta keskusta ja laajeneva 

palveluverkosto, monta organisaatiota ja supistuva luottamushenkilöstöhallinto sekä 

monta toimintakulttuuria ja uudistuva henkilöhallinto. Monikuntaliitoksen 
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mahdollisuuksina Koski näkee seuraavia: yhdellä yhdistymisellä saadaan aikaan riittävän 

suuri muutos, muodostetaan ehyt toiminnallinen kokonaisuus esimerkiksi 

työssäkäyntialueen pohjalta, tasataan alueellisia eroja ja helpotetaan kasvun hallintaa, 

ohjataan tulojen ja menojen kehitystä, luodaan vahvempi elinkeinopoliittinen toimija, 

puretaan kuntayhtymä ja siirretään sen tehtävät kunnan omaksi toiminnaksi, parannetaan 

kunnan asemaa työmarkkinoilla osaavasta työvoimasta kilpailtaessa sekä tehostetaan 

maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen suunnittelua. 

 

KAUPUNGIN JA MAASEUDUN VUOROVAIKUTUS 
 

Kuntarajojen sopeuttamisen myötä syntyy uusia hallinnollisia alueita, jotka voivat 

käsittää hyvinkin erilaisia aluetyyppejä tiiviistä kaupunkikeskuksesta harvaan asuttuun 

maaseutuun. Tämän johdosta kaupungin ja maaseutualueiden vuorovaikutus lisääntyy ja 

saa uusia muotoja (esim. Katajamäki 2009, Muilu ym. 2013). Käsitteelle kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutus ei kuitenkaan ole olemassa mitään virallista määritelmää, vaan 

käsitettä käytetään löyhästi erilaisten politiikka- ja kehittämistoimien yhteydessä. 

Vuorovaikutuksen määrittelyssä puhutaan usein käytännön vuorovaikutuksesta ja 

vuorovaikutuspolitiikasta. Käytännön vuorovaikutus käsittää arjen vuorovaikutusilmiöt 

kuten pendelöinnin, muuttoliikkeen tai yritystoiminnan (Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmä 2005: 4). Vuorovaikutuspolitiikalla tarkoitetaan vuorovaikutuksen 

tietoista huomioonottamista kaupungin ja maaseudun kehittämisessä. Arkipäivän 

vuorovaikutuksesta on käytetty myös määritelmää laaja vuorovaikutus, tavoitteellisesta 

kehittämistoiminnasta taas määritelmää suppea vuorovaikutus (Katajamäki 2009: 47). 

Vuorovaikutuspolitiikan toteuttamisvälineinä on nähty esimerkiksi kaupunki- ja 

maaseutupolitiikat, paikallinen osallisuus ja kumppanuus, seutuyhteistyö, 

maakuntasuunnittelu sekä erilaiset EU-ohjelmat (Kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen yhteistyöryhmä 2002). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (2005: 4) 

näkemys on, että yhteydestä riippuen kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksella on 

Suomessa tarkoitettu seutuyhteistyötä, arkisen kanssakäymisen edellytysten parantamista 

tai kaupunki- ja maaseututoimijoiden suoria yhteyksiä.   
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Antti Saartenojan (2004: 53) mukaan kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksessa on 

tiivistetysti kysymys molempien osapuolten toisilleen kohdistamien tarpeiden 

tyydyttämisestä. Myös maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä tarkastelee vuorovaikutusta 

vaihdannan sekä virtojen näkökulmasta. Kaupungin ja maaseudun keskinen 

vuorovaikutus voidaan ajatella vaihdantana eli kysynnän ja tarjonnan kohtaamisena. 

Vaihdon välineinä toimivat kaupunkiin ja maaseutuun sidotut erilaiset toiminnot. 

Vuorovaikutuspolitiikka on tällöin vaihdantakumppanuuksien luomista. 

Vuorovaikutuksen voidaan ajatella olevan myös erilaisia virtoja kaupunki- ja 

maaseutualueiden välillä, jolloin vuorovaikutuspolitiikka mielletään virtojen 

koordinoinniksi. Koordinoinnilla pyritään sovittamaan yhteen molempien alueiden 

tarpeet ja tasaamaan alueiden välistä kehitystä (Shmidt-Thomé 2002: 29). 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta voidaan hahmottaa sen pohjalta, miten 

vuorovaikutukseen suhtaudutaan ja miten sitä toteutetaan politiikan avulla. Tässä mallissa 

kaupungin ja maaseudun välinen suhde jaetaan neljään eri tyyppiin, joita ovat jäännös-, 

kahtiajakautunut, sekoittunut sekä yhdenvertainen tyyppi (Saartenoja 2004: 53–56). 

Suomessa vuorovaikutusta on useimmiten toteutettu jäännös- tai kahtiajakautuneen 

tyypin mukaisesti (Muilu ym. 2013: 10).  Jäännöstyypissä maaseutuna nähdään se osa 

maaseutu-aluetta, joka ei ole kaupunkia ja joka on alikehittynyt kaupunkiin nähden. 

Maaseudun nähdään kehittyvän erillään kaupungin kehittymisestä. Alueen kehittäminen 

tapahtuu kaupunkivetoisesti ja maaseudun merkitys nähdään lähinnä kaupungin kasvavan 

asumistarpeen kautta. Kahtiajakautuneessa tyypissä maaseutu ja kaupunki mielletään 

selvästi toisistaan erillisinä ja erilaisina alueina eikä niillä nähdä olevan yhteisiä 

kehittämismahdollisuuksia. Malli jättää huomiotta kaupungin ja maaseudun välisen 

vahvan toiminnallisen vuorovaikutuksen. Kolmannessa eli sekoittuneessa tyypissä 

kaupunki ja maaseutu ovat kietoutuneet yhteen alueellisesti ja toiminnallisesti. 

Sekoitusmallin katsotaan toteutuvan lähinnä suurissa keskuksissa ja niiden välittömässä 

kasvuympäristössä. Yhdenvertaisessa tyypissä kaupunki ja maaseutu nähdään 

tasapuolisina ja niiden vuorovaikutuksen kehittäminen on tarkoituksenmukaista. 

Toisaalta mallin heikkoutena voi olla se, että kehittämispolitiikassa ei ymmärretä 

hyödyntää kaupungin ja maaseudun eroista nousevia mahdollisuuksia (Kahila & 

Saartenoja 2000: 23–30, Saartenoja 2004: 54).  
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Suomessa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta on alettu aktiivisesti puhua 2000 

-luvulla. Tuolloin alkanut vuorovaikutuskeskustelu liittyi Euroopan unionin linjauksiin ja 

ESDP-asiakirjassa esitettyihin eurooppalaisen aluekehityksen periaatteisiin. Yksi 

asiakirjassa esitetty keskeinen tavoite oli kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

vahvistaminen erilaisten kumppanuuksien avulla (Euroopan komissio 1999). Suomessa 

asetettiin myös erillinen kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä, joka on tosin 

sittemmin lakkautettu. Vuorovaikutustyöryhmän (2002: 4) mukaan kaupungin ja 

maaseudun välisestä väistämättömästä vuorovaikutuksesta on ihmisille ja alueille sekä 

hyötyä että haittaa. Siten vuorovaikutusta on tarpeen koordinoida vuorovaikutuspolitiikan 

avulla. Tietoisen vuorovaikutuspolitiikan ajatuksena oli yhdistää erillään olevat 

kaupunki- ja maaseutupolitiikat. Vuorovaikutustyöryhmän mukaan huomio tuli kiinnittää 

etenkin alueisiin, jotka sijoittuvat kaupunki- ja maaseutupolitiikan rajamaille.  

Timo Aro (2014) näkee kaupunkiseudut luontevina kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittämisen alueina. Perusteena hän esittää kaupunkiseutujen sisäinen 

vuorovaikutuksen ja dynamiikan: kaupunkiseudun kunnilla on olemassa tai niiden on 

mahdollista kehittää yhteiset työmarkkinat, yhteiset asuntomarkkinat, yhteiset palvelu- ja 

asiointimarkkinat sekä yhteiset vetovoimamarkkinat. Yhteisistä työmarkkinoista kertoo 

pendelöinnin lisääntyminen. Yhteiset asuntomarkkinat käsittävät maankäytön ja 

kaavoituksen sekä asuntotuotannon ja joukkoliikenteen yhteisen kehittämisen. Yhteiset 

palvelumarkkinat mahdollistavat palveluiden saatavuuden turvaamisen ja palveluverkon 

kehittämisen, yhteiset vetovoimarkkinat taas alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä 

uusien asukkaiden, yritysten ja investointien houkuttelun. 

Tietoisen vuorovaikutuspolitiikan haasteina on nähty muun muassa 

vuorovaikutusalueen maantieteellisen hahmottamisen vaikeus sekä vastakkainasettelu 

kaupungin ja maaseudun välillä. Haasteena on ollut myös eri sektorirajoja ylittävän 

yhteistyön syntyminen (Sisäasiainministeriö 2004: 11). Kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutustyöryhmän (Sisäasiainministeriö 2004: 66) näkemys oli, että 

vuorovaikutuksen kehittäminen ei vaadi uutta kehittämisohjelmaa, vaan se tulisi 

sisällyttää jo olemassa oleviin aluekehittämisohjelmiin ja yleensäkin kehittämistoimiin 

eri aluetasoilla.  
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Vuorovaikutuksen kehittäminen osana aluekehittämistä  
 

Vuorovaikutuspolitiikan perustaksi voidaan mieltää se, että erilliset kaupunki- ja 

maaseutupolitiikat kohdentuvat yhä enemmän samoille alueille. Tämä johtaa Olli 

Aulaskarin (1999: 39) mukaan kolmeen erilaiseen tulkintaan: 1) politiikkoja sovelletaan 

samoilla alueilla, mutta ne ovat sisällöllisesti eriytyneet eikä niillä ole yhteisiä intressejä, 

2) politiikkoja sovelletaan samoilla alueilla, ja niillä on sisällöllisestä erilaisuudesta 

huolimatta myös yhteisiä intressejä tai 3) niitä sovelletaan samoilla alueilla ja ne ovat 

sisällöllisesti yhteneväisiä siten, että voidaan ymmärtää yhdeksi seudulliseksi 

kehittämispolitiikaksi. Saartenojan (2004: 125) mukaan politiitiikojen 

yhteensovittaminen ei vaadi sisällöllistä yhdenmukaistamista vaan työnjakoa 

politiikkojen välillä, jolloin voidaan soveltaa kummankin politiikan parhaita piirteitä 

niiden ongelmien ratkaisemisessa, johon niillä on alun perinkin pyritty vastaamaan. 

Tyypin 2 mukaan molemmilla politiikoilla on siten oma sisältönsä, mutta niitä voidaan 

sovittaa yhteen tilanteissa, jotka koskevat sekä kaupunkia että maaseutua. 

Kauko Arosen ja Markku Fagerholmin (1999) mukaan maaseutupolitiikan 

tavoitteena on elinvoimaisen ja monimuotoisen maaseudun kehittäminen, 

kaupunkipolitiikan avulla taas pyritään kehittämään nykyaikaisia ja sosiaaliselta 

rakenteeltaan tasapainoisia kaupunkiyhdyskuntia. Maaseutupolitiikan kohteita ovat muun 

muassa muuttoliike, palvelut, asuminen, työssäkäynti ja elinkeinot. Näihin liittyen 

haasteena ovat etenkin maaseudun autioituminen, palveluiden heikentyminen ja 

elinkeinojen monipuolistamisen tarve. Kaupunkipolitiikalla pyritään vaikuttamaan 

talous-, työllisyys- ja asuntopolitiikkoihin, alueen vetovoimatekijöihin sekä toisaalta 

myös kaupungistumiseen liittyviin ongelmiin kuten ruuhkautumiseen ja sosiaaliseen 

ongelmiin. Sekä maaseutu- että kaupunkipolitiikkoihin sisältyy ajatus alueen 

omaehtoisesta kehittämisestä sen omista lähtökohdista käsin. Kaupunki- ja 

maaseutupolitiikkojen perustaksi voidaankin määrittää kaupungin ja maaseudun 

työnjako, mikä pohjautuu kummankin alueen erilaisiin, luontaisiin vahvuuksiin.   

Maaseutupolitiikan keskiössä on maaseudun sijaintitekijöiden terävöittäminen ja 

hyödyntäminen, kaupunkipolitiikassa taas kaupungistumistekijöiden terävöittäminen ja 

hyödyntäminen (taulukko 1). Maaseudun sijaintitekijöitä ovat ne ympäristöön ja 

infrastruktuuriin liittyvät piirteet, jotka erottavat sen kaupunkialueista. 
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Kaupungistumistekijöitä taas ovat niin ikään tietynlaiseen infrastruktuuriin liittyvät 

piirteet ja esimerkiksi markkinoiden laajuuteen ja verkostohyötyihin liittyvät tekijät. 

Maaseutu- ja kaupunkipolitiikkoja määrittävät osittain yhteiset taloudelliset ja muut 

puitteet; tavoitteena on tasapainoinen kokonaistalous, jossa rajalliset julkiset resurssit 

kohdennetaan kokonaisuuden kannalta optimaalisella tavalla. Tasapainoisen 

kokonaistalouden kannalta Aronen ja Fagerlund näkevät olennaisena 

kaupungistumistekijöiden rajoittamisen ja toisaalta maaseudun täysipainoisemman 

hyödyntämisen. Tämä tasapainoittavan kehittämisen tarve voidaan nähdä perustana 

vuorovaikutteiselle politiikalle (Aronen & Fagerlund 1999: 14, 24–25).  

Kaupunki- ja maaseutupolitiikka kytkeytyvät laajempaan aluepolitiikkaan. 

Suomalaisen aluepolitiikan on katsottu kehittyvän 1960- ja -70-lukujen vaihteesta lähtien 

ja sen tavoitteena on ollut koko maan alueellinen kehittäminen. Alkujaan aluepolitiikan 

pyrkimyksenä on ollut tasapainottaa alueellisia kehityseroja, mutta globaalitalouden ja 

alueellisen kilpailukyvyn korostumisen myötä aluepolitiikka on painottunut yhä 

enemmän kaupunkiseutujen kehittämiseen. Aluepolitiikkaa on toteutettu etenkin 

seudullisella ja maakunnan tasolla (esim. Jauhiainen & Niemenmaa 2006).   
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Taulukko 1. Suomalaisen kaupunki- ja maaseutupolitiikkojen keskeisiä piirteitä. 

 Kaupunkipolitiikka Maaseutupolitiikka 

Synty 1990-luvulla 1980-luvulla 

 

Perusta Kaupungistumistekijöiden 

terävöittäminen ja 

hyödyntäminen 

 

Maaseudun sijaintitekijöiden 

terävöittäminen ja 

hyödyntäminen 

Keskeiset tavoitteet 

ja kohteet 

Nykyaikaiset, tasapainoiset 

kaupunkiyhdyskunnat 

 

Talous-, työllisyys- ja 

asuntokysymykset, alueen 

vetovoimatekijät, 

kaupungistumiseen liittyvät 

ongelmat 

 

Alueiden välinen kilpailu 

 

Elinvoimainen, monimuotoinen 

maaseutu 

 

Muuttoliike, palvelut, asuminen, 

työssäkäynti, elinkeinot 

 

Maaseudun elinolojen 

parantaminen yhdessä 

kaupunkiolojen kanssa, 

maaseudun ja kaupungin 

välisten tulo- ja työllisyyserojen 

vähentäminen 

 

Toteuttaminen Valtio, kaupungit, 

kaupunkiseudut, EU, maakunnat 

 

Verkostomainen rakenne: 

toimijoina valtio, kaupungit, 

yksityinen ja kolmas sektori 

 

Erilaiset ohjelmat kuten 

kaupunki- ja 

osaamiskeskusohjelmat 

Kansainvälinen, 

valtakunnallinen, maakunnan, 

kunnan sekä kylän taso 

 

Verkostomainen rakenne: eri 

organisaatioita, ryhmiä ja 

yksilöitä julkiselta, yksityiseltä 

ja kolmannelta sektorilta 

 

Maaseutupoliittisen 

kokonaisohjelman, 

maakuntaohjelma 

 

Leader-toimintaryhmätyö 

 

Politiikkojen 

yhteensovittamisen 

mahdollisuudet 

 Vuorovaikutuspolitiikka: kaupungistumistekijöiden 

rajoittaminen, maaseututekijöiden vahvempi hyödyntäminen 

 

Aluepolitiikka: koko maan alueellinen kehittäminen 

 

Molempien politiikanalojen verkostomaisen rakenteen 

hyödyntäminen 

 

Ohjelmaperustainen, paikallisiin lähtökohtiin pohjautuva 

kehittäminen 

 

(Aronen & Fagerlund 1999, Sotarauta 1999, Cranberg & Cside 2003, Kähkönen 2006, Uusitalo 

2009, Ponnikas ym. 2011) 
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Kaupunkipolitiikalla tarkoitetaan 1980–1990 -luvuilla syntynyttä uuttaa ajattelua ja 

ymmärrystä kaupunkien kehittämiseen kohdistuvasta politiikasta (Kähkönen 2006: 3). 

Arosen ja Fagerlundin (1999: 36) mukaan kaupunkipolitiikka käsittää laajasti 

ymmärrettynä kaiken kaupungistumiskehitykseen vaikuttavan toiminnan; se voi olla 

kaupungistumista edistävää, hillitsevää tai valikoidusti ohjaavaa. Kaupunkipolitiikan 

tavoitteena on kaupungistumistekijöiden luominen, kehittäminen ja vahvistaminen. 

Toisaalta kaupunkipolitiikka on myös kaupungistumisesta johtuvien kaupunkiongelmien 

hoitoa. Sotarauta (1999: 13–18) näkee kaupunkipolitiikan tehtävinä myös auttaa 

kaupunkeja löytämään roolinsa globaalien virtojen maailmassa ja linkittymään 

kansainvälisiin verkostoihin, kansallisten ja kansainväliset resurssien suuntaamisen 

kaupunkien kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti sekä kaupungeissa tapahtuvan 

omaehtoisen kehittämisen tukemisen. Tiivistettynä kaupunkipolitiikalla voidaan 

tarkoittaa eri yhteiskunnan alojen erilaisten intressiryhmien päämäärien, strategioiden ja 

keinojen yhteensovittamista ja toiminnan koordinoimista kaupunkien kehittämiseksi. 

Suomalaista kaupunkipolitiikkaa on pyritty kehittämään 1990-luvulta lähtien, mutta 

se ei ole muotoutunut selkeästi (esim. Sotarauta 1999, Kähkönen 2006). EU:n komission 

vuoden 1998 kaupunkipoliittisessa tiedonannossa määritellyt kaupunkipolitiikan 

tavoitteet koskivat taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ja työllisyyttä kaupungeissa, 

kaupunkiympäristön suojelua sekä kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien 

huomioimista (Holstila & Saijets 1999: 9). EU:n linjaukset ovat osa myös suomalaista 

kaupunkipolitiikkaa, mutta Eero Holstilan ja Heli Saijetsin (1999: 9–10) mukaan 

suomalainen kaupunkikehitys ja kaupunkipolitiikka poikkeavat eurooppalaisesta 

kehityksestä sikäli, että Suomessa kaupungistuminen jatkuu yhä muuttoliikkeen 

suuntautuessa maaseudulta sekä pienistä ja keskisuurista kaupungeista suuriin 

kaupunkeihin.  

Kaupunkipolitiikan päävastuun on nähty olevan valtiolla ja kaupungeilla ja 

kaupunkiseuduilla. Myös EU- ja maakuntatasolla tehdään kaupunkipoliittisia 

toimenpiteitä (Kähkönen 2006: 14). Maaseutupolitiikan tapaan kaupunkipolitiikkaa on 

katsottu toteutettavan verkostomaisissa rakenteissa, joissa ovat mukana valtion ja 

kaupunkien lisäksi yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat (Sotarauta 1999). Kuten 

aiemmin kuntaliitoksia koskien todettiin, kuntarajojen sopeuttamisen taustalla on yhtenä 

merkittävänä tekijänä kaupunkiseutujen merkityksen kasvu. Kaupunkiseutujen merkitys 
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taas liittyy alueiden välisen kilpailun lisääntymiseen: kilpailua käydään muun muassa 

asukkaista, yrityksistä, pääomista, informaatiosta ja teknologiasta. Kilpailun taustalla on 

globalisoituminen ja erilaiset virrat, jotka koskevat yhteiskunnan ja ihmisten elämänpiirin 

kaikkia osa-alueita: pääomaa, markkinoita, osaamista, hallintaa, ajattelua jne. Suomessa 

kaupunkien kilpailukykyä on pyritty kehittämään erilaisten ohjelmien kuten kaupunki- ja 

osaamiskeskusohjelmien avulla (esim. Sotarauta 1999).   

Maaseutupolitiikka voidaan jaotella niin sanottuun laajaan ja suppeaan politiikkaan. 

Laaja maaseutupolitiikka on eri hallinnonaloilla toteutettua politiikkaa, joka ei 

ensisijaisesti kohdistu maaseutuun, mutta jolla on maaseutuvaikutuksia. Suppean 

maaseutupolitiikan kohteena taas on nimenomaan maaseutu ja sen kehittäminen (esim. 

Mustakangas ym. 2003). Leo Grandberg ja András Cside (2003) ovat tutkineet 

suomalaisen maaseutupolitiikan syntyä sekä sen suhdetta maatalous- ja aluepolitiikkaan.  

Siinä missä maatalouspolitiikka on keskittynyt maatalouselinkeinon kehittämiseen, 

maaseutupolitiikan kehittämisen kohteena on maaseutu laajemmin. Aluepolitiikasta 

maaseutupolitiikka eroaa etenkin siinä, että aluepolitiikka kohdistuu hallinnollisiin 

alueisiin ja sitä toteuttavat määritellyt tahot, kun taas maaseutupolitiikan kohdealue ja 

vastuuorganisaatiot ovat enemmän tulkinnan varaisia.  

Suomalaisen maaseutupolitiikan katsotaan syntyneen 1980-luvulla, kun Suomen 

hallitus teki vuonna 1987 periaatepäätöksen maaseudun kehittämisestä. 

Maaseutupolitiikan keskeisiksi kehittämiskohteiksi todettiin tuotantorakenteen 

monipuolistaminen, omaehtoiseen toimintaan kannustaminen, maaseudun elinolojen 

parantaminen yhdessä kaupunkiolojen kanssa sekä maaseudun ja kaupungin välisten tulo- 

ja työllisyyserojen vähentäminen. Kunta määriteltiin toimenpiteiden tärkeimmäksi 

vastuunkantajaksi (Cranberg & Cside 2003: 10, Uusitalo 2009: 39–40). Eero Uusitalo 

(2009: 285) katsoo, että valtio velvoitti kunnat omaehtoiseen maaseudun kehittämiseen, 

vaikka kunnilla ei ollut välineitä tähän ja niiden omat intressit olivat lakisääteisten 

tehtävien hoitamisessa. 

Uusitalo (2009: 85) näkee, että suomalainen maaseutupoliittinen järjestelmä on 

nimenomaan verkosto, johon kytkeytyy eri toimintatasoja, organisaatioita, ryhmiä ja 

yksilöitä niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Verkostomaisuus ei 

leimaa pelkästään suomalaista, vaan laajemmin eurooppalaista maaseutupolitiikkaa. 

Tälle eurooppalaiselle maaseutupolitiikalle keskeistä on kritiikki perinteistä 
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sektorikohtaista hallintoa ja politiikkaa kohtaan ja pyrkimys horisontaaliseen 

yhteistyöhön hallinnon, yrityssektorin ja kansalaisyhteiskunnan kesken (Grandberg & 

Cside 2003: 15). Grandbergin ja Csiden (2003: 10) tulkinta on, että maaseutupolitiikan 

verkostot ovat ”löyhästi integroituneita yhden asian verkostoja ” ennemmin kuin ”lujasti 

integroituneita poliittisia yhteisöjä”. Nämä verkostot ovat usein rakenteeltaan yksilöllisiä 

eikä niiden rajoja ole helppo määrittää.  

Maaseutupolitiikkaa toteutetaan Suomessa viidellä alueellisella tasolla: 

kansainvälisellä, valtakunnallisella, maakunnan, kunnan sekä kylän tasolla (Ponnikas ym. 

2011: 64). EU:n linjaukset määrittävät vahvasti suomalaista valtakunnallista ja alueellista 

maaseutupolitiikkaa. Suomen EU -jäsenyyden myötä siirryttiin ohjelmaperusteiseen 

alue- ja maaseutupolitiikkaan. Maaseudun kehittämistä ovat määrittäneet kuuden vuoden 

mittaiset ohjelmakaudet sekä näihin sisältyvät eri alueisiin ja sektoreihin kohdistetut 

ohjelmat. Toimivaksi kehittämisvälineeksi on todettu esimerkiksi Leader-

toimintaryhmätyö, joka perustuu ajatukseen paikallisesta, omaehtoisesta kehittämisestä 

(esim. Mustakangas ym. 2003, Uusitalo 2009). Valtakunnan tasolla maaseutupolitiikkaa 

toteutetaan valtioneuvoston maaseutupoliittisten linjausten sekä Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän ja sen laatiman Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman mukaisesti. 

Maakuntatasolla maaseutupoliittiset toimijat ja ohjelmat vaihtelevat maakunnittain. 

Yleistä alueellista kehittämistä ohjaava Maakuntaohjelma ohjaa myös maaseudun 

kehittämistä, mutta osassa maakunnista on laadittu myös erillinen maaseudun 

kehittämisohjelma. Kuntatasolla maaseutupolitiikkaa toteutetaan osana kunnan 

strategiaa. Kunta voi myös halutessaan laatia maaseutuohjelman maaseutualueidensa 

kehittämiseksi. Kylätason maaseutupoliittisia toimijoita ovat kyläyhdistykset. Kylän 

kehittämistyö perustuu yleensä kyläsuunnitelmaan. Kyläyhdistykset on nähty erityisen 

tärkeinä omaehtoisen kehittämisen edistäjinä ja EU -rahoitteisten kehittämisohjelmien 

toteuttajina (Ponnikas ym. 2011: 64–65).   

 

Kunnan rooli maaseudun kehittämisessä 
 

Kunnat ovat osallisia sekä laajan että suppean maaseutupolitiikan toteuttamisessa. 

Kunnan harjoittaman laajan maaseutupolitiikan välineitä ovat esimerkiksi kaavoitus, 

elinkeinopolitiikka ja sosiaalipolitiikka, samoin kuntatasoa laajemmat kehittämistoimet 
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kuten seutuyhteistyö. Suppean maaseutupolitiikan välineiksi voidaan mieltää erilaiset 

maaseudun kehittämishankkeet, joissa kunta on mukana. Myös osassa kunnista laadittava 

maaseutuohjelma kohdistuu suoraan maaseudun kehittämiseen. Kylätasolla keskeisenä 

kehittämisen välineenä on kylälle mahdollisesti laadittava kyläsuunnitelma (esim. 

Mustakangas ym. 2004, Ponnikas ym. 2011). 

Vaikka kunnat ovat suurimmassa vastuussa alueensa kehittämisestä, on niiden roolin 

todettu oleva epäselvä maaseudun kehittämisen suhteen. Osaltaan tähän on vaikuttanut 

maaseudun nykyinen ohjelmaperusteinen kehittäminen; paikallisen omaehtoisen 

kehittämisen idea on siirtänyt vastuuta kunnilta kolmannelle sektorille. Samalla talouden 

globalisoituminen ja sitä myöten kasvava alueiden välinen kilpailu on ajanut myös 

julkisen sektorin osaksi kilpailukykyä. Tämä on johtanut julkisen sektorin toiminnan 

tehostamiseen, mikä näkyy toiminnan hajauttamisena yksityisen ja kolmannen sektorin 

suuntaan (esim. Mustakangas ym. 2003, Mustakangas ym. 2004).  

Edellä todettu yksityisen sektorin hajauttaminen on osa 1990-luvulta alkanutta 

prosessia, jota on kuvattu siirtymisenä hallinnosta hallintaan. Tämä siirtyminen voidaan 

tiivistää sektorien välisen yhteistyön lisääntymiseksi, siirtymiseksi normipohjaisesta 

hallinnosta sopimuspohjaiseen hallintaan ja hierarkkisista rakenteista verkostomaiseen 

toimintaan. Verkostoja voidaan pitää uuden hallinnan keskeisenä elementtinä, kuitenkin 

niin, että ne täydentävät hierakkisia rakenteita, eivät korvaa niitä (Mustakangas ym. 

2004).  

Hallinnan muutos koskee myös osana julkista sektoria olevia kuntia. Kuntien vapaus 

ja vastuu ovat lisääntyneet 1990-luvulta lähtien erilaisten hallintomuutosten myötä. 

Samalla kuntien taloudelliset resurssit ovat vähentyneet. Tämä on synnyttänyt tarpeen 

yhteistyölle ja toisaalta vapauden toiminnanmuutoksille. Uuden hallinnan pyrkimyksenä 

onkin sekä tehokkuuden että demokratian lisääminen (esim. Mustakangas ym. 2003, 

Mustakangas ym. 2004). Uudessa hallinnassa kunta toimii sekä hallinnan tilana että 

toimijana. Kunnan merkitys hallinnan tilana on kasvanut, kun taas kunnan rooli toimijana 

on heikentynyt tai muuttunut epäselväksi, kun hankepohjainen kehittäminen on tuonut 

kuntaa uusia toimijoita. Olennaista kunnan toimijan roolissa onkin kyky toimia erilaisten 

tahojen kanssa (Mustakangas ym. 2004: 88–89). 

Kuten todettu, hallinnan keskeisenä piirteenä ovat uudenlaiset yhteistyömuodot eri 

sektoreiden ja toimijoiden välillä. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille 
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syntynyt kumppanuus on usein kehittynyt erilaisten kehittämishankkeiden kautta (esim. 

Mustakangas ym. 2003). Mustakangas ym. (2004) näkevät maaseudun kehittämiseen 

liittyvien kumppanuuksien syntymisen yksittäisissä hankkeissa osittain ongelmallisena, 

sillä niistä jää helposti puuttumaan maaseudun kokonaisvaltainen kehittämisote. Tutkijat 

näkevät, että jotta verkostoihin ja kumppanuuksiin perustuva kehittämistoiminta 

onnistuisi, tulisi kunnalla olla selkeä strateginen näkemys maaseutualueidensa 

kehittämisestä. 

 

VERKOSTOT VUOROVAIKUTUKSEN RAKENTAMISEN 

KENTTÄNÄ 
 

Saartenojan (2004: 87, 119) mukaan kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ei synny 

ilman tietoista organisoimista ja eri toimijoiden yhteistä tahtotilaa alueen kehittämisessä.  

Keskeistä on luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntyminen erilaisten toimijoiden 

kesken. Verkostot ja sosiaalinen pääoma ovatkin tapoja selittää paikallisen tason 

sosiaalista ja poliittista toimintaa. Yhteiskunnallista ja alueellisesta kehittymistä koskeva 

verkostoituminen onkin ollut keskeistä kaupungin ja maaseudun välisten suhteiden 

muotoutumisessa. Etenkin monissa aluekehitysohjelmissa ja -projekteissa on kaupungin 

ja maaseudun välille syntynyt erilaisia verkostoja, joiden vaikuttavuus perustuu niiden 

horisontaalisiin suhteisiin (Sisäasiainministeriö 2004: 10). Sosiaalista pääomaa voidaan 

pitää pääkäsitteenä, jonka elementteinä sosiaaliset verkostot ja luottamus on nähty (esim. 

Putnam 1993).  Risto Harisalo ja Ensio Miettinen (2010: 45) tiivistävät näiden kolmen 

käsitteen yhteyden toisiinsa seuraavasti: luottamus rakentaa sosiaalista pääomaa ja 

sosiaalisen pääoman avulla ihmiset taas voivat verkostoitua yli erilaisten rajojen. 

Sosiaalisen pääoman tunnetuimpia määritelmiä ovat Pierre Bourdieun (1986), James 

Colemanin (1988) sekä Robert Putnamin (1993) näkemykset. Mark Granovetter 

hahmotteli jo vuonna 1973 sosiaalisen pääoman käsitettä. Hän ei kuitenkaan puhunut 

varsinaisesti sosiaalisesta pääomasta, vaan sosiaalisista verkostoista ja niitä yhdistävistä 

siteistä (Ilmonen 2000: 18). Bordieun mukaan sosiaalinen pääoma on olemassa oleva tai 

mahdollinen resurssi, joka liittyy erilaisten suhteiden, tuttavuuksien ja tuntemisien 

omaamiseen (Bourdieu 1986: 248).  
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Coleman (1988: 101–105) tarkastelee sosiaalista pääomaa rationaalisen valinnan teorian 

pohjalta. Colemanin mukaan sosiaalisella pääomalla on kolme muotoa. Ensimmäinen on 

vastavuoroisuuden velvoite, mihin sisältyy velvoite toimia vastavuoroisesti ja toisaalta 

luottamus toisen vastavuoroisuuteen. Toisena muotona on informaation kulku, jonka 

mahdollistavat sosiaaliset verkostot. Kolmantena muotona ovat yhteisön ylläpitämät 

normit, joiden rikkomisesta seuraavat sanktiot ohjaavat yksilöä toimimaan itsekkäiden 

päämäärien sijaan yhteisön hyväksi. 

Myös Putnamin (1993) ajattelussa vastavuoroisuudella ja luottamuksella on 

keskeinen sija. Putnamin teoriassa luottamus on sosiaalisen pääoman tärkein elementti, 

sillä luottamus lisää sosiaalista pääomaa. Toisena elementtinä ovat sosiaaliset verkostot, 

jotka mahdollistavat vastavuoroisuuden toteuttamisen. Putnam jakaa verkostot 

horisontaalisiin ja vertikaalisiin, joista horisontaalisille on ominaista samanarvoisuus 

osapuolten kesken sekä vallan tasainen jakautuminen, kun taas vertikaalisia määrittävät 

hierarkia- ja riippuvuussuhteet. Putnam näkee, että horisontaaliset verkostot 

mahdollistavat sosiaalisen pääoman muiden muotojen eli luottamuksen ja 

vastavuoroisuuden synnyn. Sosiaalisen pääoman kolmantena elementtinä ovat sosiaaliset 

ja etenkin vastavuoroisuuden normit. Normit mahdollistavat luottamuksen syntymisen ja 

sitä kautta sosiaalisten verkostojen toimivuuden (Kaunismaa 2000: 121–125).  

Pekka Kaunismaan (2000: 121) tiivistys sosiaalisesta pääomasta pohjautuu Putnamin 

ajatteluun: sosiaalinen pääoma on sosiaaliseen rakenteeseen kuuluvien toimijoiden 

käytössä oleva suhteellisen pitkäkestoinen voimavara. Tämä muodostuu kolmesta 

komponentista: sosiaalisista verkostoista, toimijoiden keskinäisestä luottamuksesta sekä 

vastavuoroisuuden normeista. Harisalo & Miettinen (2010: 120, 139) taas tiivistävät 

sosiaalisen pääoman käsitteen niin, että se mahdollistaa ihmisten välisen kanssakäymisen 

kohdistamalla ihmisten huomion yhteisiin arvoihin, periaatteisiin, ja normeihin ja 

motivoimalla toimimaan tämän yhteisen perustan pohjalta. Sosiaalinen pääoma ohjaa 

näiden yhteisten etujen etsimiseen oman edun sijasta ja toimimaan pitkällä aikavälillä 

lyhyen aikavälin sijaan. 

Sosiaaliset verkostot ja vastavuoroisuus ovat siis keskeisiä elementtejä sosiaalisen 

pääoman teorioiden klassikoissa ja uudemmissakin teorioissa. Varsinaisen 

verkostoyhteiskunnan käsitteen loi kuitenkin Manuel Castells (1996, 2000). Castellsin 

mukaan talous on vahvasti verkostoitunutta, jolloin yksilö selviytyy uudessa 
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taloudellisessa järjestelmässä parhaiten verkostoitumalla itsekin. Myös Harisalon ja 

Miettisen (2010: 128–139) ajatus on, että yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden on 

vaikea selvitä yksin erilaisista haasteista, mistä syntyy tarve verkostoitua. 

Verkostoituminen onnistuu sosiaalisen pääoman avulla, toisaalta taas verkostot ovat 

sosiaalisen pääoman keskeisin tuotos. Verkostoituminen mahdollistaa aineettomien ja 

aineellisten voimavarojen jakamisen eri osapuolten kesken ja sitä kautta 

tuloksellisemman toiminnan kuin osapuolet toimisivat yksin. Harisalon ja Miettisen 

(2010: 129) mukaan verkostoituminen voidaankin kiteyttää erilaisia rajoja ylittäväksi 

kumppanuudeksi. Verkostot auttavat jäseniään ylittämään näitä erottavia rajoja, jotka 

voivat olla sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia, hallinnollisia tai poliittisia. Kaupungin 

ja maaseudun vuorovaikutusta ja toisaalta kuntaliitoksia tarkastellessa huomio kiinnittyy 

juuri verkoston rajoja ylittävään luonteeseen. Verkosto on rakenteeltaan kevyt ja joustava. 

Se muodostuu toimijoista, jotka ovat sitoutuneet vastavuoroiseen yhteistoimintaan. 

Verkostosuhteiden syntymisen ja säilymisen edellytyksenä onkin, että eri toimijat 

tunnistavat ja hyväksyvät riippuvuuden toisista toimijoista. Verkostossa hallinta on siten 

pyrkimystä tasapainoon eri toimijoiden välillä (esim. Sotarauta & Linnamaa 1997, 

Sotarauta ym. 1999).  

Sosiaalisia verkostoja on ryhmitelty eri tavoin. Esimerkiksi Kaunismaa (2000: 133–

134) erottelee sosiaalisista verkostoista kolme eri tyyppiä: epämuodolliset, arkipäiväisen 

kanssakäymisen pohjalta syntyneet, organisoidut verkostot kuten yhdistykset sekä 

erilaiset toimijaverkostot kuten taloudelliset, hallinnolliset tai poliittiset. Näistä 

toimijaverkostot ovat usein hiearkkisia ja siten ongelmallisia luottamuksen ja 

vastavuoroisuuden normien suhteen. Auli Keskinen (1999: 212) erittelee ideaalisen 

sosiaalisen verkoston piirteitä, joita ovat systeemin avoimuus, yhteinen visio, 

motivoituneet toimijat, yhteiset voimavarat, erilaisen asiantuntemuksen arvostaminen, 

toiminnan perustuminen luottamukseen, yhteisesti sovitut toimintakäytännöt, 

päätöksenteon perustuminen harkintaan ja demokratiaan, jatkuva tiedonvaihto ja 

vuorovaikutus verkoston osapuolten välillä sekä verkoston kyky kehittyä. 
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Politiikkaverkostot 
 

Sekä kaupunki- että maaseutupolitiikkaa on katsottu toteutettavan verkostomaisissa 

rakenteissa (esim. Sotarauta 1999, Uusitalo 2009). Julkisen hallinnon siirtyminen 

hallinnosta hallintaan on muuttanut politiikan tekemisen luonnetta verkostomaiseen, 

sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Tätä politiikkaa on kuvattu policy-verkoston eli 

politiikkaverkoston käsitteellä. Tiivistettynä policy-verkostoilla tarkoitetaan useamman 

toimijan välistä yhteistyötä julkisen sektorin toiminnassa (Wilén 2008). Walter J.M 

Kickertin ym. (1997) mukaan politiikkaverkosto-näkökulma nousee 1960- ja 1970- 

luvuilla tapahtuneesta politiikan muutoksesta. Tuolloin ilmenneet uudet poliittiset 

haasteet, kuten kasvavat ympäristöongelmat vaativat uudenlaista, usean toimijan 

käsittämää poliittista ajattelua. 

Kickert ym. (1997: 6) määrittelevät politiikkaverkoston toisistaan riippuvien 

toimijoiden muodostamaksi suhteellisen pysyväksi rakenteeksi, joka muotoutuu 

ratkaistaessa poliittisia ongelmia tai politiikkaa suunniteltaessa. Politiikkaverkosto-

näkökulmassa korostuu toimijoiden välinen riippuvuus toisistaan: eri toimijat eivät voi 

saavuttaa päämääräänsä yksin, vaan tavoitteeseen pääseminen onnistuu keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa tapahtuvan vaihdon kautta. Vaihdon välineinä toimivat informaatio, 

tavoitteet ja resurssit. Haasteena yhteistyölle ovat useiden toimijoiden erilaiset päämäärät 

ja tavoitteet. Toisaalta, koska vuorovaikutus on toistuvaa, se voi muodostaa yhteisiä 

käsityksiä ja vakiinnuttaa vuorovaikutuksen muotoja ja sääntöjä. Arja-Tuulikki Wilénin 

(2008: 37) tulkinnan mukaan politiikkaverkostoissa on havaittavissa kaikelle verkostoille 

tyypillisiä piirteitä: hierarkkisten suhteiden sijaan toiminta on vuorovaikutusta, jossa 

keskeistä on luottamus, lojaalisuus, solidaarisuus ja keskinäinen avunanto. Suomessa 

politiikkaverkostonäkökulmaa on sovellettu esimerkiksi seudullisen elinkeinopolitiikan 

tarkastelussa (esim. Sotarauta ym. 1999).  

Osallistuessaan verkostoihin toimijoilla on siihen jokin motiivi. Politiikkaverkosto 

voidaan nähdä kanavana, kustannusten vähentäjänä tai strategisena välineenä.  Verkoston 

mieltämisessä kanavana motiivina voi olla esimerkiksi uusien resurssien hankkiminen, 

informaation saaminen tai pääsy mukaan päätöksentekoprosesseihin. Kustannusten 

vähentämiseksi verkostoitumisen motiivina voi olla kustannusten ja riskien jakaminen, 

taloudellisten resurssien lisääminen sekä toimintojen koordinointi. Verkosto voi toimia 
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strategisena välineenä esimerkiksi kansainvälistymisessä, informaation vaihdossa tai 

päätösten toimeenpanossa ja legitimoinnissa (Kautonen 1993, Sotarauta & Linnamaa 

1997, 1999). Myrna P. Mandellin (2001: 160) mukaan verkostoihin osallistumisen 

motiivina voi olla muun muassa yhteistyön rakentaminen muiden toimijoiden kanssa, 

ratkaisujen löytäminen ongelmiin, tiedon saaminen muiden tekemisen kautta, 

kustannusten ja riskien jakaminen, oman organisaation intressien suojeleminen, 

mahdollisuus hyödyntää asiantuntijuutta tai keveän organisaatiorakenteen luominen. 

Verkoston eri toimijoiden intressien ja toimintamallien on oltava riittävän lähellä toisiaan, 

jotta yhteistoiminta sujuisi. Intressit ja toimintamallit taas perustuvat normeihin, jotka 

ovat määrittyneet yhteisesti (Sotarauta 1999: 33). 

Politiikkaverkostot voidaan edelleen jakaa kahteen tyyppiin: poliittisiin yhteisöihin 

tai tietyn asiakysymyksen tai ongelman ympärille muodostuneisiin verkostoihin. 

Poliittiselle yhteisölle ovat tyypillisiä seuraavat piirteet: toimijoiden vähäinen määrä, 

taloudelliset tai ammatilliset intressit, säännöllinen vuorovaikutus, jäsenyyden ja arvojen 

jatkuvuus, jaetut perusarvot ja tulosten legitimointi, kaikilla toimijoilla on resursseja, 

toimijoiden välinen suhde perustuu resurssien vaihtoon sekä vallan tasapaino, vaikkakin 

jollakin toimijoista voi olla dominoiva asema. Asiaverkostoille tyypillistä on: toimijoiden 

ja intressien lukuisuus, epäsäännöllinen vuorovaikutus, verkostoon pääsyn vaihtelevuus, 

vähäinen yhteisymmärrys ja siten konfliktien läsnäolo, toimijoiden rajoitetut resurssit, 

toimijoiden välinen neuvoa antava suhde sekä vallan jakautuminen epätasaisesti (Wilén 

2008: 42). 

Reija Linnamaa (1998 Sotarauta & Linnamaa 1999 mukaan) käyttää paikallisen 

kehittäjäverkoston käsitettä kuvatessaan niiden keskeisimpien toimijoiden joukkoa, jotka 

omalla toiminnallaan ja keskinäisellä vuorovaikutuksella vaikuttavat olennaisesti 

kaupungin kehittämiseen. Keskeisiä toimijoita voivat olla esimerkiksi kunta, 

avainyritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Paikallisen 

kehittäjäverkoston toimijat ja rakenne voivat vaihdella suuresti eri alueiden välillä. 

Markku Sotarauta ja Reija Linnamaa (1999: 104) tulkitsevat paikallisen 

kehittäjäverkoston löyhästi organisoituneeksi strategiseksi verkostoksi. Strategisuudella 

viitataan verkoston pyrkimyksiin vaikuttaa kaupunkiseudun pitkän aikavälin 

kehittämiseen.  
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Alueellisten kehittämisverkostojen yleisinä ongelmina on havaittu seuraavia piirteitä: 

yhteensopimattomuus, eristäytyminen, informaation panttaaminen, epäluotettavuus, 

ymmärtämättömyys, resurssien puute ja kurittomuus. Yhteensopimattomuus ilmenee 

suhteiden toimimattomuutena organisaatioiden tai avainhenkilöiden kesken. 

Eristäytymisellä tarkoitetaan organisaatioiden keskittymistä sisäisiin asioihinsa sen 

sijaan, että ne aktiivisesti pyrkisivät yhteistoimintaan. Ymmärtämättömyys voi koskea 

toisten toimijoiden tavoitteita ja strategioita. Resurssien puute on ongelmallista siksi, että 

verkostoitumisen lähtökohtana on ajatus, että jokainen toimija toisi verkostoon jotain 

lisäarvoa (Sotarauta & Linnamaa 1997: 73).  

Epämuodolliset verkostot ovat ongelmallisia päätöksenteon ja vallankäytön 

tarkastelun suhteen. Uudessa hallinnassa valta ei ole selkeästi liitettävissä tiettyyn 

instituutioon, vaan sitä käytetään verkoston vuorovaikutussuhteissa (Mustakangas ym. 

2003: 89). Verkostoja ei hallitse joku ulkopuolinen, ylhäältä saneleva toimija, vaan 

verkostojen hallintaa on erilaisten toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistama vaikutus 

(Sotarauta & Linnamaa 1999: 101). Usean toimijan ja erilaisten intressien käsittämää 

politiikantekoa on usein kuvattu pelimetaforan avulla (esim. Sotarauta & Linnamaa 

1997). Myös Markku Sotarauta (2000) vertaa aluekehittämistä peliin, jossa pelaajina 

toimivat alueelliseen kehittämiseen osallistuvat erilaiset toimijat. Sotaraudan 

pelimetaforaan liittyy termi verkostovalta, millä hän kuvaa vallan muuttunutta luonnetta 

verkostoissa suhteessa perinteiseen organisaatiovaltaan. Verkostovalta perustuu sarjaan 

kiinteydeltään vaihtelevia yhteyksiä eri toimijoiden välillä. Koska verkostoissa valta on 

jaettua, valtaa on verkostossa toimivan kyky edistää keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

omia tavoitteitaan tai yhteisesti sovittuja tavoitteita. Keskeistä verkostovallassa on siten 

esimerkiksi vuorovaikutuksen johtaminen, toimijoiden saattaminen yhteen, luottamuksen 

rakentaminen sekä kommunikaation esteiden poistaminen ja informaation kulun 

mahdollistaminen (Sotarauta 2000).  

Verkoston johtamisella ei tarkoiteta yhtä, ylhäältä päin sanelevaa organisatoriseen 

asemaan perustuvaa johtamistapaa, vaan johtamisena ymmärretään toimijoiden toisiinsa 

kohdistama vaikutus. Verkostossa voi siis olla useita johtajia ja periaatteessa jokainen 

verkoston jäsen voi toimia johtajana (Kickert ym. 1997). Sotaraudan ym. (1999) mukaan 

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valta jakautuisi verkostossa tasaisesti, sillä eri 

toimijoiden resurssit, motivaatio, kokemus jne. vaihtelevat. Myös johtamisen roolit ja 
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tehtävät vaihtelevat toimijoiden kesken ja esimerkiksi julkisen hallinnon toimijoiden 

vastuulla ovat tietyt niille luontevat tehtävät. Verkostojen johtamisella tähdätään 

esimerkiksi uusien toimijoiden mukaan saamiseen, erilaisten tulkintojen ja näkökulmien 

yhteensovittamiseen sekä yhteistoiminnan sujuvuuden parantamiseen sääntöjen ja 

normien vakiinnuttamisen avulla (Sotarauta ym. 1999: 18). 

Kuntaliitoksessa syntyneen uuden kunnan toimintaa tarkasteltaessa yksi keskeisistä 

seikoista on juuri valtakysymysten tarkastelu. Vallitsevaa verkostojen hyötyjä korostavaa 

diskurssia kohtaan on esitetty kritiikkiä sosiologian ja poliittisten tieteiden aloilla, mutta 

Costis Hadjimichalisin ja Ray Hudsonin (2006) mukaan talousmaantieteessä ja 

aluetieteissä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota verkostojen epäsymmetrisiin 

valtarakenteisiin ja demokratiavajeeseen.  Huomiota tulisi kiinnittää ennen kaikkea 

verkostojen syntyvaiheeseen; verkostot perustuvat usein olemassa oleville sosiaalisille 

rakenteille ja ovat siten jo syntyessään valtakysymysten kannalta ongelmallisia. 

Keskeinen kysymys on se, kenellä on valta määrittää verkostojen osalliset ja siten myös 

ulkopuolelle jäävät? Kirjoittajien tulkinta on, että verkostot voivat kyllä olla rakenteeltaan 

horisontaalisia, mutta ne ovat syntyneet hierarkkisesti. Alueen kehittämiseen liittyvät 

poliittiset ja taloudelliset valtasuhteet ja valtahierarkiat ovat syntyneet jo kauan ennen 

verkostojen syntyä ja siten nykyiset verkostot todellisuudessa pohjautuvat näihin olleisiin 

suhteisiin. Näin syntyneet verkostot siis uudentavat valtarakenteita, joissa verkoston 

jäsenet ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa toimintaan ja tuotoksiin. Verkostojen 

syntyyn liittyvät ongelmat koskevat Hadjimichalisin ja Hudsonin mukaan etenkin 

politiikkaverkostoja ja kärjistäen voisi sanoa, että vanha, rakenteeltaan rajattu poliittinen 

hallinto on vain nimetty uudelleen verkostomaiseksi ja rajat ylittäväksi hallinnaksi.  

 

Luottamus verkostoissa 
 

Uudessa hallinnan tavassa hallinnan katsotaan tapahtuvan verkostomaisessa 

vuorovaikutuksessa, jolloin luottamuksen merkitys korostuu. Verkostoissa on lukuisia eri 

toimijoita, mikä tekee toiminnasta kompleksista ja ennalta-arvaamatonta verrattuna 

perinteiseen hierarkkiseen toimintaan.  Toiminta ei välttämättä perustu selville 

sopimuksille ja säännöille, jolloin toiminnan mahdollistumisessa luottamuksella on 

keskeinen rooli (esim. van Ark & Edelenbos 2005). Ronald G.H. van Arkin ja Jurian 
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Edelenbosin (2005) havaintojen mukaan luottamuksella on tärkeä merkitys eri 

organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Erityisen ratkaiseva asema luottamuksella on 

epävarmoissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa; monimutkainen verkostomainen 

toiminta ei synny eikä sitä voi jatkaa ilman luottamusta. Kuntaliitokset ja niiden jälkeinen 

kehittämistoiminta ovat tällaisia uusia tilanteita, jossa luottamuksella on keskeinen 

merkitys.  

Olli-Pekka Viinamäki ja Maria Katajamäki (2015) ovat tutkineet kuntien 

elinkeinopolitiikan muodostumista kuntaliitosten jälkeen ja luottamuksen merkitystä 

toiminnassa. Viinamäen ja Katajamäen mukaan kuntaliitokset tuovat uusia 

mahdollisuuksia yhteistyölle ja toimintojen organisoinnille. Toiminta edellyttää 

kuitenkin luottamusta, jota on rakennettava useiden uusien toimijoiden kesken, kun 

aikaisemmin neuvottelut ja sopimiset tehtiin oman kunnan toimijoiden kesken. Lisäksi 

toimijoiden pitäisi saavuttaa kuntalaisten luottamus tilanteessa, jossa odotukset uutta 

kuntaa kohtaan saattavat olla suuret. Elinkeinopolitiikassa ja etenkin kuntaliitosten 

jälkeisessä kehittämisessä luottamusta tarvitaan monesta syystä. Elinkeinopolitiikan 

kehittämisessä esiintyy lukuisia toimijoita eikä yhden toimijan panos riitä. Toimijat ovat 

sekä yksityisen ja julkisen sektorin edustajia, joiden yhteistyön sujuminen määrittää 

pitkälti elinkeinopolitiikan onnistumisen. Eri toimijoiden välille täytyy löytyä yhdistäviä 

intressejä, jotta saavutettaisiin yhteinen päämäärä eli elinvoimainen kunta. Haasteena 

tässä on se, että kuntaliitosten myötä toimijoiden ja strategisten tavoitteiden määrä ja 

myös toiminnan mittakaava kasvavat. 

Sotarauta ja Linnamaa (1997: 70) mieltävät verkoston luontaiseksi, jos siinä mukana 

olevat toimijat kokevat mukanaolon toimintansa kannalta mielekkääksi. Mukanaolon 

mielekkyys taas kytkeytyy luottamukseen: jos luottamus on verkostossa alhainen, voi 

toiminta halvaantua ja siten mukanaolon mielekkyys kyseenalaistetaan. Luottamukseksi 

sosiaalisissa verkostoissa voidaan kutsua sitä, että verkoston eri jäsenten ja verkoston 

kokonaisuudessaan toiminta on ennustettavissa. Luottamuksen keskeinen tehtävä on siis 

vähentää sosiaalisiin suhteisiin liittyvää satunnaisuutta ja kompleksisuutta ja sitä myöten 

helpottaa toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta (Ruuskanen 2001: 45). 

Luottamus ei ole yksiselitteisesti toimintaa helpottava rakenne, sillä se on altis 

väärinkäytöksille ja sosiaaliselle pelaamiselle. Luottamuksesta tekee hauraan se, että sitä 

on pidettävä jatkuvasti yllä ja sitä myös testataan jatkuvasti (Ilmonen ym. 2000).  Myös 
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luottamuksen intensiteetti vaihtelee: luottamus on hauraimmillaan sen perustuessa 

laskelmointiin, vahvimmillaan silloin, kun se pohjautuu normien lisäksi tunteeseen. 

Laskelmointiin ja vastavuoroisuuden normiin pohjautuvassa luottamussuhteessa eri 

osapuolten kannattaa luottaa toisiinsa, koska toisen pettäminen vahingoittaisi 

vuorovaikutusta. Luottamus vahvistuu, kun osapuolet oppivat tuntemaan toisiaan 

paremmin ja vuorovaikutus ja sen normit vakiintuvat.  

Petri Ruuskanen (2000: 95–96) näkee, että verkostojen syntyminen edellyttää sekä 

henkilötason että systeemistä luottamusta. Verkoston jäsenillä on oltava luottamus 

verkostoon järjestelmänä, jotta verkostoon kuuluminen olisi mielekästä. Samoin jäsenien 

pitää luottaa toisten jäsenien vastavuoroiseen toimintaan. Siru Korkalan (2010: 49–50) 

mukaan verkostoitumisen alkuvaiheessa korostuu henkilötason luottamus, mutta pitkällä 

aikavälillä tarvitaan systeemistä luottamusta. Ilmonen ym. (2002: 12–15) puhuvat 

luottamusinstituutiosta, joka käsittää luottamuksen henkilöihin ja luottavaisuuden 

instituutioihin. Luottamus henkilöihin, millä tarkoitetaan vahvaa, osin tunnepohjaista 

luottamusta syntyy varmemmin luottamuksen takaavissa sosiaalisissa olosuhteissa, mikä 

käsittää normit ja luottamuksen instituutioihin. Luottamusinstituution muodostavat neljä 

moraalista hyvettä, joita ovat lupausten pitäminen, avoin ja rehellinen kommunikaatio, 

reilu kohtelu sekä solidaarinen toimintatapa. Nämä luottamuksen elementit ovat 

kiinnostavia paitsi kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen myös 

kuntaliitosten näkökulmasta. 

 

TAPAUSTUTKIMUS OULU 
 

Uuden Oulun synty 
 

Oulun seudulla on toteutettu kuntaliitokset vuosina 2009 ja 2013, joista jälkimmäinen oli 

laaja monikuntaliitos (kuva 1). Kuntaliitosten myötä syntynyt Oulun kaupunki on 

väestöltään koko Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Asukkaita Uudessa Oulussa on 

noin 200 000 (vuoden 2014 lopussa). Väestön ikärakenne on nuori: keski-ikä on noin 37 

vuotta (vuoden 2014 lopussa) (Oulu-tietoa 2015). Uusi Oulu on myös pinta-alaltaan 

verraten suuri kaupunki ja sen alueeseen lukeutuu kaupunkialueiden lisäksi laajoja 
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maaseutualueita. Oulun neljä suurinta toimialaa työllisten määrässä mitattuna olivat 

vuosina 2010–2012 terveys- ja sosiaalipalvelut, teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä 

koulutus (BusinessOulu 2014). Oulun kaupungin ja Oulun seudun elinkeinorakenne on 

painottunut aiemmin ICT-toimialaan ja etenkin Nokian kasvuun. Nokian ja sen 

alihankkijoiden irtisanomiset vuodesta 2009 lähtien ovat vaikuttaneet voimakkaasti 

Oulun kaupungin ja seutukunnan työllisyystilanteeseen ja siten myös seudun kuntien 

taloudelliseen tilanteeseen. Oulun seutu nimettiinkin äkillisen rakennemuutoksen 

alueeksi vuonna 2012 (Felin & Mella 2013: 49). 

 

 

Kuva 1. Oulun kaupunkialue vuoden 2013 kuntaliitoksen jälkeen, jossa yhdistyivät Haukipudas, 

Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii. Ylikiimingin kunta oli yhdistynyt Oulun kaupunkiin jo 

aiemmin vuonna 2009. Ylikiimingin alue kattaa laajan alan Oulun itä- ja kaakkoisosasta (Uuden 

Oulun yleiskaava - Tavoitteet 2012). 

 

Vuoden 2009 liitoksessa Ylikiimingin kunta liittyi Oulun kaupunkiin. Oulun ja 

Ylikiimingin välinen yhdistymisprosessi alkoi vuonna 2005, kun Ylikiimingin 

kunnanhallitus teki Oulun kaupungille esityksen kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä. 

Oulun ja Ylikiimingin valtuustot hyväksyivät liitoksen vuonna 2006 (Leinamo 2010: 81). 

Vuonna 2013 toteutettiin laajempi liitos, jossa Oulun kaupunki sekä Haukiputaan, 
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Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat lakkautettiin ja perustettiin uusi kunta Oulu. 

Liittyneiden kuntien kunnanvaltuustot äänestivät kuntaliitoksen puolesta vuonna 2006 ja 

uusi kuntajako astui voimaan vuoden 2013 alusta (Uusi Oulu syntyi…2010). Uuden 

kunnan nimeksi tuli Oulu ja se otti käyttöönsä kaupunki-nimityksen (Yhdistymissopimus 

2010).  

Kuntajakolain mukaan kuntajaon tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja 

yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta 

muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta. 

Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa 1) kunnan 

toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten 

edistää kunnan toimintakykyä, 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, 3) 

alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä 4) alueen yhdyskuntarakenteen 

toimivuutta. Oulun kaupunginvaltuusto ja Ylikiimingin kunnanvaltuusto katsoivat 

kuntaliitoksen täyttävän nämä edellytykset. Samoin kuntajakoselvittäjä Arto Koski totesi 

esityksessään Oulun kuntaliitoksen 2013 täyttävän nämä kaikki neljä edellytystä 

(Yhdistymissopimus 2006, Yhdistymissopimus 2010).  

  Oulun seudulla on tehty vuoden 2014 aikana uusi laaja kuntajakoselvitys, jossa on 

pohdittu Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, 

Muhoksen ja Tyrnävän kuntien yhdistymistä yhdeksi kunnaksi. Selvityksessä todetaan, 

että kuntajakolain tavoitteet eivät toteutuisi suunnitellussa liitoksessa ja, että jokainen 

selvityksessä mukana ollut kunta pystyy nykyisellään turvaamaan riittävät palvelut ja 

elinolosuhteet kuntalaisilleen. Liitoksen esteeksi nähtiin myös Oulun vuoden 2013 liitos, 

jonka toteuttamisvaihe on yhä kesken ja siten Oululla ei nähdä olevan vielä riittävästi 

resursseja uusiin liitoksiin (Kuntajakoselvittäjien…2015). Myöskään alueen kunnat eivät 

olleet halukkaita kuntaliitokseen (Jätti-Oulun perustaminen…2014). 

Oulun seudulla tehtiin kymmenen kunnan välistä seutuyhteistyötä vuoden 2012 

loppuun, jolloin Oulun seudun seutusopimus päättyi. Seutuyhteistyö oli perustunut 

vuoden 2002 lakiin seutuyhteistyökokeilusta. Seutuyhteistyö käsitti Oulun kaupungin 

sekä Hailuodon, Haukiputaan, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon 

sekä Tyrnävän kuntien välisen yhteistyön. Mukana olleiden kuntien kokemus oli, ettei 

seutuyhteistyö toiminut toivotulla tavalla. Syynä yhteistyön ongelmille nähtiin muun 
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muassa tehdyt kuntaliitosselvitykset, mistä syystä seututoiminta on jäänyt vähemmälle 

huomiolle (Oulun alueen…2012).  

 

Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana ovat Oulun seudulla toteutetut kuntaliitokset ja niiden 

osalta kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus. Tutkimus on siten luonteeltaan 

tapaustutkimus. Tapaustutkimus ei ole tutkimusmenetelmä, vaan se voidaan nähdä 

lähestymistapana tutkimukseen tai tutkimusstrategiana (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2007: 194). Peltolan (2007: 111) mukaan tapaustutkimuksen perustehtävänä on tuottaa 

tietoa erityisesti paikkaan tai aikaan sidotuista ilmiöistä ja prosesseista. Keskiössä ovat 

esimerkiksi ihmisten arvot, käsitykset, mielipiteet, resurssit ja päätökset tai ihmisten 

väliset suhteet. Tapauksena ymmärretään jokin rajattu yksikkö, joka voi olla esimerkiksi 

yhteisö, organisaatio, tapahtuma tai prosessi. Tapaustutkimuksessa yleistäminen ei ole 

niinkään olennaista, vaan keskeistä on yhden tapauksen kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen sekä kontekstiin sidotun tiedon tuottaminen. Keskeisessä asemassa ovat 

tällöin aineistosta tehdyt tulkinnat (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007: 189, Swanborn 

2010: 2, 13). Leinon (2007: 214) mukaan tavoitteena on kuitenkin ymmärtää ihmisen tai 

yhteisöjen toimintaa yhtä tapausta yleisemmällä tasolla. Tapaustutkimuksen avulla 

etsitään vastauksia kysymyksiin miten ja miksi. Pyrkimyksenä on lisätä ymmärrystä 

tapausta koskien ja pohtia sitä, mitä tapauksesta voidaan oppia (Laine ym. 2007: 10). 

Koska tavoitteena on tapauksen syvempi ymmärtäminen, käytetään tapaustutkimuksessa 

usein eri tutkimusmenetelmiä tai -aineistoja (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007: 194).  

Varsinainen tutkimusaineistoni koostuu neljästätoista (14) teemahaastattelusta. 

Haastateltavat ovat Oulun alueella toimivia henkilöitä, jotka ovat tutkimukseni aiheen 

asiantuntijoita joko virkansa tai luottamusasemansa puolesta (liite 1). Laadin aineiston 

keruuta suunnitellessani listan mahdollisista haastateltavista. Listan tein käymällä läpi 

Oulun kaupungin ja eri aluekehittämisorganisaatioiden verkkosivuja, Oulun maaseutuun 

liittyvien hankkeiden ja ohjelmien valmistelijoita sekä kaupungin luottamushenkilöitä. 

Otin valitsemiini henkilöihin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Osa haastateltavista 

löytyi niin sanotun lumipalloefektin avulla: kysyin aina haastattelun tehtyäni ajatuksia 

mahdollisista uusista haastateltavista. Tutkimuksessa on ollut tavoitteena kuulla sekä 
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kaupunki- että maaseututoimijoiden näkemyksiä syntyneen kaupungin alueellisesta 

kehittämisestä. Tutkimuksessa painottuu kaupungin oma rooli maaseutualueidensa 

kehittämisessä, siksi haastateltavista henkilöistä valtaosa edustaa kaupunkiorganisaatiota. 

Tavoitteena oli kuitenkin tuoda tutkimukseen myös maaseutualueiden näkökulmaa, 

samoin kuin keskeisten maaseudun kehittämisestä vastaavien organisaatioiden 

näkökulmaa. Haastateltavien anonymiteetin säilymisen vuoksi haastateltavien nimiä ei 

ilmoiteta. Tuloksissa esitettyjen haastatteluista poimittujen lainauksien perässä on 

ilmoitettu haastateltavan henkilön edustama organisaatio ja vastuualue.  

Haastattelut on tehty pääosin vuoden 2015 huhti- ja toukokuun aikana. Haastattelin 

yhtä henkilöä kerrallaan lukuun ottamatta kahta haastattelua, joista toisessa 

haastateltavana oli kaksi ja toisessa kolme henkilöä. Henkilöiden toimenkuva oli 

samanlainen, joten he ehdottivat yhteishaastattelua. Haastattelut kestivät vajaasta 

puolesta tunnista puoleen toista tuntiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Haastattelu 

tapahtui yleensä haastateltavan henkilön työpaikalla, muutama Oulun kaupungin 

lainaamissa kokoustiloissa.  

Teemahaastattelu on haastattelun muoto, jossa tutkimuksen tekijä on määritellyt 

etukäteen teema-alueet, jotka kaikki käydään läpi haastateltavan kanssa. Kysymyksistä 

puuttuu kuitenkin tarkka muoto ja järjestys, mikä antaa tilaa haastateltavan tulkinnoille 

asioista (Tuomi & Sarajärvi 2002: 77, Eskola & Vastamäki 2007: 27). 

Haastattelurungossani (liite 2) kysymykset on määritelty suhteellisen tarkasti, mutta 

vaihtelin järjestystä ja kysymysten muotoa haastattelutilanteen mukaan. Haastateltavat 

vastasivat kysymyksiin omasta ammatti- tai luottamustehtäväasemastaan, ja siten heidän 

näkökulmansa ja vastauksensa vaihtelivat suuresti. Tämä vaikutti osaltaan kysymysten 

esittämisjärjestykseen ja -muotoon sekä tarkentaviin kysymyksiin itse 

haastattelutilanteessa. 

Nauhoitetut haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin tekstimuotoon. Haastatteluiden 

analyysimenetelmänä toimii sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissa etsitään tekstin 

sisältämiä merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2002: 16). Käsittelen aineistoa 

teoriasidonnaisesti: teoria ja aikaisempi tieto ohjaavat analyysin tekemistä. Analyysin ei 

ole kuitenkaan tarkoitus testata tutkimuksessa esitettyä teoriaa. Tätä voidaan kutsua myös 

abduktiiviseksi päättelyksi, millä tarkoitetaan sitä, että aiempi teoria ja aineistosta 
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nousevat kysymykset kietoutuvat analyysissa tiiviisti yhteen (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

98–99).  

Käsittelen tuloksissa aineistoa teemoittain.  Teemat on muodostettu pitkälti teorian 

pohjalta, joten niissä näkyy tutkijan tapa hahmottaa tutkimuksen aihetta ja kerättyä 

aineistoa. Tarkastelin haastatteluaineistoa aluksi tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta ja tein aineistosta niin sanottua raakahavainnointia eli keskityin tutkimuksen 

kannalta olennaisiin ilmaisuihin. Yhdistin havaintoja keräämällä määrittämieni teemojen 

alle eri haastatteluissa ilmenneitä ilmaisuja; lauseita tai kokonaisia vastauksia (Eskola & 

Vastamäki 2007: 42, Alasuutari 2011: 40–44). Määrittelemiäni teemoja oli lukuisia, joista 

muodostin kuusi pääteemaa: kuntaliitokset, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, 

maaseutu osana kaupunkia, paikallinen kehittäminen, toimijat vuorovaikutuksen 

kehittämisessä sekä yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet. 

Tutkimuksessa on käytetty niin sanottua aineistotriangulaatiota eli hyödynnetty 

erilaisia aineistoja tapauksen kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi. Tutkimukseni 

eräänlaisena tausta-aineistona toimivat keskeiset kaupungin suunnitteluun liittyvät 

dokumentit.  

Tarkasteltavia asiakirjoja ja ohjelmia ovat: 

 

- Yhdistymissopimus: Oulu - Ylikiiminki 2006 

- Yhdistymissopimus: Haukipudas - Kiiminki - Oulu - Oulunsalo - Yli-Ii 2010 

- Oulun kaupunkistrategia 2020 

- Elävä kaupunkimaaseutu, Oulun maaseutuohjelma 2014–2020 

 

Kyseiset ohjelmat ja asiakirjat toimivat haastatteluiden tukena: tarkoituksena ei ole 

analysoida dokumentteja systemaattisesti, vaan peilata niissä esitettyjä linjauksia 

haastattelemieni toimijoiden näkemyksiin kaupungin kehittämisestä. Olen katsonut 

edellä mainitut dokumentit keskeisiksi kuntaliitoksia sekä kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutusta ajatellen. Yhdistymissopimus on eri tutkimuksissa todettu merkittäväksi 

kuntaliitosprosessin etenemisen kannalta. Se on perusedellytyksenä sille, että 

yhdistyminen saadaan aikaan ja toiseksi se toimii uuden kunnan päätöksenteon ja 

johtamisen välineenä. Siten liitossopimukset ovat keskeisiä myös laajentuneen Oulun 

kaupungin alueellista kehittämistä tarkastellessa. Kaupunkistrategia taas on Oulun 
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kaupunkistrategian 2020 mukaan koko kaupunkikonsernin toimintaa ohjaava ylin 

asiakirja, jossa määritellään kaupungin tavoitetila ja toimintatapa. Kunnan tai kaupungin 

maaseudun kehittämisen olennaisimmaksi työvälineeksi voi katsoa erillisen 

maaseutuohjelman. Taulukossa 2 on esitetty tiivistetysti niitä tavoitteita, toimenpiteitä ja 

painotuksia, joita edellä mainittuihin dokumentteihin on kirjattu.  
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Taulukko 2. Pääkohtia tutkimusaineistona toimivista asiakirjoista. 

 Yhdistymissopimus 2006 Yhdistymissopimus 

2010 

Kaupunkistrategia 

2020 

Maaseutuohjelma 

2014–2020 

Lähtökohdat Ylikiimingin kunnan halu 

päästä tiiviimpään 

yhteistyöhön Oulun 

kaupungin kanssa  

 

Yhdellä liitoksella 

monikuntaliitos, 

jolloin vältetään 

perättäisten liitosten 

haitat 

Kaupunkistrategian 

tavoitetila ja 

painotukset 

ilmaisevat Oulun 

kaupungin tahtotilan 

ja suunnan 

Jatkaa aiempaa 

maaseutuohjelmaa, 

joka laadittiin Oulun 

ja Ylikiimingin 

kuntien yhdistyessä  

Visio Toiminnallisesti ja 

taloudellisesti vahvempi 

kokonaisuus, joka 

hyödyttää tasapuolisesti 

alueen väestöä 

 

Uusi Oulu on 

pohjoisen verkoston 

keskus: 

elinvoimainen, 

vahva, moni-

ilmeinen ja viihtyisä  

Tavoitetila Oulu 

vuonna 2020: 

Rohkeasti uudistuva 

Skandinavian 

pohjoinen 

pääkaupunki 

Oulun maaseudun 

visio 2020:  

-viihtyisä asuin- ja 

yritysympäristö  

-kasvukeskuksen 

mahdollisuuksien 

hyödyntäminen 

-monipuolinen 

elinkeinotoiminta 

-vireät kylät 

-maaseutualueet 

kaupungin vahvuutena 

ja kehittämisen 

kohteena 

Keskeiset  

tavoitteet ja  

toimenpiteet  

Ylikiimingin kunta 

liitetään Oulun kaupunkiin 

 

Kuntaliitoksen jälkeen 

päätöksentekojärjestelmänä 

Oulun kaupungin 

järjestelmä 

 

Kunnan toimintojen 

järjestämisestä ja 

taloussuunnitelmasta 

vastaa Oulun kaupungin 

organisaatio 

 

Kaikki viisi kuntaa 

lakkaavat ja 

perustetaan uusi 

Oulun kaupunki 

 

Arvoiksi on 

määritelty: 

vastuullisuus, 

kumppanuus, 

yhdenvertaisuus, 

luottamus, rohkeus 

 

Yhdistymisen 

tavoitteita: 

-elinvoiman 

vahvistaminen 

-verkosto-Oulun 

rakentaminen   -

kunta- ja 

palvelurakenteen 

kehittäminen 

 

Kaupungin ulkoisen 

ja sisäisen verkoston 

vahvistaminen 

 

Kuntalaisten 

alueellinen 

osallistaminen 

Strategiassa 

määriteltyjä 

linjauksia toteutetaan 

erillisten ohjelmien 

avulla 

 

Strategisia linjauksia 

ovat:  

-elinvoima, 

elinkeinoelämän 

uudistuminen ja 

kilpailukyky 

-kuntalaisten 

hyvinvointi 

-ympäristön 

kestävyys ja 

yhdyskuntarakenteen 

eheys 

-kaupunkitalouden 

kestävyys ja 

tasapaino 

-henkilöstö, 

osaaminen ja 

johtaminen 

 

 

 

Päämäärät ja 

tavoitteet: 

-elinvoimainen maa- 

ja metsätalous, 

monipuolinen 

yritystoiminta 

-elävät ja asutut 

maaseutukylä 

-monipuolinen 

maankäytön 

suunnittelu 

-maaseudun 

kehittämisen 

vuorovaikutusverkosto 

-omaehtoinen 

kehittämistoiminta 

-viihtyisä 

luonnonympäristö ja 

vireä 

kulttuuriympäristö 

 

Poikkihallinnollinen 

näkökulma: ohjelman 

tavoitteita toteutetaan 
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TULOKSET 

 

Oulun kuntaliitokset 

 

Vuosien 2001–2009 aikana tapahtuneita kuntaliitoksia tutkineen Leinamon (2010: 82–

88) tulkinta on, että Oulun ja Ylikiimingin välisellä liitoksella pyrittiin luomaan 

toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvempi kuntakokonaisuus, joka hyödyttää molempien 

kuntien asukkaita. Yhdistymissopimuksen (2006) mukaan kuntaliitoksen aloite perustui 

Ylikiimingin haluun päästä läheisempään yhteistyöhön Oulun kaupungin kanssa. 

Kuntaliitos nähtiin luontevana siksikin, että kuntien välinen käytännön vuorovaikutus oli 

tiivistä: suurin osa ylikiiminkiläisten työssäkäynti- ja asioimisliikenteestä suuntautui 

Ouluun. Vuoden 2013 monikuntaliitoksen taustalla vaikutti niin ikään se, että kunnat 

olivat osa yhtä toiminnallista aluetta (Tornberg 2014).  Liitoksen lähtökohtana on ollut 

toteuttaa kerralla monikuntaliitos, jolloin vältetään perättäisten kuntaliitosten haitat 

(Yhdistymissopimus 2010).  

Haastateltavien arviot Oulun kuntaliitosten taustoista vastaavat niitä argumentteja, 

joita on esitetty laajemmassa kuntarakenneuudistusta koskevassa liitoksia puoltavassa 

keskustelussa: liitoksilla voidaan muun muassa luoda ehyt toiminnallinen kokonaisuus, 

tehostaa palveluiden tuotantoa ja maankäytön suunnittelua, parantaa alueellista 

kilpailukykyä sekä poistaa vapaamatkustajaongelma (esim. Puustinen 1998, Haveri & 

Majoinen 2000, Haveri 2002). Haastateltavien mukaan Oulun kaupungin näkökulmasta 

kuntaliitoksilla on saavutettu suurempi väkiluku ja suuren kaupungin imago, pienten 

kuntien osalta taas tietynlainen taloudellinen turva. Haastatelluista henkilöistä suurin osa 

arvioi kuntaliitosten syiksi lähinnä taloudelliset ja palveluiden järjestämiseen liittyvät 

tekijät. Keskeisenä nähtiin etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkaampi 

järjestäminen. Moni puhui elinvoiman kasvattamisesta ja elinkeinojen kehittämisen 

tärkeydestä uudessa kaupungissa. Elinvoiman kasvattamista korostetaan myös 

jälkimmäisen liitoksen yhdistymissopimuksessa sekä uuden kaupungin 

kaupunkistrategiassa (Yhdistymissopimus 2010, Oulun kaupunkistrategia 2020). 
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Harva vastaajista osasi eritellä liitosten syitä kaupunki-maaseutunäkökulmasta, vaan 

arvioivat, että ylipäänsä liitoksissa on ollut pyrkimyksenä luoda yhtenäinen alue, mikä 

helpottaa ja tehostaa toimintaa. Molempien Oulussa toteutettujen kuntaliitosten 

todettiinkin selvitysvaiheessa täyttävän kaikki kuntajakolaissa määritellyt edellytykset 

liitoksille: liitos parantaa kunnan toimintakykyä, alueen asukkaiden elinolosuhteita, 

elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä alueen yhdyskuntarakennetta 

(Yhdistymissopimus 2006 ja 2010). Muutaman maaseututoimijan mukaan maaseudun 

osalta pyrittiin kuitenkin maaseudun infrastruktuurin parantamiseen. Samoin maaseudun 

osalta tavoitteena on ollut etenkin kustannusten vähentäminen palveluiden 

järjestämisessä, eivät niinkään esimerkiksi väestölliset tekijät. 

 

”Jos sen tiivistää, niin minun mielestä tällä on pyritty siihen, ensisijaisesti siellä oli 

tämä sosiaali- ja terveydenhuolto, tämä oli ajamassa. Ei niinkään tämä 

väestökehitys, vaikka sekään ei niin hohdokas oo ollu alueilla.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 

 

Suomalaista kuntajaon kehittymistä ja kuntaliitoksia tutkineen Kyösti Tornbergin (2014: 

175–180) mukaan viimeisimmässä Oulun kuntaliitoksessa on Oulun kaupungin osalta 

pyritty vahvistamaan Oulun asemaa merkittävänä keskuksena, ja myös 

yhdistymissopimus on vastannut hyvin näitä pyrkimyksiä.  Usein monikuntaliitoksia 

valmistellessa keskiössä on ollut kunnan ulkoisen kilpailukyvyn vahvistaminen 

suuremman väkiluvun synnyttämien mielikuvien ja elinkeinopolitiikan turvin. Samalla 

on unohdettu kunnan sisäinen kilpailukyky eli kaikkien kunnan alueiden elinvoiman 

turvaaminen. Tässä keskeisinä tekijöinä ovat palveluiden ja demokratian turvaaminen 

kaikilla kunnan alueilla (Katajamäki 2009: 49, 54). Eräs haastateltavista näki, että myös 

Oulun kuntaliitoksessa on keskitytty liiaksi vain ulkoisen kilpailukyvyn kasvattamiseen: 

 

”Hyvin suurissa mittakaavoissa pyöri sen, että siitä saahaan tämä Pohjolan suuri 

pääkaupunki tänne kalottialueelle, tämmöstä hyvin kaukaista. Siinä ei näkyny 

tavallaan se, mitä pitäis tehä sille sisäiselle rakenteelle ja toiminnalle. Että se 

tosiaan heijastuis sitten vahvana uloskin päin.[…] Sisäinen usko ja rakenne pitää 

olla ensin luja. Se ei lähe tavallaan pyhäpuheilla liikkeelle. Että nyt ollaan 

tämmönen, kun ollaan kasvettu. 

-Haastateltava 13, maaseutuasiat, Oulun kaupunki 
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Haastateltavat korostivat tehtyjen liitosten vapaaehtoisuutta, mutta painottivat, että 

pienten kuntien osalta liittyminen oli kuitenkin lähes välttämätöntä kuntien heikon 

taloudellisen tilanteen vuoksi. Liitokset on haluttu tehdä vapaaehtoisesti ennen valtion 

osoittamia pakkoliitoksia. Pienten kuntien osalta liitosten voi katsoa perustuneen 

enemmin työntötekijöihin ja ongelmien ratkaisuun kuin tulevaisuuden mahdollisuuksien 

hakemiseen ja siten liitosprosessi on ennemmin ”liikettä jostakin pois, kuin jotakin kohti” 

(Airaksinen ym. 2012: 99). 

 

”Näien pienten kuntien näkökulmahan on tietysti ollu vähän semmonen pelkääjän 

rooli, että mitenhän tässä käy, että karsiutuuko niitä palveluja kuitenki, kun on 

aikaa siitä liitoksesta menny. Kyllä nyt voi sanoa, ainaki tuolla Yli-Iin osalla, että 

kyllä se nyt näyttäytyy siltä, että eihän siellä keskustaajamassa se keskusvalta oo 

enää, että hyvä säteilee sitten sinne miten täällä ison Oulun päätäntäelimissä asiat 

nähhään. Ja tehokkuuden näkökulmasta varmaan jonkin verran varmasti sitä 

heikentymistä näissä palveluissa sinne maaseutualueille ja syrjäseuduille tulee 

sitten tässä vääjäämättä. Mutta toki näillä pienillä kunnilla taloudet on ollu aika 

tiukilla ja huonoissa kantimissa, että tämän ison kyljessä sitten mennään.” 

-Haastateltava 6, maaseudun kehittäminen, ProAgria 

 

Molemmat Oulussa toteutetut kuntaliitokset ovat olleet usean vuoden mittaisia 

prosesseja. Jälkimmäisen vuoden 2013 liitoksen puolesta äänestettiin jo vuonna 2006. 

Sopimusvaihe 2013–2015 on edelleen menossa ja toteutusvaihe tulossa vuosina 2016–

2020 (Uusi Oulu 2015). Prosessin pituudesta huolimatta haastateltavat näkivät, että kiire 

oli yksi syy sille, että liitos epäonnistui joiltakin osin. Haasteita on ollut myös 

henkilöstökysymyksissä: pienistä kunnista tulleella henkilöstöllä puuttuu ymmärrys 

suuren kaupungin haasteista ja toimintatavoista, kantaoululaisilta taas maaseudusta ja sen 

erityispiirteistä. 

 

”Myöskin näissä henkilöstökysymyksissä ois varmasti pystytty tekemään parempia 

ratkasuja. Ja sitten se, että kun kiire oli, niin kaikki tehtiin Oulun alustalla, Oulun 

malliin, kantakaupungin malliin joka paikassa. Niitä hyviä toimintatapoja, mitä oli 

näissä sulautuvissa kunnissa, ei juurikaan voitu soveltaa.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 
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”Se sopimus ois voinu olla jotaki muuta, että siinä lähinnä ostettiin nää kunnat 

Ouluun ja se on nyt sitten kostautunu täällä Oulun kaupungin sisäisessä 

toiminnassa.” 

-Haastateltava 9, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

 

Tornberg (2014: 175–180) näkee jälkimmäisen Oulun kuntaliitoksen epäonnistuneen 

siltä osin, että yhdistymissopimus on laadittu pitkälti Oulun näkökulmasta. Liitos 

näyttäytyy ennemmin neljän kunnan liittymisenä Oulun kaupunkiin kuin kokonaan uuden 

kunnan perustamisena. Yhdistymissopimus on kuitenkin vastannut hyvin pyrkimyksiä 

vahvistaa Oulun asemaa pohjoisen keskuksena ja valtakunnan osakeskuksena. Myös 

moni tämän tutkimuksen haastateltavista arvioi, että liitos tehtiin kaikkinensa liiaksi 

kaupungin ehdoilla. Eräs vastaaja kuitenkin katsoi, että viimeisimmän liitoksen 

yhdistymissopimuksesta tehtiin sellainen, että se mahdollisti liitoksen. Kuntaliitosten 

liitossopimuksella on todettu olevan kahdenlainen merkitys: se on perusedellytyksenä 

sille, että yhdistyminen saadaan aikaan ja toiseksi se toimii uuden kunnan päätöksenteon 

ja johtamisen välineenä. Oma merkityksensä sopimuksella on tilanteessa, jossa on 

todettu, ettei kaikkia sopimuksen kirjauksia voida pitää (Haveri & Majoinen 2008: 89–

90). Kuntaliitoksen toteutumisen kannalta kuntien keskinen tasavertaisuus on olennaista 

niin valmistelu- kuin toteutusvaiheessa. Kaikille kunnille toivotaan tasavertaisia 

vaikutusmahdollisuuksia, ei niin, että keskuskunnalla olisi esimerkiksi suuremman 

asukasluvun mahdollistama määräävä asema (Airaksinen ym. 2012: 69).  

Eräs haastateltavista totesi, että liitossopimus on edelleen tärkeä asiakirja kaupungin 

päättäjille ja, että sopimukseen ja siinä esitettyihin linjauksiin viitataan edelleen 

esimerkiksi kaavoitusasioita käsiteltäessä. Useampi vastaajista arvioi, että 

liitossopimuksessa sovitusta paljon on jo tehty toisin ja suuri osa sopimuksesta on jo 

”sulanut pois”. Sopimuksen rikkomisen katsottiin koskevan etenkin maaseutualueita ja 

syrjäseutuja. Toisaalta moni viittasi nykyiseen talouden heikentyneeseen tilaan ja 

ymmärsi, että sopimuksen purkaminen on osittain tämän laajemman kehityksen 

seurausta. Airaksisen ym. (2012: 58, 87) mukaan kuntaliitoksissa on suurena haasteena 

saada aikaan liitossopimus, johon on kirjattu siinä määrin liitoksen osapuolten 

vaatimuksia, että liitoksen synty on mahdollista samalla kun vältetään kirjaamasta eri 

kuntien sellaisia vaatimuksia, jotka olisivat epäedullisia kokonaisuuden kannalta.  

Sopimukset voivat olla liian löyhiksi tai vastaavasti ne voivat sisältää liian tarkkoja 
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kirjauksia, jotka estivät kehittämistoimia. Yhtenä haasteena liitossopimuksissa on myös 

se, että ne tehdään liitoksen suunnitteluvaiheessa, jolloin ei välttämättä osata ennakoida 

esimerkiksi taloustilanteen muutoksia. Siten liitoksen toteutusvaiheessa voi ilmetä 

ristiriita sopimuksen noudattamisen ja talouden sopeuttamisen suhteen. 

 

”2013 liitos tuli tai puhutaan sulautumisesta, koska se on kuitenki 

lainsäädännöllisesti tarkka ero, on liittymisellä ja sulautumisella on vissi ero. 

Koska tässähän vanha Oulu lakkasi myös. Ja se oli yks asia mikä edesautto tätä, 

että Oulu ei vaatinu omaa asukaslukuaan vastaavaa edustusta esimerkiksi 

yhistymishallituksessa. Näkisin, että se sillä tavalla vähän lievitti tätä 

maaseutukuntien ja kantakaupungin välistä tilaa.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 

 

”Mitä tuolta kyliltä kuulee, että puhutaan, että ne on niin kauan voimassa nämä 

paperilla olevat sopimukset, kunnes ne muutetaan. Eli melko moni asia on varmaan 

muuttunu siitä, mitä on sovittu silloin yhteisesti, niin se ei oo ihan niin ehkä sitten 

mennykään.” 

-Haastateltava 3, kuntalaisvaikuttaminen, Oulun kaupunki 

 

Uuden Oulun ensimmäisessä, vuonna 2013 laaditussa kaupunkistrategiassa sanotaan 

strategian olevan koko kaupunkikonsernin toimintaa ohjaava ylin asiakirja, jossa 

määritellään kaupungin tavoitetila ja toimintatapa. Haastateltavat eivät kuitenkaan 

nähneet kaupunkistrategiaa merkittävänä päätöksentekoa ohjaavana asiakirjana ja 

useampi haastateltava katsoi uuden kaupunkistrategian olevan heikko. 

Kaupunkipolitiikan toimijan mukaan strategiassa ei näy selvästi kaupungin tahtotila ja, 

että tehty kuntaliitos on osaltaan vaikuttanut strategian heikkouteen; pienistä kunnista 

tulevalla henkilöstöllä puuttuu kokemus kaupunkistrategian laatimisesta. 

Maaseututoimijoiden mukaan strategia taas on tehty pitkälti kaupungin lähtökohdista. 

Kuitenkin strategiassa on määritelty kaupungin arvoiksi rohkeus, reiluus ja vastuullisuus, 

joiden todetaan perustuvan yhdistyneiden kuntien sekä yhdistymissopimuksen arvoihin 

(Oulun kaupunkistrategia 2020). Eräs vastaajista peräänkuulutti erillisen strategian 

tarvetta maaseutualueille. Tällaisesta oli ollut puhe monikuntaliitoksen yhteydessä, mutta 

se ei ollut saanut riittävästi kannatusta. 
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”Jos en ihan väärin muista, niin siellä puhuttiin tämmöisestä tasa-arvosta ja 

yhdenvertaisuudesta, ja kyllä nämä mun näkökohdat, mun näkökulma on aika 

maaseutuväritteistä ja nämä kokemukset ja näkemykset ja kuulopuheet, mitä sieltä 

maaseutualueilta tuli, niin ei ainakaan se osa strategiasta oo toteutunu. Että kyllä 

se valitettavasti aika tämmönen keskustapainotteinen sitten on.” 

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

Oulun seudulla selvitettiin vuonna 2014 uuden monikuntaliitoksen mahdollisuutta. 

Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, ettei uusille kuntaliitoksille ole Oulussa tarvetta. 

Yhteistyön seudun kuntien kesken sanottiin jatkuvan edelleen, tuli uusia liitoksia tai ei. 

Seutuyhteistyö ja myös maakunnallinen toiminta nähtiinkin pääosin riittävänä yhteistyön 

muotona ja pystyvän vastaamaan laajempaan alueiden väliseen kilpailuun (ks. Suutari & 

Zimmerbauer 2007, Zimmerbauer 2008). Tosin, etenkin maankäytön suunnittelun 

kannalta, joidenkin kuntien liittyminen Ouluun helpottaisi toimintaa. Kaupunkipolitiikan 

toimija näki kaupungin ympäristökunnat joiltain osin vapaamatkustajina ja katsoi, että 

tavoitteena olisi luoda seutuun pohjautuva yhtenäinen ja vahva peruskunta. 

Maaseututoimijoiden näkökulma taas oli, että maaseutualueiden kannalta uudet liitokset 

eivät ole toivottavia; perusteena ennen muuta palveluiden heikentyminen kunnan reuna-

alueilla. Uusia kuntaliitoksia merkittävämpänä haastateltavat näkivät valtakunnallisen 

sosiaali- ja terveysalan uudistuksen ja sen vaikutuksen myös Oulun kaupunkiin ja 

seutuun. 

 

”Ei, mitä suuremmaksi menee, niin sen hankalammaksi. Ja ne reuna-alueet kyllä 

kuihtuu kuihtumistaan, kyllä se niin vaan on.” 

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

”Se, mitä me ollaan ootettu täällä Oulussakin kuin nousevaa päivää, on tämä 

sosiaali- ja terveysalan uudistus, joka hyvin valmisteltuna ja tehtynä, siitä voitaisiin 

saaha isot hyödyt.” 

-Haastateltava 9, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 
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Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen mahdollisuudet 

 

Käsite kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus ymmärrettiin haastatteluissa monin 

tavoin, riippuen pitkälti haastateltavan toimenkuvasta. Vuorovaikutusta tarkasteltiin 

esimerkiksi lähidemokratian tai elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta. Vuorovaikutus-

käsite oli tuttu etenkin niille haastateltaville, jotka toimivat maaseudun kehittämisen 

parissa. Tämä arvelen johtuvan siitä, että kuntaliitosten myötä Oulussa on toteutettu 

nimenomaan vuorovaikutukseen kohdistuva tiedotushanke KantriOulu ja myös 

kaupungin maaseutuohjelmissa on korostettu vuorovaikutuksen merkitystä. Oulun 

maaseutuohjelman tavoitteeksi tiivistetään, että ”maaseudulla vahvistuu aktiivinen, 

kehittämismyönteinen ilmapiiri ja maaseudun merkitys ja vetovoima osana kaupunkia 

korostuu entisestään” (Oulun maaseutuohjelma 2014–2010: 27). Läpäisevänä 

periaatteena kaikessa Oulun maaseutualueiden kehittämistoiminnassa pidetään 

kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen edistämistä ja hyödyntämistä. Kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutus voidaan tiivistää molempien osapuolten toisilleen 

kohdistamien tarpeiden tyydyttämisenä ja molemminpuolisena hyötynä (Saartenoja 

2004: 53). Toisaalta vuorovaikutuspolitiikka on mielletty ennen kaikkea maaseudun 

kehittämisen välineenä (Kahila & Saartenoja 2000: 23). Myös haastatteluissa korostui 

maaseudun kehittäminen ja maaseudun asema kaupungissa.  

Kaikki haastatellut toimijat näkivät kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

tärkeänä ja katsovat tärkeäksi myös sen tavoitteellisen kehittämisen. Jotta 

vuorovaikutusta syntyy ja sitä kehitetään, täytyy siihen olla jokin syy ja molempien 

osapuolten on hyödyttävä siitä. Konkreettisina vuorovaikutuksen mahdollisuuksina 

mainittiin muun muassa biotalous, lähimatkailu, lähiruoka, lähienergia, matkailu, 

virkistys, elämyspalvelut, laadukas asuminen sekä korkean teknologian yhdistäminen 

maaseudun luonnonvaroihin. Ylipäänsä vuorovaikutuksena nähtiin laaja 

valtakunnallisestikin merkittävä toiminta kuten biotalouden kehittämien, kuin myös 

pienimuotoinen yhteistoiminta, kuten koululaisten leirikoulutoiminta maaseudulla. 

Etenkin biotalous nähtiin keskeisenä vuorovaikutuksen välineenä ja kohteena, vaikka itse 

biotaloutta ei välttämättä osattu sen tarkemmin määritellä. Biotaloudessa arveltiin voivan 

yhdistää kaupunkiin liittyvä osaaminen ja maaseudulla sijaitsevat luonnonvarat. 



42 
  

 
 

Lähienergia, lähiruoka ja erilaisten maaseutuympäristöä hyödyntävien palveluiden 

tuottaminen nähtiin maaseutualueiden mahdollisuutena nimenomaan kaupungin kautta: 

kaupungissa on suuret kuluttajajoukot, joille maaseudulta tulevat hyödykkeet voisi 

kohdentaa. Tämä vaatisi kuitenkin tietoista virtojen koordinointia (ks. Shmidt-Thomé 

2002: 29), kuten lähimaaseudun elintarvikkeiden ja muiden raaka-aineiden suosimista 

kaupungin kilpailutuksissa tai investointien kohdentamista niin, että lähimaaseudun 

raaka-ainevaroja voitaisiin hyödyntää koko kaupungissa. Myös valtiotason panostusten 

kuten maaseudun tie- ja tietoliikenneyhteyksien parantamisen nähtiin mahdollistavan 

vuorovaikutusta. Toisaalta lähidemokratian kehittäminen ja sitä kautta maaseutualueiden 

paikallisuudesta lähtevä kehittäminen nähtiin keskeisenä vuorovaikutuksen elementtinä.  

 

”No kyllä se varmaan on sitäkin, niinku kaupunginkin osalta on paljon semmosia 

maaseutualueita, että sillä tavalla on nostanu pintaan. Mutta jos kattoo koko 

seutua, jos peilaa sillai, niin siinä on paljon: lähiruoka, bioenergiaan, biotalouteen, 

luontotalouteen liittyen, matkailuun liittyviä kokonaisuuksia, joita voitaisiin yhistää 

maaseutua ja tätä kaupungin ICT:tä yhteen, niitä kokonaisuuksia, että miten 

pystytään sitä teknologiaa hyödyntämään ihan maaseutuun. Että tällaisia uusia 

ajatuksia entistä enemmän vois synnyttää.”  

-Haastateltava 5, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

 

”Tässä on paljonkin tiivistettävää ja voitettavaa molemmille osapuolille. Nyt 

tämmönen biotalouden strategiakausi kun lähtee voimakkaammin liikkeelle tässä 

tulevina vuosina, niin tässä pitää ehottomasti maaseudun ja kaupungin tarkemmin 

kattoa näitä asioita, päättäjien ja eri tahojen. Että käsi kädessä mennään.” 

-Haastateltava 6, maaseudun kehittäminen, ProAgria 

 

”Ihmiset on kiinnostuneita ruuasta, mitä syövät, ja ihmiset on kiinnostuneita 

erilaisista energiamuodoista. Ja semmonen kuntalaisten painostus tuo tavallaan 

varmasti myös semmosta, tai toivon ainakin, että hallinnossa on pakko alkaa 

panostaa myös tähän puoleen.”  

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 
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”Tietenki mahollisuuet on siinä, että tiet on kunnossa ja tietoliikenneyhteyet on 

kunnossa, toisaalta ne voi olla esteenä sille, jos ne ei pelaa, aivan konkreettisia 

esimerkkejä. Kyllähän nämä ratkasut riippuu paljon myös valtakunnan tason 

päätöksistä. Kun lähtään jotaki hallitusohjelmaa rustaamaan niin, jos siellä se 

henki on, että koko maa pietään asuttuna.”  

-Haastateltava 7, kaupunginvaltuutettu, Ylikiiminki 

 

Arosen ja Fagerlundin (1999) mukaan vuorovaikutteisen politiikan tarve nousee 

pyrkimyksestä kehittää alueen kokonaistaloutta tasapainoisesti. Tasapainoinen 

kehittäminen tarkoittaa tiivistetysti kaupungistumistekijöiden rajoittamista ja maaseudun 

täysipainoista hyödyntämistä. Oulun kaupungin osalta tässä olisi haastateltavien mukaan 

paljon parantamista; maaseutualueiden mahdollisuuksien tunnistaminen ja 

hyödyntäminen vaatisi uudenlaista ajattelutapaa. Toisaalta vastaajat arvioivat, että 

vuorovaikutuksen kehittämisen tärkeys on jossain määrin tunnistettu, mutta sitä ei ole 

viety konkreettisten toimenpiteiden tasolle. 

 

”Varmaan se on semmonen näkökulma, että miellä on nyt tämmönen kunta ja pitää 

nähä positiivisena se, että on niin monenlaista ympäristöä ja tarjoaa monenlaisia 

mahdollisuuksia. En mää osaa yksilöidä sitä kauheen konkreettisesti, että 

minkälaisena se näyttäytyy. Mutta tietenki aattelis, että joka alueella ois hyvä 

hoksata ne omat mahollisuuet ja niitä kehittämällä tukea sitä yhteistä pottia, että ei 

ehkä sitten havitellakaan semmosta, mikä ei luontasesti oo ookoo. Että tämän 

tyyppistä se varmaan on.” 

-Haastateltava 4, yleiskaavoitus, Oulun kaupunki 

 

”Minä ainaki oon mielessäni ajatellu, että enemmänki vois niitä hyödyntää, 

rohkeasti alkaa tekemään ja kattomaan rohkeammille silmälaseilla.”  

-Haastateltava 2, kuntalaisvaikuttaminen, Oulun kaupunki 

 

”Tokihan se on tuonut tähän Oulun kaupungin päätäntäkoneistoon semmosta uutta 

näkökulmaa, mitä tarkoittaa semmonen syvä ja läheinen maaseutu ja siellä olevat 

tarpeet. Että kyllä se jonkin verran se ääni on kuulunu ja kantautunu, että kyllä se 

paljon liittyy siihen millaisia henkilöitä on näissä lautakunnissa ja päättävissä 

elimissä tuolta maaseudulta. Että se on varmaan tuonut semmosta tiettyä, asteen 

verran pehmeyttä ehkä ymmärtää sitä maaseudun näkökulmaa.” 

-Haastateltava 6, maaseudun kehittäminen, ProAgria 
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Kuntaliitosten sekä siihen liittyvien ohjelmien ja selvitysten uskottiin lisänneen tietoa ja 

ymmärrystä uuden kaupungin maaseutualueista. Etenkin maankäytön suunnittelun ja 

palveluiden järjestämisen osalta toimimisen yhden kunnan sisällä katsottiin lisäävän aitoa 

vuorovaikutusta ja helpottavan toimintaa. Toisaalta kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutus ja sen mahdollisuudet nähtiin laajempana toimintana kuin kaupungin 

sisäisenä. Etenkin kaupunkipolitiikan toimijat mielsivät vuorovaikutuksen kehittämisen 

seutu- ja maakunnan tai jopa koko pohjoisen Suomen laajuisena.  

Vuorovaikutuspolitiikan toteuttamisvälineinä onkin usein nähty seutuyhteistyö ja 

maakuntasuunnittelu (Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen yhteistyöryhmä 2002). 

Kaupunkiseudut on nähty luontevina kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

kehittämisen alueina esimerkiksi siksi, että kaupunkiseudulla on mahdollista luoda 

yhteiset vetovoimamarkkinat kehittämällä aluetta kokonaisvaltaisesti (Aro 2014). Seutu- 

ja maakuntatyön haasteena nähtiin haastatteluissa kuitenkin se, että kehittäminen 

mielletään helposti keskuskaupungin intressien mukaiseksi. Tätä tukeekin 

kaupunkipolitiikan toimijan vastaus, jossa korostuu maaseutualuiden hyödyntäminen 

keskuskaupunkia tukevasti, kun taas maaseudun tarpeet ja kokonaisvaltainen 

kehittäminen ehkä unohdetaan:  

 

”No ei varsinaisesti kuntaliitos. Nythän me ollaan kaupunkipolitiikassa tehty 

semmosta kasvusopimusta. […] Me halutaan kasvusopimuksen piiriin tiiviimmin 

nämä Oulun seudun kunnat ja niitten se perusosaaminen, se paikallisuus, 

elintarviketuotanto, markkinointi ja se hyvä, mikä sieltä maaseudulta tulee 

keskuskaupunkiin. […]. Eli kyllä meillä tätä kaupunki-maaseutu yhteistyötä ihan 

käytännöllä ollaan mietitty ja haluttas ihan vilpittömästi lisätä, ottaa maaseudulta 

ne luonnolliset asiat, ne parhaat asiat, hyödyntämään elävästi koko aluetta.” 

-Haastateltava 9, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

 

Maaseutu osana Oulun kaupunkia 

 

Kuntaliitosten myötä kuntien koko on kasvanut ja kunta voi rakentua useista eri 

aluetyypeistä. Suomessa käytössä olevan kaupunki-maaseutu-alueluokituksen mukaan 

Uuden Oulun alueluokkia ovat sisempi ja ulompi kaupunkialue, kaupungin kehysalue, 

kaupungin läheinen maaseutu sekä harvaan asuttu maaseutu. Maaseudun 
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paikalliskeskuksia ja ydinmaaseutua ei Oulun alueeseen lukeudu (kuva 2).  Sisemmällä 

kaupunkialueella tarkoitetaan kaupungin tiivistä ja yhtenäistä tehokkaasti rakennettua 

aluetta. Ulompi kaupunkialue on osa yhtenäistä kaupunkialuetta, mutta 

rakennustehokkuus on matalampi. Kaupungin kehysalueella tarkoitetaan kaupungin ja 

maaseudun välivyöhykettä: kaupungin lähitaajamat sijoittuvat kehysalueelle, mutta 

alueeseen lukeutuu myös maaseutumaisia alueita. Kaupungin tulevat kasvualueet 

sijoittuvat lähinnä kehysalueelle.  Oulun kaupungin alueella on laajoja kaupungin 

läheisen maaseudun ja harvaan asutun maaseudun alueita. Kaupungin läheinen maaseutu 

on maaseutumaista aluetta, mutta kuitenkin lähellä kaupunkialuetta niin fyysisesti kuin 

toiminnallisesti. Vyöhyke on merkittävää kaupunkiin kytkeytyvää työssäkäyntialuetta. 

Harvaan asutut maaseutualueet sijaitsevat kaukana kaupunkikeskuksesta.  

Maaseutuluokalle tyypillisiä piirteitä ovat vähäinen väestömäärä ja elinkeinorakenteen 

yksipuolisuus (Helminen ym. 2014: 9–12).  

 

 

Kuva 2. Oulun kaupungin alueluokitus. Oulun kaupunki on rajattu kuvassa ruskealla viivalla. 

Oulun alueen sisään jäävä neliönmuotoinen alue on Iin kunta (Helminen ym. 2014: 51). 

 

Vaikka kuntaliitokset ovat tuoneet Oulun kaupungin alueeseen laajoja maaseutualueita, 

ei maaseutu ja sen kehittäminen kuitenkaan haastateltavien mukaan näy riittävästi 

kaupungin kehittämistoimissa. Suurin osa haastatelluista toimijoista näki, että 
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maaseutualueet ovat kärsineet kuntaliitoksista etenkin siinä suhteessa, että päätösvalta ja 

palvelut ovat siirtyneet alueilta kauas keskuksiin. Toisaalta kuntaliitos on tuonut pienille 

maaseutukunnille taloudellista turvaa. Kuntaliitoksen negatiivinen vaikutus etenkin 

maaseudun palveluihin ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin on todettu myös 

aiemmassa Oulun monikuntaliitosta ja sen maaseutuvaikutuksia koskevassa 

tutkimuksessa (Muilu ym. 2013). Samassa tutkimuksessa todettiin uhkana Oulun 

kaupunkivetoinen politiikka sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 

maaseutuasiantuntijuuden ja kiinnostuksen puute maaseutua kohtaan. 

Myös tässä tutkimuksessa yhtenä suurimpana ongelmana moni haastateltava koki 

sen, ettei kaupunkiin nyt kuuluvaa maaseutua arvosteta riittävästi 

kaupunkiorganisaatiossa. Maaseutu ei näy riittävästi, ei eri strategioissa eikä 

konkreettisissa toimissa. Joku taas arveli, että puheissa maaseutu nähdään 

mahdollisuutena, mutta käytännön toimissa ei. Maaseutuohjelmassa määritelty Oulun 

maaseudun visio vuodelle 2020 on kuitenkin myönteinen: ”Oulun maaseutualueilla 

asutaan ja yritetään luonnonläheisessä, turvallisessa ja puhtaassa 

maaseutuympäristössä hyödyntäen kasvukeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Perinteinen ja uusi elinkeinotoiminta sekä elämä kylissä on vireää ja elinvoimasta. 

Maaseutualueet ovat kaupunkimme vahvuus ja niiden kehittämiseen panostetaan 

kestävästi” (Oulun maaseutuohjelma 2014–2020: 4). Maaseutuohjelmaan sisältyy 

kaupungin maaseudun vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia erittelevä 

SWOT-analyysi. Vahvuuksina nähdään muun muassa kasvukeskuksen eli Oulun 

läheisyys sekä maaseutuun liitetyt mielikuvat ja imago. Toisaalta heikkoutena todetaan 

negatiivinen asenneilmapiiri ja kehityserot alueen sisällä. Kiinnostus maaseutuasumista 

kohtaan ja muu kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus nähdään keskeisinä 

mahdollisuuksina. Uhkana taas määritellään muun muassa hallinnon toimimattomuus 

maaseutuasioissa.  

 

”Sanotaan, että ainakaan semmosta Klondiken strategiaa ei oo vielä hyväksytty. Eli 

jossain määrin pidetään tärkeänä sitä, että nämä alueet olis kehityksessä mukana, 

mutta sitten kuitenki eri toimenpiteissä se ei riittävästi näy.[…] Eli tavoitteellinen ja 

ongelmista lähtevä tarkastelu olisi todella välttämätöntä. Pitäis nimenomaan ottaa 

huomioon nämä erityyppiset alueetki.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 
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”En oo kyllä vielä havainnu tätä, että tämä ois niinku tavallaan käännetty 

positiiviseksi asiaksi, että kyllä se on enemmänki, jos aattelee sitä mitä median 

kautta esimerkiksi seurannu tätä tai päätöksenteon kauttaki, niin lähinnä on mietitty 

sitä kustannusvaikutusta, mikä sillä ympäröivällä maaseudulla on, ja niillä pitkillä 

välimatkoilla, versus siihen ydinkaupunkiin. Vaikea kyllä sanoa, että siinä ois 

havaittu, että siitä ois jotain hyötyä. Toki siellä maaseudulla on paljon monenlaisia 

resursseja, jota voitaisiin paremmin hyödyntää.” 

-Haastateltava 11, Maaseudun kehittäminen, ELY-keskus 

 

Maaseudun asemaa ja kehittämistä koskevista vastauksista on nähtävissä luottamuksen 

puute eri toimijoiden kesken: tämä näkyy toisten tarkoitusperien epäilynä ja arvosteluna. 

Arvostuksen tai ymmärryksen puutteesta maaseutua kohtaan haastateltavat moittivat 

useimmiten keskeisiä päättäjiä sekä kaupungin elinkeinojen kehittämisestä vastaavaa 

kaupungin liikelaitos BusinessOulua. Maaseutukunnista, ”alueilta” tulevien päättäjien 

todettiin näkevän maaseutu mahdollisuutena ja heillä olevan halua ja ymmärrystä kehittää 

sitä. BusinessOulu on haastateltavien mukaan perustettu vastaamaan nimenomaan niihin 

elinvoiman ja elinkeinojen kehittämisen painotuksiin, jotka ovat keskeinen osa 

monikuntaliitoksen liitossopimusta sekä kaupunkistrategiaa (Yhdistymissopimus 2010, 

Oulun kaupunkistrategia 2020). Suurin osa kuitenkin näki, että liikelaitoksella ei ole 

halua tai osaamista kehittää maaseutuyrittäjyyttä, vaan sen intressit ovat teknologiassa ja 

suurissa vientiyrityksissä. Haastattelemani organisaation edustajan oma näkemys oli, että 

toimintaa on pakko keskittää sinne, missä on mahdollista luoda uusia työpaikkoja, eikä 

tässä nähdä ensisijaisena maataloutta tai pienimuotoista maatalousyrittäjyyttä. Toimija 

korosti kuitenkin, että neuvoa ja tukea annetaan kaikenlaisen ja kaikenkokoisen 

yritystoiminnan kehittämiseen. 

Liiasta korkean teknologian painotuksesta sekä taloudellisen tehokkuuden ehdoilla 

menemisestä syytettiin kaupunkia yleensäkin, sen enempää toimijoita yksilöimättä. 

Konkreettisina esimerkkeinä maaseutualueiden arvostuksen puutteesta kaupungin 

toimissa mainitsi useampi vastaaja myös sen, että Oulu on jo ennen kuntaliitoksia ollut 

haastava kumppani Leader-toiminnassa: kaupungilta on ollut vaikea saada hankkeiden 

vaatimaa kuntarahoitusosuutta. Oulun maaseutuohjelmassa painotetaankin, että vaikka 

maaseudun kehittämiseen tulee varata rahoitusta kaupungin vuosittaisessa talousarviossa, 
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on kaupungin tunnistettava myös ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet ja osallistuttava 

niiden kuntaosuuksiin (Oulun maaseutuohjelma 2014–2020). 

 

”Meijän keskeisiä tehtäviä on työpaikkojen luominen. Ja mitkä on sitten siihen ne 

keinot, niin vienti on yhtenä keskeisenä, viennin edistäminen ja sitten investointien 

saaminen tälle alueelle. Kun joku investoi, niin syntyy monta uutta työpaikkaakin. 

Ja siitä näkökulmasta on sitten tietenkin mietitty, että missä ois eniten 

mahollisuuksia löytää niitä uusia työpaikkoja. Ja kyllähän se tuo ICT-puoli, vaikka 

se on murroksessa. […] Että kyllä se on keskittyny se meiän toiminta näihin, missä 

on oikeesti potentiaalia. Ja pakko on keskittyä. Mutta kaikki on tervetulleita, kaikki 

yritykset meijän palveluja käyttämään.”  

-Haastateltava 1, yritysneuvonta, BusinessOulu 

 

”Se onkin ongelmallista, että osa näkee ja osa ei. Ne tärkeimmät päätöksentekijät, 

osa näkee, että tää on lähinnä rasite, että on näitä maaseutumaisia kuntia tässä 

uudessa Oulussa mukana. Ja sitten tietenki ne päättäjät, jotka on näistä 

sulautuneista kunnista näkevät, että tässä pitäis tätä aluettaki kokonaisuutena 

tarkastella ja kehittää.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 

 

”Ei, sitä ei nähdä riittävän isona voimavarana kuitenkaan, semmosta syvällisempää 

ymmärrystä, mitä tarkottaa maaseutualueet kaupungissa. […] Koska tää 

energiaympäristö, biotalous, se pyörii tuolla maaseudulla, sieltä tulee niitä 

voimavaroja, joita kaupunkiki tietysti hyödyntää. […] Tässä on paljonkin 

tiivistettävää ja voitettavaa molemmille osapuolille.” 

-Haastateltava 6, maaseudun kehittäminen, ProAgria 

 

”Sitten kun aattelee tuolla nuita kulttuureita, Suomen eri kaupunkeja, kyllä Oulu sais 

ottaa oppia jostain pienemmästä kaupungista, jossa ymmärretään se maatalouden 

merkitys vähän enemmän, edes siitä jonkinlainen oppi ja näkemys, että miten asiat 

kannattaa tehä maaseudun ja maataloudenki osalta. Ei se oppi ja semmonen 

ettiminen omiin toimintatapoihin, ei se paljon vaatis. Vaikka se maaseutu ei ehkä 

näkyis niin kauhean voimallisena, mutta että se näkyis semmosena toimintatapana, 

kulttuurina, ymmärtämisenä enemmän.” 

-Haastateltava 13, maaseutuasiat, Oulun kaupunki  

 

Haastatteluista voi päätellä, että maaseutualueet ja niiden kehittäminen on ikään kuin 

unohdettu kuntaliitosprosessissa tai näitä ei ole nähty niin merkittävänä kehityskohteena 
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uuden kaupungin toimissa. Vastaajien näkemysten perusteella kaupungin olisi pitänyt 

tarttua maaseudun kehittämiseen jo kuntaliitoksessa esimerkiksi luomalla erillinen 

maaseutustrategia kaupunkistrategian lisäksi, hyödyntämällä maaseutuvaikutusten 

arviointimenetelmää uuden kunnan toimintaa suunniteltaessa sekä kehittämällä 

lähidemokratiaa niin, että sillä olisi todellista päätäntävaltaa.  Edellä mainittua 

maaseutuvaikutusten arviointia on kehitelty Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 

toimesta vuodesta 2009 alkaen, mutta siitä ei ole muodostunut vakiintunutta välinettä. 

Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa erilaisten poliittisten toimien vaikutus maaseutuun ja 

ennakoida toimien aiheuttamia ristiriitoja. Näin maaseutunäkökulma olisi mahdollista 

sisällyttää osaksi päätöksentekoa aiempaa vahvemmin (esim. Muilu ym. 2013).  

 

”Kyllähän tässä ois petraamista puolin ja toisin, se on vähän jääny unohuksiin, se 

vaan mennee omalla painollaan tämä touhu.” 

-Haastateltava 12, maaseutuasiat, Oulun kaupunki  

 

”Mutta kyllä minä vielä uskon. Tämmönen näin valtava uus kunta, kun syntyy, niin 

se vaatii niitten peruspalikoitten ja niitten tärkeempien asioitten loksahtamista 

kohilleen ensin, ja sitten lähtee nämä keskushallinnon mielestä ehkä vähäpätösemmät 

asiat liikkeelle.”  

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

Suomalaisen maaseutupolitiikan katsotaan syntyneen vuoden 1987 periaatepäätöksen 

myötä, jolloin kunta määritettiin tärkeimmäksi vastuunkantajaksi maaseudun 

kehittämisessä (Uusitalo 2009: 39–40). Kunnan rooli maaseudun kehittämisessä on 

kuitenkin jäänyt epäselväksi ja kunnilta puuttuu usein strateginen ote maaseutualueidensa 

kehittämisessä (esim. Mustakangas ym. 2003, Mustakangas ym. 2004). Myös 

kuntaliitosten myötä laajentuneessa Oulun kaupungissa kaupungilla ei tunnu olevan 

selkeää roolia tai strategiaa maaseutualueidensa kehittämisen suhteen. Erään 

haastateltavan näkemys oli, että kaupunki on ulkoistanut maaseutunsa 

kehittämistoiminnan asiantuntijaorganisaatioille.  Kuntien toteuttaman laajan 

maaseutupolitiikan välineitä ovat esimerkiksi kaavoitus, elinkeinopolitiikka ja 

sosiaalipolitiikka, samoin kuntatasoa laajemmat kehittämistoimet kuten seutuyhteistyö. 

Suppean maaseutupolitiikan välineitä ovat erilaiset maaseudun kehittämishankkeet tai 
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kunnassa laadittava maaseutuohjelma (esim. Mustakangas ym. 2004, Ponnikas ym. 

2011). Oulussa on laadittu kaupungin maaseutualueisiin kohdistuva maaseutuohjelma. 

Monen haastateltavan mukaan ohjelma ja siinä esitetyt toimenpiteet ovat hyviä, mutta 

niiden toteuttamista epäiltiin suuresti. Ohjelman toteuttamisen esteenä nähtiin 

taloudellisten resurssien puute.  

Oulun maaseutuohjelman näkökulman todetaan olevan vahvasti poikkihallinnollinen 

niin, että ohjelmaan kirjattuja toimia toteutetaan osana eri hallintokuntien perustoimintaa. 

Ohjelman toteutuksen ja maaseudun kehittämisen ei tulisi olla pelkkiin hankkeisiin 

perustuvaa. Ohjelmassa todetaan, että ” kunnan on tunnistettava ja määriteltävä roolinsa 

maaseudun kehittäjänä ja kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmiin sisällytettävä ajatus 

maaseudusta kaupungin voimavarana ja yhtenä painopistealueena, johon panostetaan 

ja, jonka kehittämiseen talousarviossa varataan rahaa” (Oulun maaseutuohjelma 2014–

2020: 27). 

Moni haastateltavista nimesi konkreettisena maaseudun kehittämistä hidastavana 

tekijänä sen, että kaupunkiorganisaatiosta puuttuu henkilö, joka vastaisi maaseudun 

yleisistä kehittämistehtävistä. Maaseudun kehittämisvastuu on maaseutuohjelmassa 

määritelty maaseutupalveluiden yksikölle, jonka työnkuvana on kuitenkin vastata 

maaseudun viranomaistehtävistä, eikä sillä näin ollen ole resursseja maaseudun 

yleisempiin kehittämistehtäviin, kuten hankkeiden valmisteluun tai muun 

maaseutuyrittäjyyden kuin maatalouden edistämiseen. Maaseudun kehittäjän 

palkkaamista oli esitetty jo pitkän aikaa ja se on yksi keskeisimmistä Oulun 

maaseutuohjelmassa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista. Kehittämisestä vastaavan 

henkilön palkkaamista ei ole kuitenkaan toteutettu. Jotkut haastateltavista näkivät, että 

tämän henkilön pääasiallisena tehtävänä olisi maaseutuyrittäjyyden kehittäminen, toiset 

ajattelivat, että tämä vastaisi myös maaseutuhankkeiden suunnittelusta ja 

rahoitusmahdollisuuksien etsimisestä, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

edistämisestä muun muassa tiedottamisen kautta sekä alueellisten toimijoiden 

aktivoimisesta alueiden kehittämisessä. Tällaisen maaseutukehittäjän viran sanottiin 

olevan Suomessa monilla suurilla kaupungeilla.  
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”Kyllähän tämä alue kun menee tuonne pohjosta kohti, niin siellä on sitä syrjäistäki 

maaseutua. Ja se elinkeino mikä siellä on, niin kyllä se on siihen paikallisuuteen ja 

sieltä oleviin mahdollisuuksiin, siitä on kiinni. Mutta, että jos haluais lähtä johonki 

elinkeinoon tai sivuelinkeinoa yrittämään, niin semmosen tukemista ja neuvontaa ei 

kaupungista paljon löydy. Että kyllä se anti on hyvin kaupunkimaista, se 

elinkeinollinen anti.” 

-Haastateltava 13, maaseutuasiat, Oulun kaupunki 

 

”Minusta se on oikeestaan toisaalta vaarallista, jos nimetään erillisiä henkilöitä, 

joku maaseutuasiamies, se on yks helpoin tapa haudata ne asiat ja sysätä ne 

johonki nurkkaan. Vaan sen pitäis olla semmonen yhteisvastuuperiaate ja kautta 

päätöksenteon menevä periaate, että myöskin näitä ja tietyjä semmosia kriteerejä 

pitäs muodostaa, joista myöskin tarkastellaan näitten maaseutumaisten alueittenkin 

kehittämistä.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 

 

Kaupungin erityyppisten maaseutualueiden ja ylipäänsä kaupungin alueiden kehittämistä 

arvioidessaan, kaupunkiorganisaatiossa työskentelevät vakuuttivat pyrkivänsä toiminnan 

tasavertaisuuteen. Kuitenkin he itsekin uskoivat, että näkökulma ja viesti 

maaseutualueilta voisi olla toinen. Toimijat arvelivat, että pienimuotoisessa toiminnassa 

kuten lähidemokratiatyössä toiminta on tasavertaista kaikilla alueilla, mutta isossa 

mittakaavassa ei, mikä näyttäytyy muun muassa maaseutualueiden palveluiden 

heikentymisenä tai infrastruktuurin puuttumisena. Haastateltavat näkivät, että olennaista 

olisi nimenomaan huomioida erilaiset alueet ja niiden erilaiset tarpeet ja kohdentaa niihin 

eriyttäviä toimenpiteitä esimerkiksi paikallisen kehittämisen ja budjetoinnin avulla.  Joku 

epäili, että kaikkien alueiden kehittäminen samalla kaavalla ei ole edes taloudellista, vaan 

toimintaa voitaisiin tehostaa myöntämällä alueille rahallista resurssia, minkä avulla nämä 

voisivat itse järjestää tietyt toiminnot. Tämän todettiin kuitenkin vaativan aivan 

uudenlaista ajattelua ja budjetointijärjestelmän miettimistä uudelleen. Katajamäen (2009: 

52) mukaan etenkin monikuntaliitosten myötä syntyneissä laajoissa kunnissa voitaisiin 

huomioida kaupunki- ja maaseutu alueiden erilaisuus soveltamalla esimerkiksi 

aluelautakuntamallia. Aluelautakuntamallia ja paikallisen kehittämisen periaatteita 

käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Haastateltavat arvelivat, että kaupungin 

läheinen maaseutu saa elinvoimansa kaupungista ja menestyy etenkin 
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asumisympäristönä. Haasteellisempaa on kehittää kaupungin alueelle lukeutuvaa 

kaukaisempaa, harvaan asuttua maaseutua. 

 

”Kyllähän ne on aika erityyppisiä nämä kunnat, jotka on tässä liittyny. Että on 

hyvinkin syvää maaseutua, jossa on pysyvää asutusta ja elinkeinoja, mutta on huoli 

siitä, että elinkeinona maatalous ja metsätalous ja yrittäjyys säilyy. Ja sitten taas on 

ihan tässä kaupungin laitamilla olevia kuntia, jossa maaseutuyrittäjyys ja yrittäjyys 

on erimuotoista. Että se on niinku haaste siinä, että miten näien painotukset 

saahaan oikeen kohistettua ja painotettua.” 

-Haastateltava 7, kaupunginvaltuutettu, Ylikiiminki 

 

Paikallinen kehittäminen 

 

Haastattelemistani henkilöistä moni otti kantaa Uuden Oulun lähidemokratiamalliin, 

vaikka aihe ei varsinaisesti sisältynyt haastattelurunkoon. Periaate kuntalaisten 

osallistumisesta elinympäristönsä suunnitteluun kytkeytyy uuden hallinnan tapaan, jossa 

hallinta tapahtuu verkostomaisissa rakenteissa. Lähidemokratia ja paikallinen 

vaikuttaminen on ollut myös yksi keskeisiä aiheita kuntaliitoksia sopiessa; kuntaliitosten 

myötä syntyneissä suurkunnissa on pitänyt miettiä uusia keinoja sille, miten 

maaseutualueiden ääni saataisiin kuuluviin. Katajamäki (2013: 105, 109) katsoo, että 

tähänastisissa kuntien yhdistymissopimuksissa lähidemokratian käytäntöjä ei kuitenkaan 

ole määritelty riittävästi, vaan kuntauudistuksessa ja kuntalain muutoksessa tulisi 

määrittää toimivaltaisen lähidemokratian kuntia velvoittavat periaatteet. Liitosten myötä 

syntyneissä suurkunnissa tarvittaisiin toimivaltaista kunnanosahallintoa, millä 

tarkoitetaan todellisia alueperustaisia tehtäviä ja resursseja niiden hoitamiseen. Toimivat 

lähidemokratiatoimielimet ja paikallinen vaikuttaminen voidaan nähdä esimerkkinä 

kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta. Myös vuosien 2009–2013 

maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa nähdään haasteena kuntakoon suureneminen 

ja siten kunnan maaseutualueiden palveluiden kehittyminen. Muutokseen tulisi vastata 

vahvistamalla kunnan ja kylien välistä suhdetta ja paikallista kehittämistä.  Kylä- tai 

kaupunginosatoiminta ei saa kuitenkaan jäädä vain kuulemiseksi tai lausunnon 

antamiseksi vaan sillä tulisi olla nykyistä vahvempi poliittinen asema (Maaseutu ja 

hyvinvoiva Suomi 2009: 127). 
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”Tietysti se, että jollaki lailla jyvitettäs myös sitä kehittämisresurssia sinne 

kaukasimmilleki alueille ja nimenomaan otettas ne alueen ihmiset siihen 

kehittämiseen, sen suunnitteluun ja toteutukseen, se ois tärkeää.” 

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

”Yhteistyön mahollisuuksia? Minä ajattelen sitä lähinnä lähidemokratian kannalta, 

demokratian näkökulmasta. Oulussa on, sanotaan näin että, täällä mentiin varman 

päälle, täällä valittiin alin lähidemokratian taso eli keskustelun taso. Eli on nämä 

22 suuraluetta, joissa jokaisessa on yhteistyöryhmät. […] Se vaatis virkamiehiltäkin 

aivovoimistelua ruveta ajettelemaan ihan uudella tavalla tämä 

budjetointijärjestelmä, hajauttaa ikään kuin uudestaan tuonne alueille tiettyihin 

hankkeisiin päätösvaltaa.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 

 

Edelliset kommentit viittaavat siihen, miten moni haastateltava näki toimivan 

kuntalaisvaikuttamisen ja lähidemokratian, ylipäänsä alueiden paikallisen kehittämisen, 

osana maaseudun kehittämistä. Yleinen arvio oli, että kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksia ei ole otettu kuntaliitosten myötä laajentuneessa kaupungissa 

riittävästi huomioon. Uuden kaupungin valtuustossa on luonnollisesti lukumäärällisesti 

vähemmän edustajia kaikilta alueilta verrattuna siihen tilanteeseen, kun kunnat olivat 

itsenäisiä. Lisäksi päätöksenteko on siirtynyt ihan fyysisestikin kauas maaseutualueilta. 

Oulun monikuntaliitoksen yhdistymissopimuksessa korostetaan verkostoitumisen 

merkitystä uuden kunnan kehittämisessä; verkostoitumisella tarkoitetaan sekä kaupungin 

ulkoisia verkostoja että eri toimijoiden verkottumista kunnan sisällä. Kunnan tarjoamat 

palvelut pyritään järjestämään yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. 

Palvelut järjestetään kuntalaislähtöisesti niin, että huomioidaan uuden kunnan eri 

alueiden erityistarpeet ja -olosuhteet. Kuntalaislähtöinen palveluiden järjestäminen 

sisältää ajatuksen kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta elinympäristöänsä 

koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallisuuden ja vaikuttamisen käytännöt 

pohjautuvat Oulun kaupungissa aiemmin käytettyyn malliin, jossa järjestetään 

suuralueittain keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia alueen asukkaille, yrityksille, 

järjestöille sekä poliittisille päättäjille (Yhdistymissopimus 2010). Haastateltavien 

mukaan valittu muoto onkin nimenomaan keskustelumuoto, eivätkä yhteistyöryhmät ole 
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riittävän vaikuttavia elimiä. Moni pelkäsi, tai oli jo havainnut, että valitun 

lähidemokratiamallin heikko sijoittuminen päätöksentekoon vähentää kuntalaisten intoa 

osallistua alueensa kehittämistä koskevaan keskusteluun. Pelkän keskustelun sijaan 

alueille pitäisi haastateltavien mukaan osoittaa myös rahallista resurssia. 

Kokeilukelpoisina lähidemokratian malleina mainittiin muun muassa aluelautakuntamalli 

tai osallistava budjetointi.  

 

”Onhan niitä ihan hyviä esimerkkejäki olemassa, että sitä kuntalaisvaikuttamista on 

niinku aidosti, mutta se vaatii vaan halua sieltä kuntapäättäjiltä ja viranomaisilta. 

Mutta, jos joku Oulun kokonenki kaupunki, jos siellä on nämä alueelliset 

yhteistyöryhmät ja se resurssointi heille on suoraan sanottuna ihan naurettavan 

pientä kuitenkin, niin se ennen pitkään turhauttaa vaan ihmisiä, saa ne tuntemaan, 

että se on vaan semmosta näennäistä se homma.”  

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

”Lähidemokratiaa kokeiltas jotenkin niin oikeasti sillä tavalla, että siihen liittyis 

enemmän myös rahallista resurssia siitä, että pystyis tietyilla alueilla päättämään, 

että mihin se raha kohdennettais, niin varmaan siitä oltais laajemmin kiinnostuneita 

ja se olis semmosta tosiasillisempaa asioitten kehittämistä ja pohtimista, mun 

mielestä sitä kannattais kyllä kokeilla.” 

-Haastateltava 11, maaseudun kehittäminen, ELY-keskus 

 

Lähidemokratian käsitteen on todettu olevan vaikeasti määriteltävissä eikä sille ole 

onnistuttu luomaan yksiselitteistä määritelmää. Suomessa lähidemokratiatoimikunnan 

mietinnössä vuodelta 1982 lähidemokratiassa on kyse kunnan ja sen poliittisen 

hallinnollisen järjestelmän sekä kuntalaisen välisestä suhteesta. Toimikunnan mukaan 

lähidemokratian muoto kuitenkin vaihtelee. Yleensä lähidemokratiatoimielimen valinta 

ja asiasisältö määritellään viranomaispäätöksellä ja lainsäädännöllä, mutta toiminta voi 

perustua myös alueen omaan päätökseen ja oma-aloitteiseen vuorovaikutukseen (Metsälä 

& Leinamo 2013: 15–16) Linnan (1993: 60) mukaan lähidemokratia on usein rinnastettu 

osallistumisen käsitteeseen. Linna erottelee lähidemokratian ja osallistumisen kahteen 

tyyppiin: edustukselliseen demokratiaan perustuva osallistuminen sekä erilaisiin 

hallinnollisiin tai vapaaehtoisiin järjestelyihin perustuva osallistuminen. Ensimmäisellä 

tarkoitetaan institutionaalista, vakiintunutta vaikuttamista, joka tapahtuu yleisten vaalien 
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kautta. Jälkimmäisellä taas tarkoitetaan hallinnon ehdoilla tapahtuvaa, välillistä 

osallistumista, jossa asukkailla ei ole taattua mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. 

Toimivampana suomalaisena esimerkkinä lähidemokratiasta mainitaan usein 

Rovaniemen kaupungissa käytössä oleva aluelautakuntamalli. Alueautakuntamalli 

nähtiin myös Oulussa parempana vaihtoehtona kuin nykyinen keskustelufoorumiksi 

luonnehdittava malli. Rovaniemen aluelautakuntamalli eroaa muista Suomessa toimivista 

alueellisista toimielimistä siten, että sille on annettu taloudellinen vastuu sekä palvelujen 

järjestämisvastuu (Pihlaja & Sandberg 2012: 65). Katajamäen (2013: 108–109) näkemys 

on, että Rovaniemellä toteutettu aluelautakuntamalli on parempi harvaanasutulla 

maaseudulla kuin koko kuntaa samanaikaisesti tarkasteleva sektoripohjainen 

lautakuntamalli. Järjestely tukee myös suomalaisen maaseutupolitiikan periaatetta 

maaseutualueiden paikkaperusteisesta kehittämisestä. Katajamäki näkee Rovaniemen 

mallin toimivana esimerkkinä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta: 

kuntalaislähtöiset lähipalvelut on järjestetty kohtuullisin kustannuksin kaukana 

keskuksesta harvaan asutulla maaseudulla.  

Ritva Pihlaja ja Siv Sandberg (2012: 157–159) esittelevät yhtenä paikallisen 

kehittämisen ja osallistumisen muotona osallistuvan budjetoinnin periaatteen, johon 

myös moni haastateltava viittasi. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu ensimmäisen 

kerran Brasiliassa 1980-luvulla ja sovellettu sittemmin eri puolilla maailmaa, myös 

Euroopassa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa menetelmää ei ole kuitenkaan sovellettu. 

Menetelmän perustana on ottaa kaupungin, asuinalueen tai kylän asukkaat mukaan 

yhteisten verovarojen käyttöön koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukkaat 

osallistuvat palveluja ja investointeja koskevaan päätöksentekoon asukastilaisuuksissa ja 

äänestyksissä. Menetelmässä paikalliset viranomaiset ja paikalliset asukkaat 

suunnittelevat yhdessä miten verovaroja käytetään, joten asukkailla on todellista 

päätäntävaltaa alueensa suunnittelua koskien.  

Paitsi kuntalaisten ja näiden osallistumisen alueensa suunnitteluun, muutamat 

haastateltavat mainitsivat myös erilaisten yhdistysten ja järjestöjen merkityksen 

maaseudun kehittämisessä: muun muassa kyläyhdistykset tai metsänhoitoyhdistykset 

ovat tärkeitä alueensa kehittäjiä. Myös Oulun tuoreimman kuntaliitoksen 

yhdistymissopimuksessa ja uuden kaupungin kaupunkistrategiassa korostetaan 

kuntalaisten sekä kolmannen sektorin roolia kaupungin kehittämisessä. 
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Kaupunkistrategiassa todetaan, ettei kunta kykene yksin toteuttamaan strategisia 

tavoitteita, joten toteuttajiksi määritellään kunnan lisäksi yritykset, yhdistykset, järjestöt 

sekä kuntalaiset. Yhdistykset ja järjestöt nähdään kaupunkistrategiassa tärkeinä etenkin 

palveluiden tuottamisessa. Painotukset julkisen sektorin vastuun hajauttamisesta 

viittaavat uuden hallinnan tapaan, mitä on todettu toteutettavan paitsi kunnan sisällä, 

myös laajemmin maaseudun kehittämisessä (esim. Mustakangas ym. 2003, Mustakangas 

ym. 2004, Wilén 2008, Uusitalo 2009). 

 

”Se ei kuitenkaan se alueellinen yhtenäisyys ja yhteisöllisyys häviäis. Se ois kuitenki 

tärkeää säilyttää jatkossa. Justiinsa se semmonen kolmannen sektorin, mitä ne voi 

ite tehä sen alueen hyväksi ja järjestää. Että jos vaan on mahollista tuua tiloja ja 

tämmöstä, että ne voi kuitenki ite tavallaan huolehtia siitä omasta alueesta ja 

ihmisten hyvinvoinnista.” 

-Haastateltava 2, kuntalaisvaikuttaminen, Oulun kaupunki 

 

Toimijat vuorovaikutuksen kehittämisessä 
 

Pyrin tässä työssä hahmottamaan sitä, millaiset toimijat osallistuvat kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutuksen tai maaseudun kehittämiseen Oulun kaupungissa ja Oulun 

seudulla, ja miten yhteistyökuviot ovat ehkä muuttuneet tehtyjen kuntaliitosten myötä. 

Teen tarkastelua etenkin kaupunki- ja maaseutupolitiikka -jaottelun kautta.  Kaupunki- ja 

maaseutupolitiikkojen tavoitteet ja kehittämiskohteet nousevat keskenään varsin 

erilaisista lähtökohdista. Näiden eri politiikanalojen perustaksi voidaankin määrittää 

kaupungin ja maaseudun työnjako, mikä pohjautuu kummankin alueen erilaisiin, 

luontaisiin vahvuuksiin. Toisaalta maaseutu- ja kaupunkipolitiikkoja määrittävät osittain 

yhteiset puitteet ja niiden molempien intressinä on saavuttaa tasapainoinen 

kokonaistalous, jossa rajalliset julkiset resurssit kohdennetaan kokonaisuuden kannalta 

optimaalisella tavalla. Tämä luo tarvetta vuorovaikutteiselle politiikalle(esim. Aronen & 

Fagerlund 1999, Cranberg & Cside 2003).   

Sekä kaupunki- että maaseutupolitiikkaa toteutetaan verkostomaisissa rakenteissa, 

joissa on osallisina eri organisaatioita ja ryhmiä niin julkiselta, yksityiseltä kuin 

kolmannelta sektorilta (esim. Sotarauta 1999, Uusitalo 2009). Tätä politiikan tekemisen 

luonnetta on kuvattu esimerkiksi politiikkaverkoston tai paikallisen kehittäjäverkoston 
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käsitteillä (Linnamaa 1998, Wilén 2008). Paikallisen kehittäjäverkoston toimijat ja 

rakenne muotoutuvat ja vaihtelevat alueittain. Oulua koskevissa haastatteluissa mainittiin 

erilaisia alueellisen kehittämisen verkostoja tai kokoonpanoja, jotka rakentuivat usein 

jonkun hankkeen tai ohjelman ympärille. Tällaisia olivat esimerkiksi Oulun ja 

Ylikiimingin kuntaliitoksen jälkeen toteutettu KantriOulu -tiedotushanke, jonka 

keskeisenä tavoitteena oli lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta laajentuneen kaupungin 

maaseutualueista. Hanketta hallinnoi Oulun kaupunki ja yhteistyökumppaneina olivat eri 

maaseudun kehittämiseen liittyvien aluekehitysorganisaatiot, kuten koko pohjoisen 

Suomen maatalouden ja maaseudun kehittämisestä vastaava ProAgria Oulu ja Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) sekä Oulun 

ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Kaupunkipolitiikan osalta yhtenä 

yhteistyökuviona mainittiin Kasvusopimus, jossa sopijaosapuolina ovat valtion puolelta 

eri ministeriöt sekä Oulun kaupunkiseudun kunnat, Oulun korkeakoulut sekä Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaliitto. Kasvusopimuksen tavoitteena on kaupunkiseudun 

kilpailukyvyn vahvistaminen. 

Niin kaupunki- kuin maaseutupolitiikan toimijat mainitsivat toki myös vakiintuneita 

yhteistyön muotoja. Maaseutupolitiikan osalta yhteistyö pohjautuu yleensä maakuntaan. 

Yleisimpinä maaseudun kehittäjätahoina mainittiin ProAgria, ELY- keskus sekä 

maakuntaliitto. Myös alueen korkeakoulut, kunnat ja erilaiset yhdistykset ovat keskeisiä 

yhteistyötahoja. Kaupunkipolitiikan taas voi katsoa pohjautuvan enemmän seututasoon, 

vaikka maakuntaliittokin mainittiin yhteistyötahona. Kaupunkipolitiikan toimijan 

mukaan maaseutuun liittyvä kehittämistyö tapahtuukin lähinnä maakunnallisen 

yhteistyön kautta. Muita keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa Työ- ja 

elinkeinoministeriö sekä seudun kunnat.  

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksella on Suomessa tarkoitettu esimerkiksi 

kaupunki- ja maaseututoimijoiden suoria yhteyksiä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 

2005: 4). Haastateltavat näkivät kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen tuovan 

monenlaisia mahdollisuuksia uuden kaupungin kehittämisessä ja tärkeänä myös tietoisen 

vuorovaikutuksen kehittämisen. Kaupungin sisäisen vuorovaikutuksen edistämisen 

vastuutaho oli kuitenkin epäselvä. Kaupungin alueiden välisen yhteistyön kehittämistä ei 

vastaajien mukaan tulisi ulkoistaa muille organisaatioille, tai sen ei pitäisi pohjautua vain 



58 
  

 
 

erillisiin hankkeisiin, vaan sen tulisi olla osa kaupunkiorganisaation perustyötä. Tämä on 

todettu myös Oulun maaseutuohjelmassa. 

Kaupunkipolitiikan toteuttamisesta vastaa Oulun kaupungissa oma erillinen 

yksikkönsä, ja kaupunkipolitiikalla on omat tavoitteensa. Sosiaalisten verkostojen 

syntymisen ja toiminnan keskeisenä edellytyksenä on eri toimijoiden motiivi osallistua 

verkoston toimintaan. Tämä taas edellyttää sitä, että toimijoilla pitäisi olla yhteisiä 

päämääriä, joita he katsovat voivansa edistää verkostoitumalla keskenään (esim. Kickert 

ym. 1997, Sotarauta & Linnamaa 1997, 1999).  Haastateltavat näkivät vähän 

yhtymäkohtia varsinaisen kaupunki- ja maaseutupolitiikan välillä, mahdolliset 

yhteistyökuviot ovat lähinnä erilaisiin hankkeisiin liittyviä. Kaupungin ja maaseudun 

kehittämisestä vastaavien toimijoiden ja verkostojen voi todeta olevan Oulussa erillään. 

Haastateltavien vastauksissa näkyy erottelu ”meidän” ja toisten toimijoiden välillä, mikä 

kertoo luottamuksen ja yhteisten päämäärien puuttumisesta. Tätä kuvaa esimerkiksi 

seuraava kaupunkipolitiikan toimijan toteamus yhteistyöstä maaseutupolitiikan 

toimijoiden kanssa: 

  

”Ei sitä oo oikeestaan minkäänlaista yhteistyötä, että se on niinku heidän juttunsa, 

oikeestaan mä en ees oikeen tiiä, mitä siellä tehdään, paitsi siis tietenki 

maatalouselinkeinojen tukeminen.” 

-Haastateltava 9, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

 

”Kyllä ne on omat politiikanlohkonsa, maaseutupolitiikka ja toisaalta 

kaupunkipolitiikka, ne ongelmat on pikkusen erilaiset, en mä menis kyllä 

yhdistämään, pitäisin edelleenki erillään. Voihan sitä pohtia, että mitä hyötyä siitä 

olis, sitten pitäs alkaa puhua aluekehityksestä, ei enää kaupunkipolitiikasta ja 

maaseutupolitiikasta, se on vaan aluekehittämistä. Se silloin valtavirtaistus tämä 

homma, siihen kuitenki tarvitaan kärkiä kummassakin, sekä maaseutupolitiikassa 

että kaupunkipolitiikassa, se vois vesittyä sitten.” 

-Haastateltava 9, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

 

Haastateltavat kuvailivat muiden kanssa tehtävän yhteistyön luonnetta useimmiten 

perustyönä, normaalina ammatillisena työnä sekä keskusteluna ajankohtaisista asioista ja 

informaation välittämisenä eri suuntiin. Verkostoitumisen perustana onkin ajatus, että 

yksilöt tai ryhmät voivat selvitä erilaisista haasteista jakamalla aineettomia ja aineellisia 

voimavaroja toisten osapuolten kesken (esim. Harisalo & Miettinen 2010). Kaupungin 
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kehittämiseen liitettyjen paikallisen kehittäjäverkostojen tai politiikkaverkostojen on 

tulkittu olevan löyhästi organisoituja ja vuorovaikutukseltaan epäsäännöllisiä (Wilén 

2008, Sotarauta & Linnamaa 1999). Myös haastattelemani toimijat sanoivat yhteistyön 

muiden toimijoiden kanssa olevan useimmiten hanke- tai asiakohtaisia.  

 

”Yleensäki vois sanoa sillä tavalla, että kyllä se on se osallistuminen näihin meiän 

järjestämiin tilaisuuksiin, että ei meillä oikeestaan muuta kautta kauheesti 

foorumeja.” 

-Haastateltava 11, maaseudun kehittäminen, ELY-keskus 

 

Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitoksessa Ylikiimingin kunta liittyi Oulun kaupunkiin ja jo 

kuntien välisessä yhdistymissopimuksessa sovittiin, että toiminnan suunnittelusta vastaisi 

Oulun kaupungin organisaatio ja myös päätöksentekojärjestelmä sovittiin järjestettävän 

Oulun kaupungin järjestelmän mukaisesti (Yhdistymissopimus 2006). Myöhemmin 

toteutetussa monikuntaliitoksessa kaikki liittyneet kunnat lakkasivat ja perustettiin uusi 

Oulun kaupunki (Yhdistymissopimus 2010). Yhdistymissopimuksessa korostettiin 

kaikkien entisten kuntien tasavertaista asemaa uuden kaupungin toimintaa suunnitellessa, 

mutta haastattelemieni toimijoiden mukaan kaupungin toimintaa on suunniteltu pitkälti 

vanhan Oulun mukaisesti, tämä muun muassa elinkeinojen tai maaseudun kehittämisen 

osalta. Kuntaliitokset ovat väistämättä synnyttäneet uudenlaisia yhteistyökuvioita ja 

verkostoja, mutta tämä ei ole haastateltavien näkemysten mukaan olennaisesti muuttanut 

kaupungin kehittämisen painotuksia. Verkostomaista toimintaa onkin kritisoitu siitä, että 

verkostot perustuvat usein olemassa oleville sosiaalisille rakenteille. Alueen 

kehittämiseen liittyvät poliittiset ja taloudelliset valtasuhteet ovat voineet syntyä jo kauan 

ennen verkostojen syntyä. Siten nykyiset verkostot todellisuudessa pohjautuvat näihin 

olleisiin suhteisiin ja verkoston jäsenet ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa toimintaan 

(Hadjimichalis & Hudson 2006). 

 

”Ne sävyt ja suunnat, mitä kaupunki on aiemmin luonu ihan itsenään, niin voi 

sanoa, että ne on säilyneet. Elinkeinolliset painotukset on teknologiassa ja kaikessa 

tämmösessä. Vaikka tämä maaseutu on moninkertaistunu, niin se ei oo ottanu sitä 

niin omakseen.” 

-Haastateltava 13, maaseutuasiat, Oulun kaupunki 
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”Että kyllähän tää hyvin Oulu-johtoista on, että se jää niiden henkilöiden vastuulle, 

jotka siitä kantaa huolta ja vie asioita eteenpäin. Siellä on poliitikot osaltaan, ennen 

kaikkea onko hyviä virkamiehiä, jotka haluaa sitoutua siihen asiaan ja tehdä 

maaseutu-kaupunki-vuorovaikutustyötä, niin siitä se lähtee.” 

-Haastateltava 6, Maaseudun kehittäminen, ProAgria 

 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja yhteisiä päämääriä on Suomessa haettu 

kaupunki- ja maaseutupolitiikan lisäksi esimerkiksi seutuyhteistyön ja 

maakuntasuunnittelun kautta (Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

yhteistyöryhmä 2002). Oulun Kuntaliitoksissa yhdistyneiden kuntien välillä oli ollut 

yhteistyötä jo pitkään ennen kuntaliitoksiakin. Yhteistyötä oli tehty esimerkiksi 

maakunnan toiminnan ja erilaisten seudullisten kokoonpanojen kesken. Yksittäisillä 

kunnilla oli ollut myös erilaista kuntayhtymä- tai sopimuspohjaista yhteistyötä eri 

palveluiden järjestämiseen liittyen. Haastateltavat totesivat seutuyhteistyön jatkuvan yhä 

kuntaliitoksista huolimatta; yhteistyötä tehdään edelleen esimerkiksi maankäytön 

suunnittelijoiden ja kunnanjohtajien kesken. Lisäksi eri aluekehitysorganisaatioiden -

kuten ELY-keskus, maakuntaliitto tai ProAgria- jotka osallistuvat keskeisesti Oulun 

alueelliseen kehittämiseen, perustoiminta on laajaa maakunta- tai muuhun aluejakoon 

perustuvaa toimintaa, joten kuntaliitokset eivät ole olennaisesti vaikuttaneet niiden 

työhön.  

 

”No kyllähän ne omista asioistaan päätti ja teki yhteistyötä sinne, minne halus ja 

kenen kans ne halus ja kenestä koki saavansa hyötyjä, että oli semmosia alliansseja. 

Kyllähän nää on tietysti muuttunu ja purkautunuki jonkin verran. […] Kyllä se 

yhteistyö on uudentyyppistä varmaan, mutta sitä koordinoidaan Oulun kaupungin 

johtoisesti ja hallinnollisesti.” 

-Haastateltava 6, maaseudun kehittäminen, ProAgria 

 

”Juna kulkee samalla tavalla, ei se, jos on muutama kunta liittyny Ouluun, niin ei 

se tähän taloon oo vaikuttanu. Sitä perustyötä. Tietysti pitää olla nyt enempi 

tekemisessä, Oulun kaupunki, mitä linjauksia he tekee, ja hanketoiminnassa ja 

kehittämistoiminnassa niin niistä tietonen, että  miten ne siellä ajatukset taas 

vaikuttaa näihin maaseutualueisiin.” 

-Haastateltava 6, maaseudun kehittäminen, ProAgria 
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Vastaajien käsitykset toimivasta yhteistyön muodosta tai yhteistyön alueellisesta jaosta 

kaupungin ja maaseudun välisen laajemman yhteistyön kehittämisessä vaihtelivat. 

Kaupunkipolitiikan toimijoiden mukaan sopiva yhteistyön muoto on seutuyhteistyö ja 

vielä optimaalisempi seutuun ja toiminnalliseen alueeseen perustuva vahva peruskunta. 

Maaseututoimijoiden mukaan taas maakunta on hyvä yhteistyön muoto eikä uusille 

kuntaliitoksille ole tarvetta. Moni haastateltavista näki merkittävänä yhteistyökuvioita 

uudelleen määrittävänä tekijänä valtakunnallisen sote-uudistuksen ja sote-alueen 

muodostumisen. 

 

Yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet 

 

Luottamus ja informaation kulku ovat keskeisiä yhteistyön mahdollistavia tai sitä estäviä 

tekijöitä. Luottamuksella on erityisen tärkeä, ja toisaalta haavoittuvainen rooli 

epävarmoissa ja uusissa tilanteissa ja verkostoimaista toimintaa rakennettaessa (esim. van 

Ark & Edelenbos 2005). Kuntaliitokset synnyttävät uusia hallinnollisia alueita, joiden 

toiminnasta vastaavat uudet tai uudelleen muotoutuneet verkostot. Kaupungin 

kehittämisestä vastaavien eri toimijoiden välille pitäisi löytää yhteisiä, riittävän lähellä 

toisiaan olevia intressejä ja toimintamalleja, jotta yhteistoiminta onnistuisi (Sotarauta 

1999, Viinamäki & Katajamäki 2015). Oulussa toteutetuissa kuntaliitoksissa ovat 

yhdistyneet suuri kaupunki ja pienet kunnat, joten nykyisen kunnan kehittämisessä pitäisi 

huomioida hyvin erilaiset alueet ja näiden erilaiset kehittämistarpeet. Siten eri toimijoiden 

intressit eivät haastateltavien mukaan aina kohtaa. Samoin suuresta kaupungista ja 

pienistä kunnista tulevien toimijoiden tekemisen tavat voivat olla erilaisia. 

Joidenkin haastateltavien mukaan yhteistyötä vaikeuttaa, eivät niinkään erilaiset 

toimintakulttuurit, vaan se, että toiset toimijat eivät arvosta tai noteeraa omia 

pyrkimyksiä. Oman toiminnan kokeminen turhana heikentää motivaatiota osallistua 

toimintaan. Verkoston toiminnassa on olennaista, että siinä mukana olevat toimijat 

kokevat mukanaolon toimintansa kannalta mielekkääksi. Mukanaolon mielekkyys taas 

kytkeytyy luottamukseen: jos luottamus on verkostossa alhainen, voidaan mukanaolon 

mielekkyys kyseenalaistaa (Sotarauta ja Linnamaa 1997: 70). Motivaation heikentyminen 

todettiin haastatteluissa etenkin maaseutualueilla asuvien lähidemokratiatoimintaan 
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osallistumisen osalta. Kuitenkin luottamuksen rakentaminen kuntalaisten suuntaan olisi 

erityisen tärkeää kehitettäessä uuden kunnan toimintaa; kuntalaisten odotukset uutta 

kuntaa kohtaan saattavat olla suuret ja liitossopimuksissa sovitusta oletetaan pidettävän 

kiinni (Viinamäki & Katajamäki 2015). Oulun monikuntaliitoksen liitossopimuksessa 

kuntien yhdistymisen arvoiksi on määritelty nimenomaan esimerkiksi vastuu koko 

kunnan alueesta ja sen asukkaista, kaikkien alueiden ja asukkaiden yhdenvertainen 

kohtelu sekä sovituista asioista kiinni pitäminen (Yhdistymissopimus 2010), minkä 

arvojen ei kuitenkaan nähdä toteutuvan uuden kunnan toiminnassa. Oulun 

kuntaliitoksissa yhdistyneiden ja myös laajemmin koko Oulun seudun kuntien välille 

epävarmuutta ovat vastaajien mukaan luoneet jatkuvat kuntaliitosselvitykset ja 

keskustelu mahdollisista sote-alueista. 

 

”Ei huolta, että kyllä teiän vaikuttamiskanavat säilyy, vaikka kunnanhallitukset ja -

valtuustot häviää, niin kyllä mää luulen, että se on aika monilla alueilla ollu 

pettymys. Että onhan se niinku verkosto ja kyllähän se tuo niitä ihmisiä yhteen, 

mutta se sijoittuminen päätöksentekoon on niin heikkoa, että sillä ei oo semmosta 

näkyvyyttä ja näyttöä siitä vaikuttavuudesta.” 

-Haastateltava 2, kuntalaisvaikuttaminen, Oulun kaupunki 

 

 

”Tätä yhteistyötä, niin sitä rajottaa se, että kaikki ei oo kaikesta kiinnostuneita, 

kaikilla on kyllä mielipiteitä, mutta kaikki ei oo kiinnostuneita kuulemaan niistä 

mielipiteistä. Se, että ei noteerata kuitenkaan, ei pidetä tärkeinä näitä asioita, että 

niitä tarkemmin käsiteltäs ja annettas niistä palautetta, se on yks semmonen asia 

ainaki. Ja tuota, jos sanos, että ei se oo aina rahastakaan kiinni, mutta pitäs antaa 

mahollisuus.” 

-Haastateltava 8, alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii 

 

”Ja mikä ehkä sitten ois estäny, niin ehkä sitten se viesti, että nyt on niin pitkään 

ollu tämmöstä selvitysvaihetta valtion tasolta tänne, että se on nostanu sitä 

epävarmuutta yhteistyön osalta.” 

-Haastateltava 5, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki  

 

Verkostojen syntymisen on katsottu edellyttävän sekä henkilötason että systeemistä 

luottamusta. Verkoston jäsenillä on oltava luottamus verkostoon järjestelmänä sekä 

toisten jäsenien vastavuoroiseen toimintaan. Verkostoitumisen alkuvaiheessa korostuu 
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henkilötason luottamus, mutta pitkällä aikavälillä tarvitaan systeemistä luottamusta. 

Luottamus vahvistuu, kun verkoston osapuolet oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja 

vuorovaikutus ja sen normit vakiintuvat (Ilmonen ym. 2000: 6, Ruuskanen 2000: 95–96, 

Korkala 2010: 49–50). Politiikkaverkostojen haasteena on todettu useiden toimijoiden 

erilaiset tavoitteet, mutta toisaalta toistuva vuorovaikutus voi edesauttaa yhteisten 

päämäärien syntyä ja vakiinnuttaa vuorovaikutuksen normeja (Kickert ym. 1997). Myös 

haastattelemistani toimijoista moni koki yhteistyötä helpottavaksi tekijäksi sen, että 

alueellisen kehittämisen -niin kaupungin kuin maaseudun- kenttä on pieni ja yhteistyö on 

vuosien mittaan vakiintunutta. Tuttujen henkilöiden välille on syntynyt luottamus, mikä 

tekee yhteistyöstä helppoa. Usea mainitsikin tärkeäksi löytää oikeat henkilöt, joiden 

kanssa viedä eteenpäin tärkeitä asioita. Asiat taas etenevät keskustelujen ja 

kommunikoinnin kautta. Luottamus rakentuu paitsi pitkäaikaisen yhteistyön myös 

toiminnan avoimuuden kautta. Avoin kommunikaatio onkin yksi luottamukseen 

sisätyvistä elementeistä, muita ovat lupausten pitäminen, reilu kohtelu sekä solidaarinen 

toimintatapa (Ilmonen ym. 2002: 12–15). 

 

”Täällä on pitkät perinteet yhteistyölle ja sitä kautta, kun ihmiset oppii toisiaan 

tuntemaan, niille tulee se luottamus ja asioita viedään etteenpäin, että näinhän se 

tahtoo olla.”  

-Haastateltava 5, aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

  

”Se on oikeestaan niin älyttömästi henkilöistä kiinni, että kenen kans viiään asioita 

etteenpäin. Että ei voi yleistää, että kaikki päättäjät tai kaikki virkamiehet ois 

asennoitunu niin tai näin, että aina sieltä löytyy hyviä tyyppejä tämän asian 

kannalta. Se vaan, että ne täytyy löytää ja toisaalta saaha saman pöyän ääreen 

puhumaan niistä asioista.” 

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

”No kyllä mää toivon, että jos puhutaan maaseudun, jos ei puhuta näitten 

keskeisten kanta Oulun alueen yrityksistä, että kynnys ottaa yhteyttä meihin päin 

madaltuisi ihan olennaisesti eikä koettais, että me ollaan jotaki suuria ja kauniita ja 

vientiyrityksiä varten. Vaan, että ihan kaikille, joilla on halu kehittää toimintaa […] 

Toistan vielä, toivon että se yhteistyö ois semmosta hyvin avointa ja ois helppoa 

tänne lähestyä ja ottaa yhteyttä.” 

-Haastateltava 1, yritysneuvonta, BusinessOulu 
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”Meillä oli heti sitten selvät sävelet. Että me pyrittiin heti sitten saamaan, että ne ei 

jää todellakaan ne kuntalaiset, jotka on aika kaukanaki ollu keskustasta, esim. joku 

Ylikiiminki, että he eivät tunne, että heidät on nyt jätetty tänne yksinään. Että me 

pyrittiin saamaan se alueellinen vaikuttajaryhmä sitten heti kokoon.” 

-Haastateltava 3, kuntalaisvaikuttaminen, Oulun kaupunki 

 

”Ei siihen oikeastaan muuta konstia, kuin siihen resurssoiaan, ja sitten ihmiset 

keskustelevat. Sillon ne asiat lähtee loksahtaa, kun ihmiset näkevät ja pohtivat 

keskenään asioita ja tuuaan niitä tärkeitä asioita esille. Että niitä on aivan turha 

kirjata mihinkään ohjelmiin ja strategioihin, koska se on ihan niinku vettä hanhen 

selkään, että kyllä ne on ihmiset, jotka tekkee näitä asioita. […] Ne on ne ihmiset, 

jotka saa asioita etteenpäin tai saa jarrutettua asioita, että niin se on.” 

-Haastateltava 10, Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki 

 

Moni haastateltavista näki ihmisten väliset keskustelut ja avoimen kommunikaation 

tärkeinä yhteistyön mahdollistavina tekijöinä. Yhtä lailla kommunikaation puute ja 

ongelmat informaation kulussa voivat olla esteenä yhteistyölle, ja usea toimija 

mainitsikin nämä haasteena. Informaation kulku on yksi sosiaalisen pääoman muodoista, 

jonka mahdollistavat sosiaaliset verkostot. Informaation vaihto toimii vaihdon välineenä 

erilaisissa verkostoissa, ja voi siten olla toimijan motiivina kuulua verkostoon. Toimiva 

tiedonvaihto on yksi keskeisistä ideaalisen sosiaalisen verkoston piirteistä (esim. 

Coleman 1988, Kickert ym. 1997, Keskinen 1999). Informaation kulun ongelmat 

Uudessa Oulussa todettiin etenkin alueellisten yhteistyöryhmien ja kaupungin päättäjien 

ja viranhaltijoiden kesken. 

Myös jo aiemmin todettu erillisen maaseudun kehittämisestä vastaavan henkilön 

puuttuminen kaupungin organisaatiosta nähtiin ongelmallisena tiedonvaihdon suhteen. 

Henkilön puuttuminen vaikeuttaa niin maaseudun yrittäjien kuin muidenkin paikallisten 

toimijoiden kuten myös aluekehitysorganisaatioiden toimintaa. Vaikka verkostomainen 

toiminta on mielletty horisontaaliseksi ja siten myös vallan ja johtamisen ei katsota 

keskittyvän yhteen toimijaan vaan jakautuvan verkoston eri osapuolten kesken, nähtiin 

maaseudun kehittämisestä vastaavan yksittäisen henkilön puuttuminen ongelmallisena 

koko maaseudun tai kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen kehittämisen 

kannalta. Verkostovaltaa tai verkoston johtamista on esimerkiksi vuorovaikutuksen 

johtaminen, toimijoiden saattaminen yhteen, luottamuksen rakentaminen sekä 
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informaation kulun mahdollistaminen. (Sotarauta ym. 1999, Sotarauta 2000). 

Maaseutukehittäjän tehtävinä nähtiin esimerkiksi kaupungin viranomaisten ja päättäjien 

informoiminen maaseutua koskevissa tarpeissa ja asioissa, alueiden paikallisten 

toimijoiden aktivoiminen tai toimiminen yhdyshenkilönä kaupungin ja eri 

aluekehitysorganisaatioiden välillä.  

 

”Ehkä voi olla jopa niin päin, että nää pienet kunnat näyttäytyy usein 

aktiivisempana maaseudun kehittämisen osalta, siellä niinku helpommin etenee ne 

prosessit näitten kehittämishankkeitten hakemisen osalta esimerkiksi, kuin suuressa 

Oulussa. Että Oulussa on vaikea löytää sitä kumppania, jonka kanssa pitäs alkaa 

asioimaan. […] Kaupungissa sitä on vaikea löytää sitä oikeaa tahoa joka tarttuu 

siihen sun kehittämisajatukseen, että se voi olla itseasiassa haastellisempaa, ja 

onkin.” 

-Haastateltava 11, maaseudun kehittäminen, ELY-keskus 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Olen käsitellyt tässä pro gradu -tutkielmassa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

kehittämistä osana alueellista ja etenkin maaseudun kehittämistä. Tutkimuskohteena on 

toiminut kuntaliitosten myötä laajentunut Oulun kaupunki.  Ensimmäisenä 

tutkimuskysymyksenäni oli miten kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on ymmärretty 

Suomessa osana aluekehittämistä. Olen hahmottanut vuorovaikutuksen käsitettä sekä 

vuorovaikutuspolitiikkaa Suomessa osana aluekehittämistä kirjallisuuden pohjalta. 

Toinen ja kolmas tutkimuskysymykseni koskivat tapaus Oulua: Miten kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutusta kehitetään ja millainen on maaseudun asema kuntaliitosten 

myötä syntyneessä uudessa Oulussa? sekä Millaiset toimijat osallistuvat 

vuorovaikutuksen ja maaseudun kehittämiseen Oulussa ja miten yhteistyökuviot ovat 

muuttuneet kuntaliitosten myötä? Pyrin seuraavassa vastaamaan tutkimuksen alussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin niiden esittämisjärjestyksessä. 

 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus osana aluekehittämistä 
 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta on luonnollisesti ilmennyt kaupunkien 

synnystä lähtien muun muassa maaseudulta kaupunkiin suuntautuvan muuttoliikkeen 

muodossa. Tavoitteellisesta vuorovaikutuksen edistämisestä ja hallinnasta alettiin 

Suomessa keskustella Euroopan unionin aluekehityksen linjauksiin pohjautuen 2000 -

luvun alussa. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen käsite ja sen toteuttamistavat 

ovat kuitenkin jääneet epäselviksi. Käsitettä onkin käytetty löyhästi aluekehitystä ja 

etenkin hanketoimintaa suunniteltaessa (Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 

yhteistyöryhmä 2002, Saartenoja 2004, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2005, 

Katajamäki 2009).  

Vuorovaikutuspolitiikan haasteiksi on todettu muun muassa sen toteuttamisen 

alueellinen hahmottaminen sekä kaupungin ja maaseudun välinen vastakkainasettelu 

(Sisäasiainministeriö 2004). Pohdintaa on aiheuttanut myös se, miten vuorovaikutuksen 

tietoinen kehittäminen asemoituu kaupunki- ja maaseutupolitiikkojen kenttään. Näiden 

politiikanalojen lähtökohdat ja intressit poikkeavat toisistaan monilta osin (esim. Aronen 

& Fagerlund 1999). Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on kansallisessa 
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keskustelussa mielletty etenkin maaseudun kehitystä palvelevaksi välineeksi, vaikka se 

voi tuoda lisäarvoa molemmille aluetyypeille.  

Vuorovaikutuksen koordinoinnin taustalla on nähty kaupunkien merkitysten kasvu 

globaalin talouden myötä; vuorovaikutuspolitiikka on nähty keinona tasoittaa 

kehityseroja alueiden välillä ja kehittää etenkin maaseutua. Vuorovaikutuksen 

hyödyntäminen politiikan välineenä on ollut kuitenkin vähäistä. Parhaiten on onnistuttu 

pyrkimyksissä hyödyntää kaupunkeihin keskittynyttä osaamista ja teknologiaa 

maaseudun elinkeinojen kehittämisessä (Saartenoja 2004: 196). Tällaisessa 

asiakohtaisessa, usein erillisiin ohjelmiin ja hankkeisiin perustuvassa vuorovaikutuksen 

kehittämisessä on kuitenkin uhkana toiminnan vakiintumattomuus.  Toisaalta kaupungin 

ja maaseutupolitiikan yhteisiä piirteitä ajatellen juuri hankkeisiin perustuva 

verkostomainen toiminta voisi olla mahdollisuus edistää vuorovaikutusta alue- ja 

tapauskohtaisesti. 

Saartenoja (2004: 125) näkee, että kaupunki- ja maaseutupolitiikan soveltaminen 

vuorovaikutuksen kehittämisessä ei vaadi politiikanalojen sisällöllistä yhtenäisyyttä, 

vaan ennemminkin niiden yhteensovittamista ja eri toimijoiden sitoutumista 

yhteistoimintaan tapauskohtaisesti. Arosen ja Fagerlundin (1999: 10) mielestä kaupunki- 

ja maaseutupolitiikan yhteistoiminnan tulisi edistää kokonaisuudessaan alueen 

kilpailukykyä ja taloudellista hyvinvointia sekä demokratian ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia. Vaikka vuorovaikutuksen kehittäminen perustuu lopulta paikallisten 

toimijoiden haluun ja kykyyn organisoitua, lähtee kaupunki- ja maaseutupolitiikoiden 

yhteensovittaminen Saartenojan (2004: 122) mukaan kansalliselta tasolta. Kaupungit ja 

maaseutu tulisi saada toimimaan koko yhteiskuntaa tasapainottavalla tavalla, mikä vastaa 

suomalaista aluepoliittista ajattelua (esim. Jauhiainen & Niemenmaa 2006).  

 

Vuorovaikutuksen ja maaseudun kehittäminen kuntaliitosten myötä 

laajentuneessa kaupungissa 

 

Mahdollinen kuntarakenneuudistus ja toteutetut kuntaliitokset ovat lisänneet 

vuorovaikutuskeskustelun tarvetta. Tämä etenkin monikuntaliitoksissa, joissa ovat 

yhdistyneet keskuskaupunki ja sitä ympäröivät maaseutumaiset kunnat. Kuntien välillä 

on ollut arkipäivän vuorovaikutusta jo ennen liitoksia muun muassa työssäkäynnin 
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muodossa, mutta liitokset ovat luoneet tarpeen keskustella kaikkien laajentuneen kunnan 

alueiden tasapuolisesta kehittämisestä ja erilaisten alueiden hyödyntämisestä kunnan 

kokonaistaloutta ajatellen. Kunnan eri alueiden vuorovaikutuksen hallinta ja edistäminen 

koskee etenkin palveluiden ja maankäytön suunnittelua sekä elinkeinojen edistämistä 

(esim. Katajamäki 2009, Muilu ym. 2013).  

Oulun seudulla tehdyissä liitoksissa ovat yhdistyneet keskuskaupunki Oulu ja sitä 

ympäröivät pienet kunnat. Liitosten myötä Oulun kaupunki käsittää erilaisia aluetyyppejä 

tiiviistä kaupunkialueesta harvaan asuttuun maaseutuun. Näillä eri alueilla todetaan 

olevan erityyppisiä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia, mutta samalla ne luovat 

yhtenäisen kunta- ja aluekokonaisuuden. Liitoksilla on pyritty kehittämään sekä 

kaupungin sisäistä elinvoimaa että ulkoista kilpailukykyä. Siten kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittäminen ja tarkastelu osana kaupungin kehittämistyötä on 

perusteltua. Kaupungin ja maaseutumaisten kuntien yhdistyessä keskustelua on 

herättänyt ennen kaikkea maaseutualueiden elinvoiman säilyminen.  

 Oulussa vuorovaikutuspolitiikan tarve on osin tunnistettu ja kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen mahdollisuuksia on jossain määrin pohdittu, mutta konkreettisten 

toimien tasolle vuorovaikutusta ei ole viety. Suurimpana syynä toiminnan 

kehittymättömyydelle voi nähdä maaseutualueiden heikon aseman kaupungin 

kehittämistoimissa. Oululaiset haastateltavat jakoivat keskenään näkemyksen, että 

toteutetuissa kuntaliitoksissa erilaiset aluetyypit -kaupunki ja maaseutu- eivät ole olleet 

arvo sinällään. Kuntaliitosten taustalla ovat sen sijaan vaikuttaneet erilaiset taloudelliset 

tekijät ja pyrkimykset parantaa kaupungin ulkoista kilpailukykyä. Molempien Oulun 

kuntaliitosten todettiin liitosselvityksessä täyttävän kuntalaissa säädetyn kuntajaon 

muuttamisen edellytykset: liitos parantaa kunnan toimintakykyä, alueen asukkaiden 

elinolosuhteita, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä alueen yhdyskuntarakennetta. 

Syntyneen kaupungin strategiassa alueen monimuotoisuus nähdään mahdollisuutena. 

Kuitenkin kaupungin toimissa maaseutualueet ovat jääneet lähinnä liitosten väistämättä 

mukanaan tuoman kylkiäisen asemaan.  

 Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutussuhteen voikin katsoa olevan Oulussa 

jäännösmallin mukainen. Jäännösmallissa maaseutua laiminlyödään 

kehittämispolitiikassa kaupungin kustannuksella eikä maaseudulla ja kaupungilla nähdä 

olevan yhteisiä kehittämisen tarpeita. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 
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kehittämisen kannalta tämä näkökulma on siis varsin epäedullinen (Kahila & Saartenoja 

2000, Saartenoja 2004). Toisaalta kaupungin ja sen läheisen maaseudun välillä on 

luontevaa vuorovaikutusta muun muassa asumismahdollisuuksien ja palvelutarjonnan 

muodossa. Haastavampaa onkin löytää vuorovaikutuksen mahdollisuuksia kaupungin ja 

sen reuna-alueiden välille. Kaupungin harvaan asutun maaseudun elinvoiman 

säilyttäminen vaatisi strategista kehittämistä, mitä kaupungissa ei ehkä ole ymmärretty. 

Oulussa harvaan asutun maaseudun haasteena on se, ettei se ole merkittävä asumisen 

kannalta, mutta siellä ei myöskään ole merkittävästi perusmaataloutta. Alueiden 

elinkeinojen ja muu kehittäminen vaatisi siis nykyistä tavoitteellisempaa otetta.  

Maaseudun strateginen kehittäminen olisi pitänyt sisällyttää jo liitosten 

sopimusvaiheeseen. Nyt sopimusten arveltiin palvelevan lähinnä keskuskaupungin 

pyrkimyksiä ja monissa kunnan toiminnoissa sovelletaan vain kaupungin käytäntöjä. 

Ongelmallista maaseudun kehittämisessä laajentuneessa kaupungissa on se, että kun 

maaseudun strateginen kehittäminen ei ole sisältynyt jo kuntaliitoksen 

sopimusvaiheeseen eikä maaseutualueiden tarpeet ole riittävän vahvasti esillä 

liitossopimuksessa, ei mikään tavallaan velvoita kaupunkia vahvempaan maaseudun 

kehittämiseen nyt kaupungin toimintaa suunniteltaessa. Kaupungille kuuluvat tietyt 

maatalouden- ja maaseudun tukijärjestelmiin liittyvät viranomaistehtävät, mutta yleinen 

maaseudun kehittäminen tai kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen kehittäminen on 

kiinni kaupunkiorganisaation omista arvoista ja intresseistä.  

Oulussa todettiin ongelmiksi paitsi tiedon puute kaupungin maaseutualueista ja 

niiden tarpeista, myös osittainen kielteinen asenne maaseutua ja sen kehittämistä kohtaan. 

Yhtenä syynä maaseudun laiminlyönnille voi olla se, että ennen kuntaliitoksia Oulun 

kaupungissa ei ollut juurikaan maaseutualueita, joten kantaoululaiset viranhaltijat ja 

päättäjät eivät hahmota laajentuneen kaupungin alueellista monimuotoisuutta ja sen 

tarpeita. Kielteisestä asenteesta taas kertoo se, että nykyisessä kaupungissa ei enää 

kehitetä niitäkään maaseudulla sijaitsevia kohteita, mitkä itsenäisissä kunnissa nähtiin 

mahdollisuuksina ja joiden kehittämiseen panostettiin. 

Kunnat ovat osallisia sekä suppean että laajan maaseutupolitiikan toteuttamisessa. 

Laajalla maaseutupolitiikalla tarkoitetaan niitä toimia, joilla on vaikutusta maaseudun 

kehittämiseen, mutta eivät suoranaisesti tähtää siihen. Laajaksi maaseutupolitiikaksi 

voidaan siten mieltää kunnan perustoimintaan kuuluvaa sektorikohtainen politiikka kuten 
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maankäytön suunnittelu, elinkeinojen kehittäminen ja palveluiden järjestäminen 

(Mustakangas ym. 2004). Esimerkiksi kaavoituksen ja palveluiden järjestämisen osalta 

kunnalla on tiettyjä lain määrittämiä velvollisuuksia, joissa pitää ottaa huomioon myös 

kaupungin maaseutualueet. Oulussa ei ole kuitenkaan pystytty turvaamaan ainakaan 

maaseutualueiden palveluita siinä määrin kuin liitossopimuksessa on luvattu. Tähän on 

pitkälti vaikuttanut kaupungin heikentynyt taloustilanne, ei niinkään maaseutualueiden 

tietoinen syrjiminen. Toisaalta kuntaliitosten myötä on pyritty ja osittain onnistuttukin 

luomaan yhtenäinen alue, mikä helpottaa toiminnan suunnittelua etenkin maankäytön ja 

palveluiden järjestämisen osalta. Oulun maaseudun kehittämisen yhtenä suurimpana 

haasteena on elinkeinojen kehittäminen. Kaupungin elinkeinotoiminnassa pitäisi 

hyödyntää myös maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia, ei vain kaupunkiin keskittynyttä 

osaamista. 

 

Toimijat vuorovaikutuksen ja maaseudun kehittämisessä uudessa 

kunnassa 

 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen edistämiseksi ei ole kansallisella tasolla 

syntynyt erillistä vuorovaikutuspolitiikkaa, jota toteuttaisivat määritellyt tahot, vaan 

vuorovaikutuksen edistämisessä olennaisena on nähty kaupunki- ja maaseutupoliittisten 

toimijoiden yhteistyö. Oulussa ongelmana on se, että koko kaupungin aluetta kehitetään 

pitkälti kaupunkipolitiikan ja keskuskaupungin lähtökohdista, kun taas 

maaseutupolitiikalla ei ole selvää roolia kaupunkiorganisaatiossa. Laajentuneen 

kaupungin maaseutualueiden strateginen kehittäminen edellyttäisi, että 

kaupunkiorganisaatio ottaisi vahvemman roolin kehittämistyössä sen sijaan, että 

ulkoistaa sen muille toimijoille. Maaseudun kehittämisen haasteet Oulun kaupungissa 

vastaavat laajemmin todettua ilmiötä kunnan epäselvästä roolista maaseudun 

kehittämisessä (Mustakangas ym. 2004). 

Myös seudullinen ja maakunnallinen suunnittelu on nähty kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittämisen välineinä (esim. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 

2005, Aro 2014). Oululaiset toimijat painottivat uuden kaupungin sisäisen 

vuorovaikutuksen tärkeyttä ja kaupungin roolia vuorovaikutuksen kehittämisessä. 

Kaupungin sisäisen vuorovaikutuspolitiikan tavoitteet ja toimijat eivät ole kuitenkaan 
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uudessa kaupungissa vielä hahmottuneet. Sen sijaan pitkään jatkunut seutu- tai 

maakunnallinen yhteistyö on tuonut mahdollisuuksia myös kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittämiselle. 

Saartenoja (2004) näkee, että kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen yleiset 

linjaukset tulisi tehdä kansallisella tasolla kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteyksiä 

luoden. Lopulta vuorovaikutuksen toteutuminen on kuitenkin kiinni paikallisten 

toimijoiden sitoutumisesta yhteistoimintaan. Yksittäisten toimijoiden tahtotilan merkitys 

on todettu myös kuntaliitoksissa ja uuden kunnan toimintaa suunniteltaessa (Koski 

2008b). Keskeistä on esimerkiksi se, sitoutuvatko toimijat kantamaan vastuuta koko 

uuden kunnan kehittämisestä vai näkyvätkö toiminnassa edelleen vanhojen kuntien 

painotukset. Kuten Oulun tapaus osoittaa, uuden kaupungin toiminta voi helposti 

pohjautua liitoksia edeltäviin valtasuhteisiin. Jonkin liittyneen kunnan hallitseva asema 

on ongelmallinen uuden kunnan institutionalisoitumisen kannalta: uusi kunta ei kehity 

uudeksi instituutioksi vaan toimintaa ohjaavat edelleen aiempi kuntarakenne ja 

toimintatavat (Airaksinen ym. 2012). Jos uuden kaupungin kehittäminen perustuu pitkälti 

kantakaupungin painotuksiin ja toimintatapoihin eikä maaseutualueiden mahdollisuuksia 

ja tarpeita tunnisteta, on haasteellista löytää edellytyksiä myöskään kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutteiselle toiminnalle. 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksessa ja keskinäisessä riippuvuudessa ei ole 

kyse vain erilaisista hyödykevirroista, vaan myös sosiaalista suhteista (Saartenoja 2004: 

53). Alueiden välisessä vuorovaikutuksessa on pohjimmiltaan kyse ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta, jolloin tarkastelun keskiössä ovat muun muassa eri toimijoiden 

erilaiset tai yhdessä jaetut arvot, intressit ja motivaatiotekijät tai kanssakäymistä 

määrittävät piirteet kuten luottamus. Edellä mainittuja tekijöitä voidaan hahmottaa 

sosiaalisen pääoman käsitteen kautta. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan erilaisten 

suhteiden ja tuttavuuksien omaamista, joten sosiaalisen pääoman avulla ihmiset voivat 

verkostoitua yli erilaisten rajojen (esim. Bourdieu 1986, Harisalo & Miettinen 2010). 

Kuntaliitosten tai toisaalta kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen näkökulmasta 

huomio kiinnittyy juuri siihen, miten eri toimijat onnistuvat ylittämään erilaisia rajoja; 

kaupunki- ja maaseutupolitiikan tai toisaalta entisten itsenäisten kuntien välisiä rajoja ja 

sitoutumaan uusiin, yhdessä määriteltyihin päämääriin.  
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Oulussa tai Oulun seudulla kaupungin ja toisaalta maaseudun kehittämiseen liittyvät 

verkostot ovat suhteellisen kiinteitä, mistä kertovat vakiintunut vuorovaikutus ja näin 

ollen toisten osapuolten tunteminen, selkeät yhteiset päämäärät sekä toimintaan sisältyvä 

luottamus. Kaupunki- ja maaseutupolitiikan verkostot ovat kuitenkin erillään toisistaan, 

mikä on haasteellista vuorovaikutteisen politiikan kehittämiselle. Aulaskarin (1999) 

tulkintaa mukaillen kaupunki- ja maaseutupolitiikkoja sovelletaan samoilla alueilla, 

mutta ne ovat sisällöllisesti eriytyneet eikä niillä ole yhteisiä intressejä. Saartenojan 

(2004) mielestä ei ole edes tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa näiden politiikanalojen 

sisältöä, vaan keskeistä olisi löytää yhteisiä intressejä niiden välille. Kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutuksen kehittäminen edellyttää strategisia -kuten valtion, seudun 

tai kaupungin- tekemiä linjauksia. Verkostot, joissa näitä määriteltyjä asioita viedään 

eteenpäin, eivät kuitenkaan synny tyhjästä, vaan edellyttävät ihmisten välisiä 

vuorovaikutussuhteita ja yhteistä tahtoa. Vuorovaikutus perustuu lopulta ihmisten 

väliseen luottamukseen, joten vuorovaikutuskeskustelussa olennaisinta olisi vähentää 

vastakkainasettelu kaupungin ja maaseudun välillä ja pyrkiä sen sijaan myönteiseen 

ilmapiiriin alueellisessa kehittämisessä (Saartenoja 2004). 

 

POHDINTA 
 

Tässä työssä on tarkasteltu kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen sekä maaseudun 

kehittämistä yhden kaupungin eli tapauksen osalta. Tapaustutkimuksen perustehtävänä 

on tuottaa tietoa aikaan tai paikkaan sidotuista ilmiöistä ja prosesseista, ei kaikkia 

samantapaisia prosesseja koskevaa yleistettävää tietoa. Kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutus sekä maaseudun asema Oulussa toteutetuissa kuntaliitoksissa ja uuden 

kunnan kehittämisessä on siten vain yksi esimerkki alueellisista prosesseista ja siihen 

liittyvistä arvoista, käsityksistä, päätöksistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta 

(Peltola 2007). Tapaustutkimuksen ajatuksena on lisätä ymmärrystä tapausta koskien ja 

ehkä oppia tapauksesta jotakin, mitä tietoa voidaan soveltaa muita vastaavia prosesseja 

suunniteltaessa (Laine ym. 2007, Leino 2007). 

 Mitä Oulun tapauksesta sitten voitaisiin oppia? Haastatteluiden pohjalta nousi esiin 

kolme keskeistä asiaa. Ensimmäinen huomio koskee maaseudun tarpeiden ja 
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mahdollisuuksien huomioimista jo kuntaliitosprosessin selvitys- tai sopimusvaiheessa. 

Jos maaseudun strateginen kehittäminen ei ole sisältynyt jo kuntaliitoksen 

sopimusvaiheeseen eikä maaseutualueiden tarpeet ole riittävän vahvasti esillä 

liitossopimuksessa, ei mikään tavallaan velvoita kaupunkia vahvempaan maaseudun 

kehittämiseen nyt kaupungin toimintaa suunniteltaessa. Toiseksi haastatteluissa näkyi se, 

että vanhat kuntarajat ja etenkin jako keskuskaupunkiin ja maaseutualueisiin näkyvät 

uuden kunnan toiminnassa. Entisen Oulun kaupungin painotukset näkyvät vahvasti uuden 

kaupungin toiminnassa ja koko kaupungin aluetta kehitetään pitkälti kaupunkipolitiikan 

ja keskuskaupungin lähtökohdista.  Kun tarkastellaan laajentuneen Oulun erilaisia 

aluetyyppejä, voidaan ymmärtää, etteivät kaupunkipolitiikan tavoitteet ja keinot tavoita 

koko kaupungin aluetta. Maaseutupolitiikalla taas ei ole selvää roolia suuressa 

kaupungissa. Edelliset huomiot korostavat maaseudun nykyistä vahvempaa 

huomioonottamista alueellisessa kehittämisessä. Maaseudun näkeminen ja arvostaminen 

vuorovaikutuskumppanina onkin edellytys kaupungin ja maaseudun yhteistoiminnan 

kehittymisessä. Kolmas huomio liittyy sosiaalisen pääoman keskeiseen merkitykseen 

kaikessa alueellisessa kehittämistyössä. Myös kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutuksen kehittäminen edellyttää tavoitteellista ihmisten välistä vuorovaikutusta 

ja etenkin yhteisten päämäärien löytymistä ja niihin sitoutumista. 

Tämän tutkimuksen näkökulma vuorovaikutukseen on maaseutupainotteinen. 

Näkökulman valintaan on vaikuttanut vuorovaikutuksen yleinen mieltäminen ennen 

kaikkea maaseudun kehittämisen välineeksi, mutta myös kuntaliitokset tutkimuksen 

kontekstina. Kaupungin ja maaseutukuntien välisissä liitoksissa on usein todettu 

haasteena kaupungin maaseutualueiden elinvoiman säilyminen. Siten Oulua koskevan 

tutkimuksen keskiössä on ollut se, miten maaseutualueet on huomioitu kuntaliitoksissa ja 

miten maaseutua kehitetään osana uutta kaupunkia. Maaseutunäkökulma näkyy vahvasti 

myös aineistossa ja tuloksissa, mihin on vaikuttanut pitkälti tutkijan tekemät valinnat. 

Haastatelluista toimijoista useimmat edustivat maaseudun tai entisten maaseutukuntien 

näkökulmaa. Myös haastattelukysymyksissä korostui maaseudun asema uudessa 

kaupungissa.  

 Laajemmassa vuorovaikutuskeskustelussa ja myös Oulua koskevissa haastatteluissa 

vuorovaikutus ymmärretään etenkin maaseudun voimavarana. Kuitenkin ihanteellisessa 

vuorovaikutustilanteessa molemmat osapuolet hyötyisivät vuorovaikutuksesta yhtä 
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paljon. Nyt tehdyissä haastatteluista nousi esiin epäily siitä, etteivät kaupungin keskeiset, 

ymmärtääkseni kantaoululaiset viranomaiset ja päättäjät tunnista maaseudun tuomia 

hyötyjä riittävästi. Kiinnostavaa olisikin tarkastella vuorovaikutusta vahvemmin 

kaupunkikeskuksen ja kaupunkipolitiikan näkökulmista. Eri näkökulmien -maaseutu- ja 

kaupunkitoimijoiden- näkemykset tulivat kuitenkin osittain esiin tässäkin tutkimuksessa. 

Yleisesti ottaen maaseudun kehittämiseen liittyvien toimijoiden näkökulmat 

vuorovaikutukseen ja sen mahdollisuuksiin ja tuomiin hyötyihin olivat positiivisempia 

kuin kaupunkipolitiikkaan miellettävien toimijoiden, tai vuorovaikutuksen 

mahdollisuuksia oli ylipäänsä pohdittu ensin mainittujen toimesta. Tämä herättääkin 

kysymyksen siitä, eikö vuorovaikutuksen ja maaseudun tuomia mahdollisuuksia ole 

ymmärretty vai eikö vuorovaikutuksen kehittämiselle kaupunkipolitiikan näkökulmasta 

löydy riittävästi perusteita. 
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Haastateltava 7     Kaupunginvaltuutettu, Ylikiiminki    

Haastateltava 8      Alueellinen yhteistyöryhmä, Yli-Ii     

Haastateltava 9     Aluekehitys ja kaupunkipolitiikka, Oulun kaupunki 

Haastateltava 10    Oulun maaseutuohjelma, Oulun kaupunki    

Haastateltava 11  Maaseudun kehittäminen, 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Haastateltavat 12, 13 ja 14  Maaseutuasiat, Oulun kaupunki      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

LIITE 2 (1/2) 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

1. Haastateltavan taustatiedot 

- Toimenkuva? 

- Rooli kuntaliitosprosessissa / uuden kunnan kehittämisessä? 

 

2. Kuntaliitos 

- Mihin kuntaliitoksilla on pyritty kaupungin näkökulmasta? Entä 

maaseutukuntien? 

- Miten yhdistyneiden kuntien erilliset kaupunki- ja kuntastrategiat on 

onnistuttu sovittamaan yhtenäiseksi strategiaksi? 

 

3. Kaupunki- ja maaseutualueiden kehittäminen Uudessa Oulussa 

- Millaisia kaupunki- ja maaseutualueiden yhteistyön mahdollisuuksia 

kuntaliitos on tuonut?  

- Kehitetäänkö kaupunki- ja maaseutualueita tasavertaisesti? 

Yhdenmukaistaako vai eriarvoistaako liitos erilaisia alueita? 

- Maaseudun asema uuden kunnan kehittämisessä? Nähdäänkö 

maaseutualueissa mahdollisuuksia koko kaupungin kehittämisen kannalta? 

- Miten kuntaliitos vaikuttaa erityyppisiin maaseutualueisiin tai entisiin 

itsenäisiin kuntiin?  

 

4. Vuorovaikutuspolitiikka 

- Onko kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen tietoinen kehittäminen 

tärkeää? Miksi? 

- Miten hallinnollinen vuorovaikutus toteutuu? 

- Luontevin vuorovaikutuspolitiikan vastuutaho?  
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5. Kuntien välinen aikaisempi yhteistyö  

- Millaisia yhteistyön muotoja on ollut ennen liitosta?  

- Kuntaliitoksen tuomat hyvät ja huonot puolet verrattuna entiseen 

yhteistyöhön?  

 

6. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen verkostot 

- Organisaation tärkeimmät yhteistyötahot? 

- Mitä asioita yhteistyö koskee? 

- Onko jotain foorumeja, missä yhteistyö tapahtuu? 

- Miten yhteistyökumppanit tai yhteistyöverkostot ovat muuttuneet 

kuntaliitoksen myötä? 

 

7. Yhteistyö 

- Mitkä tekijät mahdollistavat yhteistyön syntymisen eri toimijoiden kanssa? 

Tai toisaalta vaikeuttavat sitä? 

- Miten yhteiset päämäärät löytyvät eri toimijoiden kanssa?  

- Tiedon kulku yhteistyökumppaneiden kesken? 

 

8. Kaupungin ja maaseudun välinen yhteistyö tulevaisuudessa 

- Millaiselta Uuden Oulun tulevaisuus näyttää kaupungin ja maaseudun 

yhteistyön näkökulmasta?  

- Miten yhteistyötä ja luottamusta voisi lisätä? 

 

 


