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TIIVISTELMÄ

Simo Palviainen. Uusi sopimuksellisuus ympäristöpolitiikan välineenä 
Toimintatutkimus ympäristöhallinnon ja maaseudun kohtaamisesta
Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. University of Joensuu.
Publications in Social Sciences. Joensuu 2004, N:o 70, 183 s.

Tässä tutkielmassa kerrotaan tarina siitä, miten toimintatutkija päätyy
esittämään uudenlaista sopimuksellisuutta hallinnon ja paikallisen tason
välisten jännitteiden yhdeksi purkumahdollisuudeksi. 

Tutkija luo perustan etsinnälleen tutkimalla ympäristöhallinnon
järjestämien ympäristönhoitotöiden menettelytapoja, tutustumalla toiminta-
tutkimusmenetelmällä hallinnon eri tasojen toimintaan, toimintapolitiik-
kaan ja ns. varsinaiseen politiikkaan. Tutkija saa vaikutteita paitsi toiminta-
tutkimusprosesseistaan myös useista haastatteluista.

Ympäristönhoitotöissä hyväksi havaittu paikallisen tason valtaistami-
nen saa vaikutteita ja lisäväriä myös ulkomaisista järjestelmistä sekä ympä-
ristöhallinnon sektorin ulkopuolelta. Lisäksi tutkija sukeltaa filosofian
peruskysymyksiin pohtiessaan erästä sopimuksellisuuden olennaista osaa,
oikeudenmukaisuutta. 

Erilaisten työryhmien sekä kehittämis- ja tutkimusprojektien kautta
tutkija päätyy rakentamaan hallinnon ja paikallisen tason ongelmien ratkai-
suvaihtoehdoksi uuden sopimuksellisuuden. Sen lähtökohtana on korkea
luottamustaso, joka vaatii kommunikatiivisen neuvotteluprosessin, oikeu-
denmukaisuuden perusteiden ymmärtämisen ja huomioon ottamisen sekä
uskon ihmisten epäitsekkyyteen. Uusi sopimuksellisuus on toisenlainen
tapa yrittää ratkaista konfliktialttiita tilanteita. Se tuo mahdollisuuden
paikallisen vastuunoton lisääntymiseen ja vähintäänkin se tarjoaa tilaisuu-
den lisätä kaikkien osapuolten tietomäärää toisten ajatuksista, mielipiteistä,
arvoista, asenteista ja arkielämästä.





ABSTRACT
Simo Palviainen. The New Contractualization as an Environmental Policy
Tool. An action research study about the Confrontation between Environ-
mental Administration and Rural People
Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. University of Joensuu.
Publications in Social Sciences. Joensuu 2004, N:o 70, 183 pp.

This text describes why the action researcher chooses to present the "The
New Contractualization" as a possible means of settling controversies
between administration and local people.
The researcher establishes the basis by studying the Finnish environmental
administration procedures carried out during the environmental manage-
ment tasks, activities of different governmental levels, action policies as
well as the so-called actual politics. The researcher is influenced by both
his action research processes and interviews.
It was found that local level empowerment increased during environmental
management tasks. This is further affected by foreign systems and sources
outside environmental administration. The researcher also delves into basic
philosophical questions when considering an essential part of the new
contractualization, justice.
By means of different working groups, development and research projects
the researcher is able to construct the new contractualization for solving
problems existing between the local and administrative levels. The new
contractualization is based on a high degree of confidence which demands
a communicative negotiation process, an understanding of the principles of
justice and a belief on human unselfishness. The new contractualization is
an alternative way of attempting to resolve potential conflicts situations. It
also offers the possibility of increasing local responsibility and at the least
provides an opportunity to enhance knowledge about other peoples'
thoughts, opinions, values, attitudes and everyday life.
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1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Useisiin maaseutua koskeviin ympäristöpoliittisiin toimenpiteisiin on viime
vuosina liittynyt voimakkaita ristiriitoja ja konflikteja. Tässä työssä etsitään
uudenlaisia toimintatapoja, joilla hallinto ja paikallinen taso voivat saavuttaa
paremman yhteyden keskenään.

Jokaisella politiikan lohkolla on omat käsityksensä ja oletuksensa alan
suurimmista haasteista. Politiikkojen taustalla vaikuttavat nykyään vahvasti
myös ympäristönäkökohdat. Toiminnan kansainvälistyminen koskettaa niin
ikään kaikkia politiikanaloja. Ympäristöpolitiikka ja erityisesti ympäristöhal-
linto pyrkivät uudistumaan samalla kun kamppailevat kansallisten ja kan-
sainvälisten tavoitteiden toteutumiseksi ja konfliktitilanteiden välttämiseksi.
Maaseutupolitiikka taistelee asutuksen ja infrastruktuurin keskittymistä
vastaan, etsien uusia poliittisia toimintatapoja ja toimeentulomahdollisuuk-
sia maaseudulle.

Tutkimuksessa esitetyt näkemykset nojaavat paitsi kirjallisiin ja
haastattelumateriaaleihin myös toimintatutkimuksen avulla hankittuun
aineistoon. Lisäksi aiemmin toteutetut tutkimusprojektit ovat vaikuttaneet
taustalla, kuten kaikissa tutkimuksissa.

Sen enempää yhteiskunnan tutkija, kuin kukaan muukaan ei voi olla
erillään yhteiskunnasta. Kukaan ei myöskään todellisuudessa kykene har-
joittamaan ns. arvovapaata tutkimusta, vaikka hänen tavoitteenaan olisikin
mahdollisimman monipuoliset näkemykset ja täydelliset kuvaukset tutki-
muskohteestaan ja niiden takaa aineistojen avulla löytyneistä tuloksistaan.
Arvot, asenteet ja näkemykset vaikuttavat jokaisen tutkijan taustalla jo
tutkimuskohteen ja näkökulman valinnasta lähtien ja siten suuntaavat
tutkimusta alusta asti. Niin ikään empiirisen tutkimusaineiston hankinta
vaikuttaa sekä tutkijaan että tutkittaviin kaikissa eettisesti ja moraalisesti
hyväksyttävissä aineistonhankintatavoissa ainakin jonkin verran. Tätä ei
tavallisesti juurikaan pohdita. Käsillä olevassa tutkimuksessa asiaan koete-
taan jonkin verran paneutua.

Tutkimusprojektien aikana hakeuduin (pääsin) erinäisiin toimikuntiin
ja tapaamisiin, jotka katsoin liittyvän tutkimusaiheeseeni tai sivuavan sitä.
Niinpä toimintatutkimus, jolla tarkoitan tässä sitä, että tutkija sekä tutkii
että aktiivisesti vaikuttaa valitsemaansa kohteeseen, tuli erääksi merkittäväk-
si aineistonhankinta- ja työmenetelmäkseni kuin varkain, suunnittelematta.
Toimintatutkimus hiipi mukaan myös siksi, että alusta alkaen tein yhteistyö-
tä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa itse tutkimuskohteen takia,
kun tutkin ympäristökeskuksen teettämiä ympäristönhoitotöitä. Tuolloin
tein pelkästään ns. perinteistä tutkimusta. Jotkut tutkimusprojektit raken-
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nettiin yhteistyön varaan myös siinä mielessä, että tutkimusryhmään kuului
ympäristökeskuksen tutkimusyksikön päällikkö. Eniten toimintatutkimuk-
sen mukaan tuloon vaikutti kuitenkin juuri ajatus tutkimuksen arvovapau-
den mahdottomuudesta. Se kääntyi ajatukseksi, jonka mukaan yhteiskunta-
tutkijan on päästävä mahdollisimman lähelle kohdettaan. Millä tavalla voisi
päästä vielä lähemmäksi kuin menemällä kohteen sisälle? Kohdetta voisi
tietysti yrittää tarkkailla ikään kuin ulkopuolisena myös sisältä päin, mutta
olen sitä mieltä, että tutkija vaikuttaa sellaiseen kohteeseen jo pelkällä
läsnäolollaan. Näistä syistä johtuen katsoin yhtä hyvin voivani vaikuttaa
tutkittaviin kohteisiin avoimesti ja aktiivisesti.

Toimintatutkimus ei ole tehnyt tutkimustoiminnasta helpompaa.
Todellinen toiminta erilaisissa kehittäjäkokoonpanoissa liitettynä ajatuk-
seen, että pyrkisi samalla tutkimaan niitä, on vaikuttanut pikemminkin
harvinaisen työläältä. Tapaamiset, kokoukset ja palaverit ovat tuntuneet
jollain tapaa ylimääräisiltä panostuksilta. Koko ajan on myös saanut taiteilla
mukana siten, ettei mitään portteja ole suljettu ja mahdollisimman monia
on paitsi pidetty avoinna myös avattu. Tarvetta vaikuttaa pelkästään vaikut-
tamisen vuoksi ei ole onneksi ollut. Sen sijaan on ollut tarve olla ainakin
aktiivisesti paikalla siellä missä tapahtuu, mikäli se on suinkin ollut käytän-
nössä mahdollista. 

Toimintatutkimus on myös antanut paljon. Sen avulla on voinut
tutustua vastuussa olevien toimijoiden arkipäivään omissa konteksteissaan
kaikkine vaikeuksineen ja mahdollisuuksineen. Sieltä saatu tieto ei voisi olla
tuoreempaa. Se ei myöskään voisi olla realistisempaa ja käytännönläheisem-
pää. Toimintatutkimuksen mukanaan tuomat yhteydet ovat lisäksi antaneet
laajan kuvan toimintakenttien eri osista, kuten ympäristökeskuksen, eri
ministeriöiden (ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriö) joidenkin
osastojen ja paikallisten toimijoiden toiminnasta. Näitä kanavia pitkin
saadun tiedon ja kokemuksen varaan on politiikan tutkijana tuntunut
tukevalta rakentaa, eivätkä tutkimuksen tulosten soveltamisongelmat
käytäntöön tunnu tällä hetkellä ainakaan vieraalta.

Toimintatutkimus ei kuitenkaan ole tämän työn aineistonhankinta-
menetelmistä ainoa. Sen lisäksi olen haastatellut useita kymmeniä paikallisia
asukkaita, joitakin viljelijöitä sekä virkamiehiä ja ympäristötöiden työnjohta-
jia. Kaikkien edellisten tutkimusprojektien sekä enemmän tai vähemmän
toimintatutkimuksellisten kokoontumisten, palavereiden ja työryhmien
yhteisvaikutus on ollut tämän tutkimuksen edistymisen kannalta suuri.

Aiemmat tutkimusprojektit osoittivat, että ympäristöhallinto onnistui
suunnitellessaan ja teettäessään ympäristönhoitotöitä 1990-luvulla paranta-
maan suhteitaan paikalliseen tasoon. Onnistumisen selityksenä oli, että
hallinto lähestyi paikallisia asukkaita hyvin paikallislähtöisesti, jopa paikal-
lisehtoisesti. Tämä jätti ainakin Pohjois-Karjalan ympäristökeskukseen
kipinän siitä, miten sekä ympäristönhoitoa että suhteita paikallistasoon
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voitaisiin kehittää edelleen. Tutkimusjakson aikana kiinnostukseni kohdis-
tui välillä myös maaseutu- ja maatalouspolitiikkaan, koska sielläkin, aivan
kuten millä tahansa elämänalueella, ympäristökysymykset ovat nousseet
voimakkaasti esiin. Molemmat politiikat ovat myös kytköksissä maaseu-
tuun, aivan kuten ympäristöpolitiikkakin. Ympäristöhallinnon ympäristön-
hoito tai paikallisen tason ja ympäristöhallinnon väliset ristiriidat, joiden
onnistuneesta ratkaisemisesta laajemmassa mielessä on kyse, liittyvät
kiinteästi problematiikkaan. 

Tutkimusongelmana on selvittää millaisten toimenpiteiden avulla ympäris-
töpolitiikka pyrkii uudistumaan erityisesti suhteessaan paikallisiin toimijoihin. Lisäksi
tutkimuksessa selvitetään, millaisia reunaehtoja, ongelmia ja haasteita tähän
kehittämistoimintaan liittyy. Työssä pyritään myös hakemaan vastauksia
seuraaviin, edellisiä yleisempiin kysymyksiin: millaista on hyvä politiikka ja
millainen on hyvä hallinto. Tutkimus esittää myös erään osittaisen ratkaisuehdotuk-
sen hallinnon ja paikallisen tason (paikalliset toimijat) kohtaamispinnassa
esiintyviin ongelmiin.

Käsittelen työssäni suhteellisen laajasti toimintatutkimusmetodia
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa yleensä, siihen liittyviä ongelmakoh-
tia ja tutkijan asemaa toimintatutkimuksessa. Lisäksi tuon esille sen proses-
sin, jonka kautta olen päätynyt toimintatutkijaksi. Tärkeitä ovat myös po.
tapahtumakulun kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olevat yhteydet
kentälle.
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

Politiikka on monitasoinen käsite. Sen määrittelyvaikeuksia voidaan hyvin
kuvata vanhalla metaforalla sokeista miehistä, jotka seisovat eri puolilla
elefanttia (miehet eivät ole koskaan aiemmin sellaista tavanneet) ja joutuvat
tunnustelujensa perusteella määrittelemään millainen kyseinen otus on
(esim. Roberts 2004). Suomen kielen politiikka-sana voidaan korvata
ainakin englannin kielen politics, policy ja polity -sanoilla. Politics tarkoittaa
tässä niitä periaatteellisia kamppailuita, joita käydään mm. puoluepolitiikas-
sa siitä, miten eri asioita tulee priorisoida ja kenen etua ja millä keinoilla
ajetaan. Kutsun näitä toimenpiteitä politiikaksi. Policy taas tarkoittaa
kaikkein yksinkertaisimmassa muodossaan niiden toimenpiteiden joukkoa,
jolla politics-kamppailussa syntyneet tulokset (usein kompromissit) pan-
naan toimeen eli toteutetaan ja miten niiden toteutumista valvotaan. Kut-
sun sitä toimeenpanoksi ja toimeenpanojärjestelmiksi, myös hallinnoksi ja
toimintapolitiikaksi Polity kuvaa niitä toimenpiteitä, joilla valtion hallinnon
järjestelmiä ja toimielimiä kehitetään ja järjestellään. Tutkimus keskittyy
tässä jaottelussa pääasiassa politiikan toimeenpanojärjestelmien tutkimiseen
(policy), vaikka varsinainen kohde onkin paikallisen ja hallinnon kohtaamis-
pinta. Tässä käytetyt määritelmät ovat kiistanalaisia ja politiikka-käsitteen
määrittelyä on tehty useilla muillakin tavoilla. Tarkoitus on ainoastaan
tehdä lukijan ymmärrettäväksi tutkimuksen summittainen sijainti politiikan
tutkimuksessa. Tarkemmin määriteltynä työ liikkuu ympäristöpolitiikan
kentällä.

Tässä luvussa esitellään niitä käsitteitä sekä teoreettisia lähtökohtia,
jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta relevantteja. Useille lukijoille monet
näistä saattavat olla varsin tuttuja. Käyn tässä kuitenkin läpi mm. kestävän
kehityksen ja ekologisen modernisaation käsitteitä taustoittamaan sekä
suomalaista ympäristöpolitiikkaa että sen reunaehtoja. Lisäksi luvussa
tarkastellaan filosofisia teorioita erityisesti oikeudenmukaisuuden näkökul-
masta. Sekä ympäristöpolitiikan praktiset lähtökohdat että teoreettiset
taustaoletukset ovat tutkimuksen tulosten perustana. Luvun loppupuolella
esitellään etnometodia ja erityisesti tulkintakehyksen käsitettä, jota käyte-
tään analyysissä.
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1 Kestävälle kehitykselle on aina olemassa kaksi vaihtoehtoa: Kestämätön kehitys tai ei
kehitystä lainkaan (Roberts 2004, 218).

2.1 Kestävä kehitys

Kestävän kehitys1 näyttää nykyisin olevan johtava perusperiaate määriteltä-
essä ympäristöpoliittisia tavoitteenasetteluja. Kehityksen voi määritellä
vaikkapa seuraavasti: se on olemassa oleviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin
suuntautuva interventioprosessi, jolla pyritään helpottamaan sosiaalisten,
kulttuuristen, taloudellisten, poliittisten ja suojeluun tähtäävien tavoitteiden
saavuttamista (Furze et al. 1996, 6).

Kehityksen käsite kytketään tavallisesti taloudelliseen kehitykseen.
Haywardin (1995, 87–127) mukaan taloudessa myönnetään olevan seikkoja,
jotka ovat ympäristöllisesti arveluttavia mutta talous sinänsä ei sitä olisi.
Hayward pitää taloudellista kasvua monella tavalla vastakkaisena ekologisil-
le tarpeille ja siten ympäristöriskejä lisäävänä. Ympäristötietoisuuden
kehittyminen jää talouden omien periaatteiden sisälle. Taloudelliset järjes-
telmät eivät ole kyenneet radikaalisti uudistumaan ympäristökysymyksissä.
Uudistuminen edellyttäisi ongelman kokonaisvaltaista käsittelyä ja kyseen-
alaistamista. Tällainen yritelmä on kestävä kehitys. Sen lähtökohtana on
suhteellisen optimistinen näkemys teknologian mahdollisuuksista ympäris-
töongelman ratkaisijana (Buttel 2000, 30).

Suomessa kestävä kehitys on määritelty mm. seuraavalla tavalla:
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti
tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen
mahdollisuudet (Ympäristöministeriö 2000a). 

Määritelmä on kestävän kehityksen toimikunnan tekemä määritelmä vuo-
delta 1995. Toimikunta määrittelee ekologisesti kestävän kehityksen luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ihmisen toiminnan sopeuttami-
seksi maapallon luonnonvaroihin ja sietokykyyn. Yhteiskunnallisesti kestä-
vän kehityksen tulisi turvata ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvin-
vointiin, perusoikeuksiin ja elämän perusedellytyksiin sekä tasa-arvoiseen
osallistumiseen ja vastuunottoon päätöksenteossa. Kulttuurisesti sen tulisi
turvata ihmisten vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun ja kulttuurien
moninaisuuden säilyminen. (Ympäristöministeriö 2000b.) Epäilemättä
kestävässä kehityksessä ympäristöpolitiikalle on ajateltu merkittävää osaa,
koska yhteiskunnallisen muutoksen tulee olla ohjattua. Kestävän kehityksen
komission (ns. Bruntlandin komissio) alkuperäinen ja jo kovin kulunut
määritelmä kestävästä kehityksestä ei sisällä juuri ympäristöministeriön
määritelmää enempää:
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Development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs (World Commissi-
on on Environment and Development 1987, 43).

Tämäkin määritelmä näyttää liian yleistasoiselta. Lisäksi täydentämättömän
määritelmän sisältö on epäselvä: kysymys siitä, mitä pitää tehdä, jää vastaa-
matta. Määritelmä sisältää myös paikallisia tavoitteita, mutta niiden tulee
kohdata globaalien ja valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Keskustelevuus
saattaisi olla ohjaavuuden sijasta määritelmän tavoitteiden toteutumisen
kannalta hedelmällisempi vaihtoehto. Molemmista malleista puuttuu mm.
määritelmä siitä, mitä kehitys tarkoittaa, puhumattakaan miten tarpeet
pitäisi määritellä. Ihmisen elämäntyyli tai habitus (elämän pääperiaatteet)
määrittävät paljolti tarpeita, jolloin voidaan kysyä, miten hyvin edellä oleva
määritelmä lopulta palvelee kestävää ympäristön hoitoa eli biosfäärin
elinkelpoisena säilyttämistä. 

Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli 1995 käsitteen
siten, että se sisältää kolme ulottuvuutta: ympäristötaloudellisen eli ekologi-
sen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. 

Yleisimmin käytetyt kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat kuitenkin
sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöulottuvuus. Sosiaalisen ulottuvuuden
keskeinen sisältö näyttäisi muodostuvan kohtuudesta ja tasa-arvosta.
Lisäksi siihen kuuluvat ainakin sosiaalinen liikkuvuus, osallistuminen sekä
kulttuurin vaaliminen. Joskus kulttuurinen kestävyys erotetaan omaksi
lohkokseen. Sosiaalisesti kestävällä kehityksellä voidaan tarkoittaa myös
hyvinvoinnin edellytysten siirtämistä sukupolvelta toiselle, yhdenvertaisia
mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin luomiseen ja perusoikeuksiin sekä
vastuunottoa päätöksenteossa. Sosiaalisen kestävyyden määrittely-yritysten
ongelmana näyttää olevan se, että ihmisen ei tarvitse eikä tule luopua siitä
mitä se on jo saavuttanut. Tämä on ongelmallista siksi, että juuri nykytila eli
saavutettu on pakottanut määrittelemään luonnon käyttöä uudella tavalla.

Taloudellinen kestävyys näyttää olevan tosiaankin talouspitoinen
ulottuvuuksiltaan, ja vaikuttaa siltä kuin sen yhteydessä ei puhuttaisi ollen-
kaan ympäristökysymyksistä. Taloudelliseen kestävyyteen luetellaan tavalli-
sesti kuuluvan teollinen kasvu, työvoiman tehokas käyttö, yksityistalouksien
tarpeet ja palvelut. Joskus palvelujen säilyttäminen esimerkiksi maaseudulla
luetaan sosiaaliseen tai kulttuuriseen kestävyyteen. Taloudellisen kestävyy-
den määrittelyt liitetään tasapainoiseen kasvuun ja siihen, että tavaroita ja
palveluita tuotetaan siten, että ympäristö ei rasitu. Toisaalta näyttää siltä,
että taloudellisen kestävyyden ulottuvuuksiin on rakennettu sisään mahdol-
lisuus käyttää niitä myös muihin tarkoituksiin (vrt. mm. teollinen kasvu,
työvoiman tehokas käyttö). Muidenkin kestävyyksien lajien käytössä on
joskus havaittavissa ympäristöulottuvuuden aseman marginaalisuus (esim.
Rannikko 1999) ja kuten todettu, taloutta voidaan pitää jopa ekologisille
tavoitteille vastakkaisena (Hayward 1995).
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Ympäristöulottuvuus sisältää tavallisesti tutut luonnon monimuotoi-
suuden ja luonnon sietokyvyn huomioinnin. Usein siihen lisätään luonnon-
varojen hoito, ekosysteemin koskemattomuus sekä puhdas vesi ja ilma.
Kaiken kaikkiaan ympäristöulottuvuudessa on kyse ihmisen toiminnan
sopeuttamisesta luonnon sietokykyyn.

Kestävän kehityksen mallia on arvosteltu epäteoreettiseksi (esim.
Jokinen 1995, 61). Kestävän kehityksen käsitteen ehkä suurin ongelma on
käsitteen oksymoronisuus, eli se, että käsite pyrkii kattamaan liian suuren
alan ja siitä syystä sen reuna-alueet jäävät hämäriksi. Lopulta koko käsite ei
merkitse juuri mitään, koska se tuntuu sisältävän kaiken. Tämän voi nähdä
vaikka kestävyyden ulottuvuuksien käytössä, niitähän saatetaan käyttää jopa
kokonaan erillään ekologisesta peruslähtökohdastaan. Sen sijaan malli on
dynaaminen ja riittävän laaja levitäkseen hyvinkin erilaisiin toimintaympä-
ristöihin.

Kestävän kehityksen malli ei sulje pois jatkuvan kasvun ajatusta. Se
sisältyy eksplisiittisesti taloudelliseen ulottuvuuteen. Rajallisissa olosuhteissa
tuo osio vaikuttaa ongelmalliselta: se ei edes tavoittele kasvun rajoja, vaan
toimii niillä ehdoilla, jotka ovat tehneet koko kestävän kehityksen käsitteen
pohtimisen tarpeelliseksi. Käsitteen ympäristöulottuvuus tuntuu näyttäyty-
vän ihmisen toiminnan vastapoolina luonnon suuntaan, sen sijaan muut
ulottuvuudet pääosin myötäilevät omien osa-alueidensa lähtökohtia tai
tavoitteita. Keskeisin näistä on talous. Tässä valossa tuntuu ongelmalliselta
nähdä noita kahta saman käsitteen eri puolina, erityisesti, kun taloudellisen
ulottuvuuden ehtokehikko näyttää ekologian valossa riittämättömältä.

Kestävän kehityksen ulottuvuuksia on myöhemmin muokattu, ja
niitä on ollut välillä enemmänkin kuin kolme. Mukana keskustelussa ovat
olleet mm. kulttuurinen, teknologinen ja poliittinen kestävyys (mm. Ran-
nikko 1997). Kestävän kehityksen uusia ulottuvuuksia muokattaessakin
(esim. taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) usein unohdetaan kestävän
kehityksen keskeinen yhteys ympäristökysymyksiin (esim. Sairinen ym.
1999, 147). Kyseessä on hieman sama ilmiö, jonka avulla Klaus Eder
(1996) esitteli yritysten ympäristöimagon parantamista. Hänen mukaansa
ympäristöasioiden tai vihreiden arvojen käytöllä mm. mainonnassa luota-
vissa mielikuvissa markkinoidaan myönteistä ympäristökuvaa, joka on
selvemmin yhteydessä taloudellisen voiton tavoitteluun kuin ympäristö-
kysymysten huomioon ottamiseen. Hieman samalla tavalla käytetään
kestävyys -jälkiosaa sanapareissa, joiden perimmäisenä tarkoituksena on
tuoda esiin aivan muita kuin ympäristökysymyksiin kytkeytyvien ongelmien
ratkaisuja.

Ongelmana kestävän kehityksen periaatteen toteutumiselle saattaa
olla juuri sen kahtiajakoisuus; pohjana on kehityksen vaatimus, jonka
lähtökohtana ja perusteena ovat ihmisen tarpeet. Toisaalla periaatteessa on
kestävyyden vaatimus, jossa on pakostakin otettava ympäristö huomioon.
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Se ei voi tapahtua siten, että ihmisen toiminta sivuutetaan, koska silloin
joudutaan taas kehityksen vaatimuksen kanssa vastatusten. Ehkä kehittämi-
nen onkin vain huono sana. Se jäsentyy muutoksen kautta: kehitykseen
kuuluu muutos. Jos puhuttaisiin yhteiskunnan koossapitämisestä tai elineh-
tojen täyttämisestä, saatettaisiin olla lähempänä saavutettavuutta.

Näyttää siltä, että kestävä kehitys on alun perin kehitetty ennen
kaikkea poliittiseksi strategiavaihtoehdoksi. Ympäristökysymysten merki-
tyksen kasvu onkin antanut sille runsaasti käyttömahdollisuuksia. Se ei
kuitenkaan ole ainoa kokonaisvaltaiseksi tarkoitettu ympäristöstrategia.

2.2 Ekologinen modernisaatio ja 
ekologinen rakennemuutos

Tässä yhteydessä on ehkä syytä johdattaa ajatus ekomodernistisiin teorioi-
hin refleksiivisen modernisaation teorian kautta. Ullrich Beckin (1995)
refleksiivinen modernisaatio on selvästikin jatko hänen riskiyhteiskuntateo-
rialleen, joka yhteiskunnalliset riskit eivät enää ole teollisen yhteiskunnan
otteessa, vaan järjestelmällisesti tuotetut uhkat eivät ole poliittisissa kiistois-
sa mukana. Riskit voivat olla sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia tai yksilölli-
siä.

Refleksiivisen modernisaation teoriassa Beck pitää keskeisenä “laa-
jennettua” reflektiota. Hänen mukaansa refleksiivisyys on keskeistä riskivai-
heeseen siirtymässä olevassa yhteiskunnassa. Juuri silloin yhteiskunnan
[toimijoiden] tulee kohdata itsensä, niin ettei automaattisesti siirryttäisi
riskiyhteiskuntavaiheeseen. Tätä siirtymää edistää mm. teknologiausko,
jonka avulla mm. ekologista modernisaatiota tyypitellään. (Beck 1995.)

Eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa hallitsevana mallina ja keskuste-
lun keskeisenä diskurssina pidetään siis ekologista modernisaatiota (Tirkko-
nen 2000, 28; Haila ja Jokinen 2001). Ekologisen modernisaation (EM)
teoria on kehittynyt 1970 -luvun lopulla alkaneesta keskustelusta, jota
johtivat mm. Joseph Huber (ks. Huber 1985) ja Martin Jänicke. Jo aiemmin
Massan (1995) mukaan samanlaisia ajatuksia nimellä ekokehitys esitteli
Ingnacy Sachs teoksessa: Stratégies de l'écodéveloppement vuonna 1980,
eli ennen Huberia ja Jänickeä. Käsite alkoi 80-luvun puolivälissä olla jo
keskeinen ja ns. Bruntlantin komission raportti lisäsi ekologisen moder-
nisaation suosiota käsitteenä. Ekologinen modernisaatio on siten kestävän
kehityksen käsitettä vanhempi konstruktio ja todennäköisesti se on myös
vaikuttanut kestävän kehityksen käsitteen määritelmään.
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Ajatusrakennelma lähtee todellisesta ja olemassa olevasta ympäristö-
kriisistä. Siitä tulee monitieteinen haaste, ilman että jotkut tieteet tai tie-
teenalat jätetään tulkintakehyksen ulkopuolelle. Ongelmavyyhti sisältää
ihmisen (kulttuurin, politiikan jne.) lisäksi luonnon. Ekologisen moder-
nisaation lähtökohtana on suhteellisen optimistinen näkemys teknologian
mahdollisuuksista ympäristöongelman ratkaisijana (Buttel 2000, 30). Tirk-
kosen (2000, 29) mukaan ekologisen modernisaation positiivinen tulkinta
voidaan määritellä muutokseksi jossa yhteiskunta pyrkii ekologisesti hyväk-
syttävämmäksi ennaltaehkäisevien, innovatiivisten ja rakenteellisten muu-
tosten avulla.

Ekologista modernisaatiota on tulkinnut myös Maarten Hajer (1996,
250). Hän näkee ainakin kaksi selvää muutosta, jotka EM on tuonut. Se on
muuttanut ajattelua, joka koskee yhteiskuntaa ja luontoa. Lisäksi se on
käsitteistänyt ympäristöongelmia sekä teollisuudessa että hallinnossa. Nämä
kaksi ovat sinänsä lähinnä vain diskursiivisia vaikutuksia, mutta ne ovat
myöhemmin tuottaneet myös syvempiä sosiaalisia seurauksia.

Hajer (em., 261–266) näkee neljä erilaista kehityskulkua, joihin
ekologinen modernisaatio on ollut osallisena. Ensiksikin sillä on ollut suora
vaikutus ekologian rationalisoitumiseen aiheuttamalla käsitteellisiä ja insti-
tutionaalisia muutoksia olemassa oleviin hallintorakenteisiin. Se on myös
luonut uusia byrokraattisia rakenteita. Toiseksi se on teknistänyt ekologiaa.
Tämä ilmenee mm. suurten yritysten panostuksena ympäristöteknologiaan,
erityisesti ekoinnovaatioihin ja “älyjärjestelmiin”. Kolmantena Hajer näkee
suuntauksen kohti sosiaalisen ekologisointia. Tosin tätä hän pitää enem-
mänkin vastauksena ekologiseen modernisaatioon, kuin sen osana. Ympä-
ristökysymyksiin haetaan vastauksia ratkaisuihin sitoutuvalla positiivisella
summapelillä. Ajatuksena on toteuttaa ratkaisut olemassa olevaa sosiaalista
järjestystä muuttamatta. Mikäli jostain tavoitteesta, suunnitelmasta tai
politiikasta puuttuu joku kolmesta: taloudellinen, sosiaalinen tai ekologinen,
se pyritään siihen lisäämään. Neljäs kehityskulku on ekologian sosialisaatio.
Ekologiselle keskustelulle annetaan uutta poliittista painoarvoa, käsittele-
mällä mm. sosiaalista oikeudenmukaisuutta, demokratiaa jne. ympäristö-
kontekstissa.

Lyhyesti sanottuna Hajerin mukaan EM on tuonut ympäristö-
kysymykset kiinteämmäksi osaksi tavanomaista, länsimaista arkipäivää.
Ekologia on kiinnittynyt tehokkaasti erilaisiin toimintajärjestelmiin, joten se
on todellakin muuttanut käytäntöjä ja jopa rakenteitakin sekä politiikassa
että taloudessa. Hajer näyttää analysoivan ekologista modernisaatiota itse
käsitteestä käsin, joten hän tarkastelee sitä, missä EM on ollut mukana. On
kuitenkin jokseenkin hankalaa erottaa edellä mainittua niistä yhteiskunnalli-
sista tapahtumista, jotka ilmentävät ekologista modernisaatiota. Voitaneen-
kin yhtä hyvin sanoa, että käsitteelliset ja institutionaaliset muutokset
hallintorakenteissa, uudet byrokraattiset rakenteet, ekologian teknistyminen
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2 ATTAC = Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens

jne. ovat EM:n ilmentymiä. Ekologinen modernisaatio on joka tapauksessa
tarjonnut mahdollisuuden kiinnittää ympäristökysymykset osaksi teknologi-
sesti pitkälle vietyä yhteiskuntaa.

Käsite määritellään tavallisimmin poliittiseksi strategiaksi, joka hakee
ratkaisuja ympäristöpolitiikkaan ja ympäristökriisiin. Tällöin voidaan puhua
Tirkkosen (2000, 34–35) tapaan normatiivisesta lähestymistavasta. Siinä on
ajatuksena, että ekologinen modernisaatio osoittaa sen suunnan johon
yhteiskuntaa tulisi kehittää. Vastaparina on deskriptiivinen tulkinta, jonka
keskeinen tavoite on erityisesti yhteiskunnallisissa instituutioissa tapahtuvi-
en tapahtumakulkujen analyysi. Deskriptiivisen tulkinnan voidaan myös
ajatella olevan eräs tapa pyrkiä teoretisoimaan yhteiskunnallisia ympäristö-
prosesseja (vrt. Massa 1995).

Massan (em.) mukaan ekologinen modernisaatio kytkee ympäristö-
kysymykset sosiologiseen keskusteluun jälkiteollisesta yhteiskunnasta ja sen
uudistumisen ehdoista. Ekologisella modernisaatiolla pyritään korjaamaan
yhteiskunnan vinoutunutta luontosuhdetta. EM on teknistaloudellisten,
sosiaalisten ja intellektuaalisten vastausten hakemista ympäristöongelmiin
ja kriisiin. Se korostaa kulttuurin muuttamista. Ympäristökysymykset eivät
ole enää luonnontieteellis-teknisiä vaan myös yhteiskuntatieteellis-kulttuuri-
sia. EM on myös kulttuurioptimistinen: se olettaa, että kulttuuria voidaan
muuttaa. EM edellyttää yhteiskunnallista rakennemuutosta joka vähentää
ympäristön kuormitusta. Strategiana EM:n sisältöön kuuluvat uuden
taloudellisen kannustusjärjestelmän rakentaminen, ympäristöä säästävän
tekniikan systemaattinen kehittäminen ja yhteiskunnan taloudellisten
instituutioiden ekologinen rakennemuutos.

Massan huomio ympäristökysymysten yhteiskunnallistumisesta
saattaa tuntua jo hieman kuluneelta, mutta esimerkiksi ympäristöhallinnon
virkamiehistön koulutus on edelleen erittäin luonnontieteellispainotteista,
eikä muutoksia näytä olevan näköpiirissä (vrt. Palviainen 1998a, 24). Myös-
kään hallinnolliset käytänteet eivät edelleenkään viittaa ainakaan konfliktiti-
lanteissa ymmärrykseen siitä, että luonnontieteellinen asiantuntemus riittäisi
ympäristökysymysten ratkaisuperustaksi. Tarvitaan myös yhteiskuntatieteel-
listä kykyä soveltaa asiat käytäntöön. (esim. Eklund 2003; Björkell 2003.)
Ekologinen modernisaatio ei tuossa valossa olekaan laajentunut vielä
kaikkialla yhteiskunnassa Massan mainitsemalla tavalla, ei edes hallinnossa.

EM:n toteutumisen esteitä ovat mm. globalisaatio ja demokratian
ongelmat. Globalisaatio merkitsee yhteiskunnallista voimattomuutta yhden-
tyvässä maailmantaloudessa, jossa talouden “valta” saatetaan nähdä poli-
tiikkaa suuremmaksi (vrt. esim. ATTAC-liikkeen2 peruslähtökohdat).
Lisäksi mm. vaalisykliuudistukset ovat poliittisesti mielekkäämpiä kuin
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3 Lähemmin maatalouden ekologisesta modernisaatiosta ja muista uudistumismahdolli-
suuksista: Luoma 2002; Kumpulainen 1999; Vihinen 2001.

ekologisen modernisaation periaatteisiin kytkeytyvät. Poliittisten ratkaisujen
valmistelua pidetään teollistuneena, byrokratisoituneena ja ritualisoituneena
(vrt. Jänicke 1990). Ekologinen modernisaatio ei näytä kykenevän kilpaile-
maan talouden eikä politiikan kanssa.

Ekomodernistien ajattelu on monisäikeistä ja kehittymässä olevaa.
Sen keskeinen sisältö näyttää tällä hetkellä olevan kulttuurin muuttaminen
tai muuttuminen ympäristöystävällisemmäksi sekä yhteiskuntapolitiikan ja
-tutkimuksen monitieteistäminen. Ekososiaalisesti tyydyttävämpi yhteis-
kunta edellyttää siten tämän käsityksen mukaan ympäristöasioissa mm.
monitieteisen tutkimuksen olemassaoloa ja kehittämistä.

Ekologista modernisaatiota on sen alkumetreiltä saakka arvosteltu
sen teknologiauskon ja teknokraattisen luonteen vuoksi (esim. Wehling
1992; Hannigan 1995). Kritiikki kohdentuu muutamaan pääkohtaan. EM:ta
pidetään liian teknologia- ja teollisuuskeskeisenä, liian eurooppalaisena ja
huonosti yleistettävänä ja rajallisena (mm. Tirkkonen 2000). Poliittisena
toimintamallina ekologisen modernisaation mukaiset ympäristöuudistukset
saattavat olla edistyksellisiä, mutta ympäristökysymysten kannalta silti
vaikuttavat melko vähän käytännön toimintaan. Mallia voidaan soveltaa
omiin tarkoitusperiin ja yritysmaailma voi legitimoida käytäntöjä, jotka ovat
vain näennäisesti kestäviä (em., 43–44).

Tästä on hyvänä esimerkkinä maatalouden kehitys, jota on kutsuttu
“maatalouden oravanpyöräksi”. Siinä tosin puhutaan yleensä innovaatioi-
den tulosta maatalouteen, mutta tekniset ympäristöinnovaatiot kytkeytyvät
tähän ongelmaan. Käsite (agricultural treadmill) tarkoittaa sitä, että inno-
vaatioita on pakko omaksua sitä mukaa, kun niitä tulee, muuten ei kilpailus-
sa pärjää. Viljelijät, jotka omaksuvat ne nopeimmin, saavat myös suurim-
mat hyödyt. Nämä ovat yleensä suuria tiloja. Keskikokoiset tilat ottavat ne
käyttöön paljon myöhemmin, eivätkä hyödy niistä yhtä paljon. Kysymys on
visiosta, jossa maatalouden kehitys kiertyy teknologisen ja taloudellisen
rationaliteetin ympärille. Kehitystä vauhditetaan poliittisilla ratkaisuilla,
jotka tukevat maatalousklusterin muitakin osia kuten rehu- ja lannoiteteolli-
suutta. “Rationaalinen” viljely merkitsee investointikierrettä. (Kumpulainen
1995.) Teknologia, investoinnit ja laajentumisstrategia estävät rakenteelliset
poikkeamat ja mm. ympäristökysymyksiin voidaan etsiä vain teknokraattisia
ratkaisuja3.

Teoreettisena mallina ekologisen modernisaation katsotaan legiti-
moivan ympäristöpoliittista nykytilaa, jossa mm. teollisuus- ja muut toimijat
vapautetaan niiden ympäristövastuista. EM:n ei katsota toimivan muualla
kuin teollistuneissa maissa, eikä kaikissa niissäkään. Sitä voidaan käyttää
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teollisuusmaissa, mutta sen perustelut eivät riitä kehitysmaiden ympäristö-
ongelmien tarkasteluun. (Buttel 2000, 30–33.) Malli unohtaa sosiaaliset
asiat, kuten oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ja sitä pidetään
elitistisenä (Rannikko 1999; Tirkkonen 2000, 45). Ekologista modernisaa-
tiota ovat arvostelleet mm. neomarxistit, mutta myöskään ympäristöpoliitti-
nen oikeudenmukaisuusliike ei katso sen kykenevän ratkaisemaan ympäris-
tökysymyksiin liittyviä ristiriitoja (ks. Mol ja Spaargaren 2000).

Ekologinen modernisaatio ja kestävä kehitys poikkeavat lähtökohdil-
taan toisistaan. EM on alunperin teoreettinen konseptio ja sellaisena sitä on
ehkä helpompi ymmärtääkin, vaikka se useimmiten käsitetään poliittiseksi
strategiaksi. Kestävä kehitys sen sijaan on perusteiltaankin poliittinen.
Langhellen (2000) mukaan ekologinen modernisaatio tulisi nähdä kestävän
kehityksen välttämättömänä komponenttina, mutta ei varsinaisena vaih-
toehtona. Ekologinen modernisaatio näyttää olevan myös työkaluja kehite-
levä käsite. Samalla se tarkoittaa, että se suuntautuu eteenpäin, intentioihin.
Sen perusta on tavoiterationaalinen. Kestävä kehitys näyttää lähtevän
liikkeelle nykyisyydestä tai pikemminkin katsovan taaksepäin, koska sen
perusta on tavoitteellisuutta enemmän kokemuksissa. Vaikka kestävän
kehitys ammentaisikin peruslähtökohtansa menneestä (retrospektiivisyys)
ja ekologinen modernisaatio taas tulevaisuudennäkymistä (intentionaali-
suus), molempien peruspyrkimys on olla kokonaisvaltainen ympäristöstra-
tegia ja kenties myös teoria, vaikka niiden soveltamisala näyttääkin hieman
vaihtelevan.

Andersenin ja Massan (2000) mukaan ekologinen modernisaatio
ilman teknologista ja rakenteellista muutosta ei näytä johtavan ympäristö-
kysymysten ratkaisuun. Tämä edellyttää myös valtion ja ympäristöhallinnon
roolin muuttamista. Todennäköistä lisäksi on, että pysyviä muutoksia
voidaan tehdä vain varsin pienin askelin. On myös esitetty kehittyneempi
versio, jota kutsutaan ekologiseksi rakennemuutokseksi, mutta jota useimmat
pitävät ekologisen modernisaation eräänä muotona.

Ekologisen rakennemuutoksen politiikka tähtää tuotantorakenteiden
muuttamiseen siten, että ekologisia haittoja olisi mahdollisimman vähän
(vrt. “Jälkiteollinen skenaario” Jänicke 1990). Sektoripolitiikat eivät sellaise-
naan riitä, vaan ekologiseen rakennemuutokseen pääseminen edellyttää
yhteistyötä. Tämä tarkoittaa, että virkamiesten on kyettävä asettumaan
muiden toimijoiden asemaan nähdäkseen kokonaisuuden, jossa nämä
toimivat.

Ekologisen rakennemuutoksen politiikassa keskeisellä sijalla oleva
tuotantorakenteiden muuttaminen merkitsee siirtymistä laajempiin ja
lähtökohdiltaan kokonaisvaltaisempiin toimintatapoihin: esim. uudistuvat
ja hajautetut energialähteet, tuotantorakenteen uudelleenorganisointi,
energian ja raaka-aineiden käytön vero-ohjaus (Koskinen 1996). Muutokset
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4 “Proaktiivisuus on usein valepukuista reaktiivisuutta” (Senge 1990, 20–21).

eivät koske vain julkisia toimijoita vaan myös mm. teollisuutta. Olennaista
on, että muutosten tulee koskea myös toimintapolitiikkoja.

Esimerkiksi metsätaloudessa ekologisen rakennemuutoksen mukai-
nen toiminta merkitsee paitsi metsän päätuotteen, puun, monipuolisempaa
ja innovatiivisempaa käyttöä ja jalostusta, myös metsän hyödyntämistä
ilman, että sitä muutetaan (esim. luontomatkailu). Ekologinen rakennemuu-
tos on nähtävä ekologisen modernisaation jatkumona, joten esimerkiksi
metsää käsitellään edelleen hyödyntämisen kohteena, eikä sen itseisarvoa
etsitä. Sama ilmiö voisi merkitä maatalouden tuottaman maiseman ja
muiden ympäristöhyödykkeiden ottamista mukaan osaksi maataloustuotan-
toa.

Ekologinen rakennemuutos merkitsee sitä, että tuotantoprosessit
pyrkivät hyötymään maasta ja maisemasta (maaseutu) sellaisenaan ja toi-
menpiteillä pyritään minimoimaan ja korjaamaan ympäristöhaittoja ja
samalla vähentämään ympäristöristiriitoja. Kaikki tapahtuu entisen tuotan-
non ohessa ja sitä muuttamalla ja laajentamalla. Politiikkatasolla muutos
vaatii yhtä aikaa sekä horisontaalista että holistista näkemystä ja tiivistä
yhteistyötä.

Puhe ekologisesta modernisaatiosta tai -rakennemuutoksesta kestä-
vän kehityksen periaatteiden toteuttamisen tai toteuttamatta jäämisen
yhteydessä on myös osa sitä taistelua, jota käydään ympäristöpoliittisten
toimijoiden kentällä. Kukin toimija pyrkii määrittelemään oman toimialansa
kestävän kehityksen toteutusasteet niin, että ne sijoittuvat ekologisen
modernisaation tai vielä mieluummin ekologisen rakennemuutoksen
käsitteiden sisälle. Rakennemuutostavoitteet saatetaan tosin helposti torjua,
mikäli ne katsotaan liian vaativiksi tai perusteellisiksi toimijan kannalta. On
huomattava, että vaikka Suomen tuotantorakenne muuttui paljon
1900-luvun aikana, painottuu se edelleen runsaasti luonnonvaroja ja energi-
aa käyttäville aloille (Valtioneuvosto 2000).

Sekä kestävän kehityksen, ekologisen modernisaation että ekologisen
rakennemuutoksen pohjalla on paitsi tekninen myös taloudellinen jatku-
vuus. Kaikki mallit sisällyttävät taloudelliset mekanismit ja periaatteet
ympäristökysymysten tarkasteluun. Taloudellisen ja teknisen rationaalisuu-
den rinnalle nostetaan ekologinen rationaalisuus. Se tarkoittaa myös sitä,
että markkinakeskeisyyttä ei pyritäkään murtamaan, vaan mm. valtion
tehtävät ympäristökysymysten hoidossa siirtyvät ylisääntelystä, keskitetystä,
reaktiivisesta ja poissulkevasta politiikasta uusia, suotuisia olosuhteita
luovaan, hajautettuun, preventiiviseen ja proaktiiviseen4, osallistuvaan
politiikkaan. (esim. Hajer 1995; 1996; Mol 1995.) 
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“Puhtaita” taloustieteellisiä ratkaisumalleja ympäristöongelmien
synnystä voidaan arvostella mm. siitä, että ne kiinnittävät liian vähän
huomiota yhtäältä kulutus- ja tuotantoprosessien välisten suhteiden, ja
toisaalta taloudellisen järjestelmän ja ekosysteemin välisten suhteiden
monimutkaisuuteen. Adekvaatti analyysi taloudellisen järjestelmän ja
ekosysteemin väliltä puuttuu. Toinen ongelma on ympäristövaurioiden
hinnoittelu ja kulujen sisällyttäminen talouslaskelmiin sekä niiden määritte-
leminen (vastuu tuleville sukupolville, ekosysteemin toimintaan liittyvät
epävarmuustekijät, raja-arvot jne.). (van der Straat ja Gordon 1995,
150–155.)

Edellä esitellyt ympäristökysymyksiin kytkeytyvät teoreettiset ja
poliittiset mallit menevät sisäkkäin ja päällekkäin ja niiden rajat ovat hämä-
riä. Ne sisältävät sekä teleologisia, intentionaalisia että funktionaalisia
yrityksiä selittää ja hahmottaa kokonaisvaltainen ympäristöstrategia. Niissä
on myös poliittinen ulottuvuus, mutta sinänsä niillä pyritään varsin puh-
taasti nimenomaan ympäristökysymysten ratkaisuun. On kuitenkin syytä
tarkastella myös varsinaista ympäristöpolitiikan kenttää erikseen.

2.3 Ympäristöpolitiikka

Tässä puheena oleva ympäristöpolitiikka tarkoittaa pääasiassa toimintapoli-
tiikkaa (policy). En lähde yksityiskohtaisesti analysoimaan ympäristöpolitii-
kan syntyä tai sen määrittelyjä, enkä myöskään ympäristöpolitiikan etymo-
logiaa. Tarkasteluni on eräässä mielessä mikrotason tarkastelua, koska
tutkin laadullisin menetelmin joitakin ympäristöpolitiikan tapahtumakulkuja
ja koetan löytää sitä kautta vastauksia tutkimuskysymyksiini.

Buttel (1992) puhuu vihertymisestä (greening) ja ympäristökysymys-
ten institutionalisoitumisesta (environmentalization). Vihertymistä Buttel
pitää prosesseina joiden avulla huoli ympäristöstä juurtuu yhteiskunnallisiin
ryhmiin ja joiden kautta ympäristöasioihin liittyviä symboleita tulee yhteis-
kunnalliseen keskusteluun mukaan. Ympäristökysymysten institutionalisoi-
tumista ovat ne konkreettiset menettelytavat ja prosessit joiden avulla
ympäristönäkökohdat välittyvät mm. poliittiseen päätöksentekoon ja
yritysten käytäntöihin. 

Ympäristöpolitiikka muodostui tieteenalana 1970-luvun alkupuolella
(Raumolin 1995, 70). Ympäristöpolitiikkaan kuuluvia päätöksiä tehdään ja
kamppailuja käydään monien muiden politiikanlohkojen alueilla, mutta
lisäksi siinäkin on oma erityislohkonsa ja toimeenpanokoneistonsa. 
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5Muut ovat: kuluttajasuoja, kulttuuri ja terveys (McCormick 2001, 4).

Ympäristöpolitiikka voidaan määritellä, kuten Sairinen ym. (1999,
18–19; Sairinen 1996, 28), tavoitteestaan käsin. Määritelmän mukaan
ympäristöpolitiikan tehtäviin kuuluu hoitaa yhteiskunnan ja ihmisten
suhdetta luontoon ja elinympäristöön siten, että ympäristöhaitat ja -riskit
vähenevät ja poistuvat sekä luonnon elinkyky, moninaisuus ja luonnonvarat
säilyvät. Nykyään puhutaan usein läpäisyperiaatteesta, jolla tarkoitetaan
ympäristökysymysten huomioon ottamista yhteiskunnan kaikilla osa-
alueilla. Vähän samaan tapaan ympäristöpolitiikan on määritellyt Yrjö Haila
(1997), joka pitää ympäristöpolitiikkaa toimintakokonaisuutena, jolla
ympäristökysymykseen pyritään löytämään ratkaisuja. Ympäristöpolitiikan
(politics) tulisi periaatteessa kyetä ratkaisemaan ympäristöongel-
mia/ympäristöongelma ja ympäristöhallinnon tulisi kyetä toteuttamaan
näitä ratkaisuja käytännössä.

Eurooppalainen ympäristöpolitiikka

Tärkeä osa kansallista ympäristöpolitiikkaa ovat EU-normit ja sääntely.
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinoja ovat Sairisen (1996, 41) mukaan oikeu-
dellis-hallinnollinen ja taloudellinen ohjaus, julkinen suunnittelu sekä
informaatio-ohjaus ja neuvotteleva ohjaus.

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka on alkanut direktiivi- eli
sääntelypolitiikkana ja myöhemmin on alettu tarkastella myös käytännön
toimeenpanoa ja kehittämistä. Euroopan unionin ympäristöpolitiikan
voidaan katsoa nykyään kohdistuvan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
Kemikaalit ja jäte, ilman ja veden laatu, happamoituminen, luonto ja luon-
nonvarat sekä otsoni, ilmaston muutos ja kansanväliset ulottuvuudet.
Toisin sanoen esimerkiksi politiikan toimeenpanon prosesseihin ei kiinnite-
tä huomiota. Ympäristöpolitiikasta on tullut yksi neljästä peruselementistä,
joille muiden EU-politiikkojen on virallisesti tunnustettu perustuvan.5
(McCormick 2001.)

Perusperiaatteita eurooppalaisesta ympäristöpolitiikasta voidaan
nimetä ainakin seuraavat: Saastuttaja maksaa -periaate, kestävän kehityksen
periaate, korkea suojelun taso, ennaltaehkäisy (prevention principle),
periaate ympäristövahinkojen torjumisesta jo niiden lähteellä (proximity
principle), integraatioperiaate (ympäristöpolitiikan tulee olla muiden poli-
tiikkojen olennainen komponentti) ja “poikkeusperiaate” (= derogative
principle), jonka mukaan köyhimmille jäsenmaille suhteettoman suuren
taloudellisen taakan aiheuttavasta ympäristöstandardista voidaan myöntää
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poikkeus. Lisäksi periaatteena on, että tieteellistä ja teknistä tietoa hyödyn-
netään, samoin kuin kustannus-hyöty -laskelmiakin. Niin ikään jäsenvaltiot
voivat ottaa käyttöön tiukempiakin paikallisia ympäristönormeja kuin
yhteisössä on sovittu (safeguard principle). Myös subsidiariteetti- ja varo-
vaisuusperiaatteet (precautionary principle) kuuluvat eurooppalaisen ympä-
ristöpolitiikan perusperiaatteisiin. Edellisellä eli läheisyysperiaatteella
pyritään ratkaisujen tekemiseen mahdollisimman lähellä niitä, joita ratkaisut
koskevat. Varovaisuusperiaatteen lähtökohtana on mahdollisimman pieni
riskinotto. Ympäristölle haitallista toimintaa tulee välttää, vaikka vahingolli-
suudesta ei olisi [vielä] kiistatonta näyttöä. Esimerkiksi biodiversiteetin
suojelu voidaan ainakin osaksi katsoa kuuluvan varovaisuusperiaatteen
piiriin. Lisäksi pyritään kansainväliseen yhteistyöhön. Monet edellä maini-
tuista ovat vain yleistason periaatteita, mutta jotkut myös jäsenmaita sitovia
vaatimuksia. Ympäristöpolitiikasta on tullut selkeä, itsenäinen politiikan
lohko ja integraatiopolitiikan kiinteä osa. (McCormick 2001, 75–86; ks.
Sairinen ym. 1999, 40–42.)

Eurooppalaisen ympäristöpolitiikan perusperiaatteita on vaikea
paikantaa esimerkiksi ekologisen modernisaation kenttään, koska niissä
puhutaan nimenomaan poliittisista ja hallinnollisista välineistä. Sen sijaan
tämän varsin pintapuolisen tarkastelun perusteella näyttää siltä, että eu-
rooppalainen ympäristöpolitiikka pyrkii ratkaisemaan tavallisesti ekologisis-
ta lähtökohdista käsin määritellyt ympäristökysymykset monessa tapauksis-
sa yksittäisiin ja siten hajanaisiin periaatteisiin nojaten.

Kansallinen ympäristöpolitiikka

Suomalainen ympäristöpolitiikka määrittyy pitkälti Euroopan unionin
perusperiaatteiden mukaan, mutta kansallisia erityispiirteitäkin on. Ympä-
ristöpolitiikka on pitkälle institutionalisoitunutta ja se toteutuu sektoripoli-
tiikkana. Sen peruskehitys noudattelee pitkälti muiden pohjoismaiden
linjaa, vaikkakin muutokset ovat tapahtuneet yleensä hieman muista jäljes-
sä. Politiikkaa luonnehtivat myös desentralisointi sekä yhteistyöhön ja
konsensukseen pyrkivät toimintamallit. Pohjoismaisten ympäristöpolitiik-
kojen lähtökohtana ovat suhteellisen ankarat tai pitkälle viedyt määräykset,
mutta vastuu niiden toteuttamisesta ja noudattamisesta jätetään yleensä
niille, joita määräykset koskevat. 

Suomalainen ympäristöpolitiikka institutionalisoitui Sairisen (2000,
102–127) mukaan neljänä eri kautena. Ensimmäinen 1800-luvulta alkanut
ja talvisotaan päättynyt kausi voidaan hänen mukaansa nimetä varhaisten
luonnonsuojelualoitteiden kaudeksi. Ympäristöhallintoa ei vielä ollut ja
luonnonsuojelukysymyksiä hoidettiin metsähallinnon kautta. Seuraava kausi
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alkoi sotien jälkeen ja päättyi 1960-luvun lopussa. Kautta luonnehtivat
ympäristökysymysten laiminlyönti ja metsähallinnon tehostaminen. Ympä-
ristöstrategiat koskivat laimentamista, joitakin terveyskysymyksiä, klassista
luonnonsuojelua ja piipunpääteknologiaa. Vuoteen 1986 kestänyt kolmas
kausi on hänen mukaansa varsinainen institutionalisoitumisen aika, jolloin
moderni ympäristöpolitiikka vasta muotoutui (ks. myös Laine ja Jokinen
2001, 56). Samalla kausi kuvaa politiikan legitiimin aseman saavuttamisen
prosessia, oikeastaan sen alkupuolta.

Sairinen (2000) määrittelee neljännen kauden säännöstelyreformiksi.
Vuonna 1986 säädettiin laki kunnallisen ympäristönsuojeluhallinnon
järjestämisestä. Institutionalisoituminen alkoi kuntasektorilla tosin purkau-
tua jo 1990-luvun alussa. Valtakunnallisen ympäristöpolitiikan institutiona-
lisoituminen kuitenkin jatkui alueellisten ympäristökeskusten ja SYKE:n
(Suomen ympäristökeskus) perustamisella 1995. Kauden aikana on estävis-
tä strategioista edetty ekologiseen modernisaatioon ja kestävään kehityk-
seen. Sairinen (em., 265–267) näkee tulevaisuudessa mahdolliseksi ympäris-
töyhteiskunnan (vrt. hyvinvointiyhteiskunta), jossa ympäristökysymykset
muodostavat keskeisen lähtökohdan useille politiikan aloille.

Suomalaista ympäristöpolitiikkaa koskeva nykyinen keskustelu
voidaan jakaa marginaaliseen ja ekologiseen lohkoon. Marginaalisen ympä-
ristöpolitiikan kannattajat pitävät ympäristöongelmia sellaisina, että ne
voidaan hallita tavanmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla säätelykeinoilla
(ympäristöriskien hallinnointi). Ekologisen lohkon leirissä ympäristöongel-
ma nähdään yhteiskunnallisena kysymyksenä, joka edellyttää teollisuusyh-
teiskunnan välineellisen luontosuhteen korjaamista ja teollisuusyhteiskun-
tien sosiaalista jälleenrakennusta. (Massa 1995.) Keskustelusta puuttuu
“holistinen lohko”, joka näkisi ympäristöpolitiikan ja hallinnoinnin osana
muuta yhteiskunnallista toimintaa ja mm. maaseutupolitiikkaa. 

Toinen tapa määritellä ympäristöpolitiikkaa on lähestyä sitä joko
institutionaalisesta, funktionaalisesta tai tarkoituksenmukaisuuden näkökul-
masta. Institutionaalinen lähestymistapa kuvaa ajatusta politiikasta joka
tapahtuu hallintojärjestelmien sisällä. Funktionaalisesti tarkasteltuna ympä-
ristöpolitiikkaa ovat kaikki ne toimet, jotka vaikuttavat luonnonympäris-
töön ja ympäristöolosuhteisiin. Tarkoituksesta lähtevä tarkastelu keskittyy
siihen, mitä tehtäviä ympäristöpolitiikalla arvellaan olevan. (Lundqvist
1996, 16.) Eri politiikan aloilla on varmasti nähtävissä institutionaalisia
piirteitä, mutta mikään politiikan lohko ei voi toimia pelkästään oman
hallintojärjestelmänsä sisällä modernissa demokratiassa.

Suomalaisen ympäristöpolitiikan merkittävin omaperäisyys lienee
ympäristöhallinnon professionaalinen perusta. Suomessa ympäristöhallin-
non väki muodostuu suurimmalta osalta teknisistä eksperteistä. Tämä taas
johtuu hallinnon historiallisista kehitysvaiheista (lähemmin Palviainen
1998b; Raijas 1991) ja valtion virkamiesten suhteellisen turvatusta asemasta
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Suomessa. Ympäristöhallinto edustaa periaatteessa laajaa kompetenssia ja
sillä on siten myös hyvät mahdollisuudet ratkaista ympäristöongelmia.
Käytäntö on usein kuitenkin osoittautunut problemaattiseksi. (Hermanson
ja Joas 1996; Munk Christiansen ja Lundqvist 1996.) Ympäristöhallinnon
virkamiehistön luonnontieteellispainotteisuus ja teknisyys merkitsevät myös
sitä, että sieltä puuttuu edelleen lähes kokonaan yhteiskuntatieteellinen
kompetenssi.

Ympäristöpolitiikan niin kuin muidenkin politiikkojen taustaideologi-
at tai lähtökohdat ovat vain harvoin eksplisiittisesti määriteltyjä, vaikka
politiikan sisällöt usein kyetäänkin määrittelemään ja ryhmittelemään.
Taustalla vaikuttavat enemmän tai vähemmän määrittelemättömät ideat
siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä kuuluu politiikkaan, mikä ei, mitä
voi tehdä ja mikä on laitonta. Poliittisia päätöksiä prosessoidaan tiedon
lisäksi asenteiden, uskomusten, arvojen ja tuntemusten varassa, aivan kuten
mitä muita päätöksiä tahansa (ks. Ball ja Peters 2000).
 Edellä esitellyt käsitteet, politiikat ja ympäristöpoliittiset mallit nivou-
tuvat kaikki yhteen pyrittäessä ratkomaan maaseudun ympäristökysymyksiä
ja maaseutuun kohdistuvien politiikkojen tulevaisuutta. Euroopan unionin
sekavantuntuinen ja “ristivetoinen” maatalous- sekä maaseutupolitiikka
(Euroopan unioni 2000; Vihinen 2001), siihen kytkeytyvä maaseudun
kehittäminen ja mm. Suomen moderni maaseutupolitiikka (joka jaetaan
laajaan ja suppeaan maaseutupolitiikkaan) ja näiden väliset jännitteet ja
keskinäisen työnjaon epäselvyys ja joskus pradoksaalisilta näyttävät politiik-
kojen sisäiset toimintastrategiat kuuluvat myös ympäristökysymysten
kenttään.

Käsittelen tässä työssä ympäristöpolitiikkaa paljolti funktionaalisesta
lähestymistavasta käsin. Tarkastelen erityisesti niitä toimenpiteitä ja tapah-
tumakulkuja, jotka voidaan sanoa kuuluvan ympäristöpolitiikan piiriin ja
sitä, mitä ympäristöpolitiikka ja siihen liittyvät toimenpiteet sisältävät
erityisesti maaseudun näkökulmasta. Osittain on myös otettava huomioon
ympäristöpolitiikan tarkoitus. Vaikuttaa siltä, että erityisesti ympäristöpoli-
tiikkaa on tehty institutionaalisesta lähestymistavasta käsin, koska se on
usein ollut sektoripolitiikkaa ilman holistista kokonaisnäkemystä siitä, mitä
kaikkea ympäristöpoliittiset ja ympäristöpolitiikan toteuttamiseen liittyvät
prosessit pitävät sisällään. Sellaiset näkemykset, jos niitä on ollut, eivät ole
ainakaan kunnolla välittyneet hallinnonalan ulkopuolelle. Sektoraalinen
ajattelu ei tarkoita pelkästään toiminnallista kapeutta, vaan myös esimerkik-
si sitä, että eettisten kysymysten lähtökohdat ovat kapeita.
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2.4 Ympäristöpolitiikan etiikka ja 
ihmisen luontosuhde

Ympäristökysymykset ovat viime aikoina tulleet voimakkaasti mukaan
myös filosofiseen keskusteluun. Tosin esimerkiksi jo Aldo Leopold (1949)
pohdiskeli etiikan vähittäistä laajentumista. Aiemmin esimerkiksi orjat
kuuluivat omaisuuteen, eikä heidän kohtelemisensa ollut eettinen vaan
tarkoituksenmukaisuuskysymys, kuten muukin omaisuuden hoito. Myö-
hemmin etiikka on laajentunut koskemaan suhteita toisiin ihmisiin, mutta
ei vielä 1940-luvulla esimerkiksi maaomaisuuteen. Sen sijaan nykyään
luontosuhde sisältää muitakin kuin taloudellisia osioita.
 Ympäristöpolitiikan vaatimuksia on eritellyt Wandén (1997). Hänen
mukaansa ympäristöpolitiikalle voidaan asettaa kolme päävaatimusta:
eläytymiskykyisyys, eettiseen lähestymistavan vaatimus ja tehokkuusvaati-
mus. Ensimmäinen vaatimus eläytymis- tai oivalluskyvystä tarkoittaa sitä,
että ympäristöpolitiikan tulee kyetä faktisesti oikeisiin, virheettömiin tai
paikkansa pitäviin päätöksiin. Sen tulee kyetä myös erittelemään vaihtoeh-
toisia toimintamalleja ja niiden vaikutuksia, myös sosiaalisia ja taloudellisia,
ei pelkästään ekologisia vaikutuksia. Toinen vaatimus tarkoittaa eettisesti
järkeviä ratkaisuja ja niiden pohdintaa. Ympäristöpolitiikka ei voi perustua
pelkästään luonnontieteellisiin 'faktoihin' vaan myös eettisiin valintoihin.
Tehokkuusvaatimus tarkoittaa mm. ympäristöpoliittisen järjestelmän
sopivuutta tarkoitukseensa, mahdollisuutta nopeaankin päätöksentekoon,
ympäristöhaitoista kärsivien aseman huomioon ottamista sekä vastuun
kantamista tehdyistä päätöksistä (Wandén 1997). Eettiseen vaatimukseen
kuuluu myös kysymys oikeudenmukaisuudesta. Ympäristökysymyksissä se
tarkoittaa muidenkin kuin ekologisten näkökohtien todellista huomioon
ottamista päätöksiä tehtäessä.

Wandénin idean politiikan eläytymiskykyisyydestä voidaan ajatella
tarkoittavan myös sitä, että sen tulee olla lähtökohdiltaan varsin holistista ja
myös paikalliset näkökohdat huomioon ottavaa. Toisaalta eläytymiskykyi-
syyden ajatus sisältää virheettömyyden vaatimuksen, joka on mille tahansa
politiikan alalle selvästi liiallinen. Vaihtoehdottomuutta ja puhtaasti ekologi-
sista vaikutuksista lähteviä perusteluja sen sijaan on helppo löytää esimer-
kiksi ympäristönsuojelusta.

Eettisen lähestymistavan vaatimus näyttää niin ikään olevan hankala
toteuttaa. Pohdinnat, neuvottelut ja pyrkimys todellisiin kestäviin eli kaikilla
tasoilla hyväksyttyihin ratkaisuihin näyttää tuottavan vaikeuksia suomalai-
sessa ympäristöpolitiikassa.

Nykyään hallinnoinnin ei voida enää katsoa rajoittuvan pelkästään
toimenpiteiksi kyseisen julkisen hallintosektorin sisälle, eikä politiikan
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toteuttaminen voi perustua pelkkään normiohjaukseen. Esimerkiksi ympä-
ristökysymysten kompleksisuuden vuoksi ympäristöpolitiikkaa tulisi en-
nemminkin pitää erilaisten toimijoiden ja yhteiskunnallisten voimien
vuorovaikutuksena. (myös Sairinen 2000, 20.) 

Tehokkuuskysymystä voidaan tarkastella myös politiikan onnistumi-
sesta käsin. Ympäristöpolitiikan ratkaisut ovat tuottaneet useita ristiriitati-
lanteita politiikan kohteiden ja sen toteuttajien välille (niin ovat tehneet
tosin kaikki muutkin politiikan alat). Ne ovat aiheuttaneet politiikan tehok-
kuuden laskua. Lisäksi tehokkuudella voidaan tarkoittaa joko politiikan
nopeutta tai pitkäjänteistä, rakentavaa politiikan tekoa. Tehokkuusajatte-
luun viittaavat myös Sairinen ym. (1999, 20) pitäessään refleksiivisyyttä
tärkeänä; katse on suunnattava paitsi muihin ympäristöpolitiikan toimijoi-
hin ja tulevaisuuteen, myös peiliin. Eräät toimet ovat tosin osoittautuneet
monellakin tasolla tehokkaiksi, mutta niissä onkin huomioitu mm. oikeu-
denmukaisuus.

Filosofian keskeiset teoriatkaan eivät yleensä kykene antamaan
selkeitä vastauksia esimerkiksi oikeudenmukaisuuskysymyksiin. Ongelma ei
ole pelkästään sisällöllinen, vaan ehkä laajemminkin rationaaliseen konstru-
ointiin liittyvä: riittääkö pelkkä ajattelun taso? Tästä huolimatta tarkastelen
seuraavaksi hieman lähemmin eräitä keskeisimpiä erityisesti ympäristö-
kysymyksiin kytkeytyviä filosofisia oikeudenmukaisuuskäsityksiä ja niiden
mahdollisuuksia ympäristöpolitiikan toteuttamisessa. Oikeudenmukaisuu-
dessa on kuitenkin kyse suhteista ja suhtautumisesta. Ympäristökysymyk-
siin liittyvät oikeudenmukaisuusnäkökohdat muodostuvat relevanteiksi
vasta kun on tarkasteltu ihmisen ja luonnon suhdetta. Siksi on ensin syytä
tarkastella ihmisen suhtautumistapoja luontoon. Tämä voidaan tehdä
monien perusasenteiden ja maailmankatsomusten läpi.

Usein asenteiden ja toiminnan nähdään olevan vallalla olevien arvo-
jen heijastumia. Arvot käsitetään yleisiksi ja pysyviksi, kun taas asenteet
ovat helpommin muuttuvia. Ympäristön käsite vaatii määrittelijänsä, mikäli
määrittelevää subjektia ei ole, ei ole ympäristöäkään. Toisin sanoen, ympä-
ristö on yhteiskunnallinen käsite, samoin luonto. Tämä on pakko ottaa
esiin, koska usein tällaisten käsitteiden sosiaalinen perusta tuntuu myös
ympäristöpolitiikassa unohtuvan. Ekologiset, biologiset ja muut “eksaktit”
tieteet eivät kykene tai halua antaa tilaa kaikkien, ihmisten muokkaamien
työkalujen (kuten käsitteiden) yhteiskunnalliselle perustalle, vaan ne esite-
tään tavallisesti totuuksina, joilla on absoluuttinen määrite. 

Voidaankin puhua esimerkiksi objektiivisesta ja subjektiivisesta
luonnosta. Ensin mainittu pitää sisällään ekologisia ongelmia, kuten luon-
non saastumista ja ylikäyttöä. Subjektiivisella luonnolla taas tarkoitetaan
tavallisesti sitä, miten ihmiset puhuvat luonnosta ja sitä, miten he käsittävät
ja kokevat sen. (Jokinen ym. 1995, 7–8; ks. myös Saaristo 1994, 72.) Ei saa
unohtaa että myös ns. objektiivinen luonto sisältää subjektiivisia osioita,
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koska itse asiassa koko perusta on ihmisten konstruoimien, joskus varsin
hatarienkin ajatusrakennelmien ja laskelmien varassa. 

Juhani Pietarisen (1987, 42–45) tavoin voidaan periaatteessa evaluoi-
da neljä filosofista suhtautumistapaa luontoon tai ympäristöön: utilitarismi
(utilismi), humanismi, mystismi ja naturismi. Utilitarismin mukaan luonto
on olemassa vain ihmistä varten: se on energia ja raaka-ainevarasto ja
ihmisellä on luontoon rajaton oikeus. Humanismi tähtää ihmisen eettiseen
ja älylliseen kehitykseen. Luonnon tulee siten palvella em. kehitystä, samoin
tekniikan. Mystismi tavoittelee ihmisen ykseyttä luonnon, jonkin äärettö-
män suuren kanssa. Välineinä käyvät eläytyminen tai intuitio. Naturismi
tekee ihmisestä biologisen olennon, kiistäen ihmisen etuoikeudet muuhun
luontoon nähden. Luonto on itseisarvo ja sitä tulee kunnioittaa ja edistää.

Kaikkien perussuhtautumistapojen ongelmat näyttävät ylitse-
pääsemättömiltä. Ongelmana on joko luonnon tuhoutumisen vaara tai
sitten suhtautumistavan legitimoinnin ongelma. Utilitarismin vaikutus
näkyy luonnon köyhtymisenä, diversiteetin kaventumisena ja se saattaa
kääntyä toiminnaksi ihmistä itseään ja hänen etujaan vastaan. Humanismin
ongelmana on sen perioptimistisuus, joka sisältää mm. sen, että ihminen ei
kerta kaikkiaan voi tuhoutua ja niin ollen ei myöskään ihmisten välttämättä
tarvitsema luonto. Mystismin kannattajat ovat suurelta osin läntisten, paljon
luontoa kuluttavien hyvinvointiyhteiskuntien jäseniä, mutta tuotanto (josta
hyvinvointi on riippuvainen) ei kuitenkaan saa turmella koskematonta
luontoa. Mystikolla taas ei ole halua palata primitiivisiin oloihin. Ongelma-
na naturismilla ovat realiteetit; kuinka askelletaan utopiasta todellisuuteen.
(Pietarinen 1987, 101–104.)

Kategorioista humanismi tuntuu jäävän ainoaksi mahdolliseksi
vaihtoehdoksi, mutta vaikka se saisikin laajaa kannatusta, ovat ihmisen ja
luonnon suhteeseen liittyvät ongelmat todella suuria. (Pietarinen 1987,
111–112 ja 1993.) Yleensäkin luonnontuhon estäminen tuntuu vaativan
ihmisiltä liian perusteellisia muutoksia ja liian suuria uhrauksia. 

Edellä mainituissa suhtautumistavoissa on paitsi sisällöllisiä, myös
praktisia ongelmia, jotka liittyvät deterministisen jyrkkään kategorisointiin
ja poissulkemiseen. Osittain kyse voi olla myös esitystavasta. 

Kaiken kaikkiaan nykyisin vallalla olevia ympäristökysymyksiin
kytkeytyviä ideologioita voitaneen edellistä paremmin tarkastella kahden
pääryhmän, ihmislähtöisten ja ympäristölähtöisten ideologioiden joukkona.
Edellisessä ajatusmallissa uskotaan, että ihminen on kaiken keskiössä ja
osittain myös, että kasautuva kulttuurikehitys lopulta ratkaisee myös ympä-
ristöongelmat. Ympäristölähtöiset ideologiat taas tarkastelevat ihmistä
lajina muiden joukossa. Ekologian kumoamattomien lainalaisuuksien ja
ympäristörajoitteiden katsotaan säätelevän ihmisten toimintaa. (vrt. Haavis-
to 1992.) Näihin molempiin ryhmiin liittyy myös useita ylipääsemättömiä
ongelmia.
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Uudenlaisen ulottuvuuden ympäristöfilosofiselle keskustelulle antaa
kysymys suhtautumisesta omistamiseen. Lockelaisessa filosofiassa omista-
minen lähtee itsensä omistamisesta (itsemääräämisoikeudesta) ja jatkuu
maan omistamiseen ihmisen tekemän työn kautta. Ihminen siirtää maan
(luonnon) työnsä avulla pois siitä tilasta, missä se luonnossa on ja siten
liittää sen itselleen kuuluviin asioihin ja tekee siitä omaa omaisuuttaan.
Tästä päästään omistusoikeuden laajuuden käsitteeseen. On selvää, että
ihmiset eivät voi tehdä omistamallaan omaisuudella (esim. puukko), mitä
haluavat (esim. viillellä lähimmäisiään), vaan siihen liittyy rajoituksia ja tämä
pätee samalla tavalla kaikkiin omistamisen kohteisiin. Omaisuudesta mää-
räämisen oikeutta [voi] rajoittaa esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntämi-
nen, mikäli se on katsottu siinä määrin saastuttavaksi (laajamittaiseksi,
riistäväksi jne.), että se vaikuttaa haitallisesti toisten omaisuuteen (vrt.
Leopold 1949) tai luontoon. Useat oikeudenmukaisuusteoriat käsittelevät-
kin kysymystä omistamisesta ja jakamisesta.

2.5 Oikeudenmukaisuusteoriat ja 
ympäristökysymys

Historiallisesti yksilön poliittisista ja moraalisista oikeuksista on alettu
puhua vasta valistuksen (1700-luku) aikana. Valistuksen oppi-isänä pidetty
John Locke esitti edellisellä vuosisadalla ajatuksen ihmisen luovuttamatto-
mista oikeuksista, jotka perustuvat siihen, että he ovat ihmisiä. Locke toi
esiin samalla oikeudenmukaisuuskysymyksen: järjen eikä auktoriteetin tulee
määrätä siitä mikä on oikein. Laajemmin Locken ajatukset levisivät mm.
Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa ja Ranskan vallankumouksen aikaises-
sa ihmisoikeuksien julistuksessa.

Filosofisessa pohdinnassa jo moraalin ('mikä on hyvä tapa') käsittee-
seen liittyvä hyvä -sanan määrittely näyttää tuottavan ongelmia ja johtavan
suoraan filosofisten perusnäkemysten äärelle (kantilaisuus, utilitarismi jne.),
puhumattakaan siitä, mihin päädytään silloin, kun aletaan pohtia arvokäsi-
tettä ympäristöeettisesti. 

Eräs tapa luokitella oikeudet filosofiassa on jakaa ne positiivisiin ja
negatiivisiin oikeuksiin. Positiiviset oikeudet vaativat tietynlaista toimintaa
muiden taholta. Negatiiviset oikeudet merkitsevät sitä, että tietynlainen
toiminta ei ole sallittua. Positiiviset oikeudet tarkoittavat yhtäältä tietynlaisia
odotuksia muiden taholta ja toisaalta velvollisuuksia tiettyihin toimiin.
Negatiiviset oikeudet merkitsevät sitä, että muut eivät saa menetellä yksilöä
kohtaan tietyllä tavalla ja sama pätee yksilöön itseensä suhteessa muihin.
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Siten positiiviset oikeudet liittyvät velvollisuuksiin (esimerkiksi hyvinvoin-
nin edistäminen) ja negatiiviset pidättäytymiseen (mahdollisuutta hyvin-
vointiin ei uhata). (esim. Feinberg 1973, 59–61.)

Ehkä tavallisin esimerkki positiivisista oikeuksista voidaan nähdä
YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa, jossa puhutaan mm. jokaisen oikeudes-
ta työhön, lepoon ja vapaa-aikaan. Näiden oikeuksien sovittaminen positii-
visten oikeuksien käsitteeseen on ongelmallista sikäli, että em. oikeuksissa
ei ole varsinaisesti määritelty kohdetta, joiden kuuluisi huolehtia kyseisten
vaatimusten täytäntöönpanosta. (Feinberg 1973, 94–97.) Positiivisten ja
negatiivisten oikeuksien määrittelyssä on myös monia muita ongelmia
(esim. Shue 1998) eikä yksiselitteisiä määritelmiä ole olemassa.

Filosofiassa oikeudenmukaisuudella käsitetään ihmisten välisessä
kanssakäymisessä tietynlaista tasapuolisuutta, tasa-arvoisuutta, puolueetto-
muutta; moraalista ideaalia, joka jossain määrin ylittää ajan ja paikan rajat
(Armstrong 1997). Aristotelesta soveltaen oikeudenmukaisuus jaetaan usein
kolmeen osaan: distributiiviseen, korrektiiviseen ja retributiiviseen oikeu-
denmukaisuuteen. Näissä kaikissa on kyse jakamisesta. Distributiivinen
oikeudenmukaisuus tarkoittaa itse jaon oikeudenmukaisuutta. Korrektiivi-
sessa oikeudenmukaisuudessa on kysymys jaon korjaamisesta. Retributiivi-
nen oikeudenmukaisuus käsittelee oikeustasapainon palautusta. Se pohtii
sitä, mikä on oikea rangaistus epäoikeudenmukaisuudesta.

Oikeudenmukaisuutta tai oikeuksia tutkineet filosofit ovat joutuneet
tyytymään rakentamaan loogisia, teoreettisia kokonaisuuksia, jotka ovat
mahdollisia ja sisäisesti konsistentteja. Heitä on aiheesta arvosteltu siitä,
ettei heidän ole tarvinnut sovittaa niitä empiiriseen todellisuuteen. (Al-
brecht 1997.) 

Utilitarismista Rawlsin oikeudenmukaisuus-
teoriaan

Viime vuosisadan poliittisen filosofian ehkä keskeisimmän henkilön, John
Rawlsin (1921–2002) kehittämää oikeudenmukaisuusteoriaa pidettäneen
alansa tärkeimpänä nykyajan saavutuksena. Hän lähtee liikkeelle utilitaris-
min kritiikistä. Utilitarismin standardi on kaikkien suurin onnellisuus. Sen
mukaan ihmisen tulee olla yhtä puolueeton oman kuin muidenkin onnelli-
suuden suhteen. Utilitarismi pyrkii laadun sijasta määrään. Rawls (1973,
22–27) määrittelee utilitarismin hylkäämiselle kaksi perustetta. Ensimmäi-
nen on se että se ei välitä yksilöistä. Virhe on siinä, että oppi siirtää yksilön
rationaalisen päätöksenteon mallin suoraan yhteiskunnalliselle tasolle.
Vaikka yksilö voikin uhrata jonkin vähäisemmän tai välittömämmän hyö-
dyn siksi, että voi saavuttaa suuremman tai pidempiaikaisen hyödyn, yhteis-
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kunta ei voi uhrata yhtä ryhmää muiden hyväksi. Tässä ajattelussa törmä-
tään oikeudenmukaisuuskysymykseen: jonkin yhteiskunnan osan kärsimyk-
set ovat utilitarismin mukaan oikeutettuja siksi, että siten saavutetaan
suurempi kokonaishyöty. Tämä on Rawlsin mielestä väärin perusteltu;
yksilö voi ostaa omaa hyvinvointiaan maksamalla siitä nykyhetken kärsi-
myksinä, mutta yhteiskunta ei voi näin tehdä edes enemmistön suhteen
minkään ryhmän kustannuksella.

Toinen ongelma utilitaristeilla on 'hyvän'ja 'oikean' määrittelyssä.
Siinä edellinen määritellään jälkimmäisen avulla. Rawlsin mukaan oikea tai
oikeudenmukainen ovat normikäsitteitä, jotka määrittävät mitä pitää tehdä.
Utilitarismin kritiikki kohdistuu erityisesti siihen, että hyvä määritellään
ennen oikeata. Ensin tulee määritellään oikea ja vasta sen jälkeen se, mitä
ryhdytään tavoittelemaan. Rawlsin mielestä oikeudenmukaisuus (oikea)
asettaa kullekin ne rajat, joissa omaa hyötyä voidaan tavoitella. Se, että
menettelytapa on oikea, on tärkeämpää kuin tietyn lopputuloksen saavutta-
minen (proseduraalinen oikeudenmukaisuus).

Rawls pyrkii luomaan oikeudenmukaisuusteoriansa avulla yhteiskun-
taan oikeudenmukaiset perusrakenteet. Hän pyrkii esittämään oikeudenmu-
kaisuuskäsityksen, joka perustuu siihen, että (1) jokainen ihminen on
erillinen yksilö, jota ei voida uhrata yleisen edun nimissä ja (2) oikeudenmu-
kaisuus tulee ennen hyötyä. Hänen tavoitteenaan on esittää oikeudenmu-
kaisuuskäsitys, joka on korkeammalla abstraktiotasolla kuin Locken, Rous-
seaun tai Kantin yhteiskuntasopimusteoria. Teoriassa tämä tapahtuu siten,
että säännöt laativat yksilöt, jotka joutuvat valintatilanteeseen, jossa he eivät
tiedä omia taustojaan, yhteiskunta-asemaansa tai muitakaan ominaisuuksi-
aan, jossa he tulisivat elämään, eivätkä sukupolvea, johon tulisivat kuulu-
maan. Henkilöt joutuvat tekemään päätöksensä `tietämättömyyden ver-
hon'(veil of ignorance) takana. Heillä on kylläkin tieto inhimillisen käyttäy-
tymisen yleisistä lainalaisuuksista. Rawls ajattelee, että tällä tavalla voidaan
päästä puolueettomuuteen, eikä yksilöiden intressejä tarvitse alentaa
“kauppatavaraksi“ kuten utilitarismissa. Tietämättömyyden verho mahdol-
listaa yhteisymmärryksen oikeudenmukaisuuden sääntöjen valinnassa ja
Rawlsin mukaan seuraavat periaatteet tulevat valituksi (Rawls 1973, 60–65;
302–303):

1. Jokaiselle tulee taata mahdollisimman paljon vapauksia [jotka ovat
yhteensopivia muiden ihmisten vastaavien vapauksien kanssa].

Vaatimus toteutuu, koska verhon takana ei tiedetä omia ominaisuuksia eikä
arvostuksia, joihin osittain omien päätösten seurauksena päädytään. Siksi
jokaisen on edullista valita tilanne, jossa kaikille taataan mahdollisimman
paljon vapauksia. Tämä periaate on toteutettava ennen toista periaatetta.
Rawlsin vapaudet ovat ns. kansalaisvapauksia (ilmaisu-, omantunnon-,
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kokoontumis- jne. -vapauksia), mutta toinen periaate pyrkii korjaamaan
epäoikeudenmukaisuutta mm. jakamalla omaisuutta uudestaan.

2. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset erot ovat oikeutettuja vain, mikäli
niistä on etua kaikkein huonompiosaisille. Lisäksi erojen on liityttävä
kaikille avoinna oleviin asemiin ja tehtäviin.

Vaatimus ei tähtää täydelliseen yhdenmukaisuuteen, mutta perustelut
tasajaosta poikkeamiselle on tehtävä. Ainoa pitävä peruste poikkeuksille on
se, että siitä hyötyvät kaikki ja erityisesti kaikkein vähäosaisimmat (vrt.
empowerment .valtaistaminen).

Libertarismi, kantilaisuus ja taloustieteellinen 
tehokkuusajattelu

Rawlsia on erityisesti kritisoinut niin ikään äskettäin edesmennyt libertaristi
Robert Nozick (1938–2002). Hän lähtee liikkeelle minimalistisen valtion
oletuksesta ja jättää valtion ainoaksi tehtäväksi kunkin yksilön oikeudenmu-
kaisen oman hyvän tavoittelun suojelun. Erityisesti omistusoikeuden
koskemattomuus on Nozickille tärkeä. Hänen mukaansa ajatus omaisuu-
desta on olennainen osa elämänsuunnitelmaa ja ihmisyyttä; yhteiskunnalli-
set hyödykkeet eivät ilmaannu itsestään. Nozickin keskeinen ajatus on
valtio, jonka tehtävänä on ainoastaan perusarvojen, elämä, vapaus ja omai-
suus, puolustaminen (libertarismi). Hän ei hyväksy sitä, että ihminen joutuu
osallistumaan valtion (verotuksen) kautta sellaisiin projekteihin, joita ei itse
halua.

Nozickin mukaan resurssien tasainen jakaminen ja tasajaon ylläpitä-
minen on mahdotonta. Hänen mukaansa ihmiset yksinkertaisesti ovat
erilaisia ja toiset kykenevät säilyttämään ja lisäämään omaisuutta paremmin
kuin toiset. Jos valtio jakaisi joka ilta (mikä olisi tosiaan tehtävä `joka ilta',
koska ihmiset käsittelevät omaisuutta toisistaan poikkeavilla tavoilla)
omaisuuden tasan kaikkien kesken, valtion tulisi ensinnäkin olla niin vahva,
ettei ihmisille jäisi mitään omaa vapautta. Toisekseen sellainen toiminta ei
innostaisi ihmisiä työntekoon ja muuhun yrittämiseen. (Nozick 1974,
150–153.)

Hän vastustaa kaikkia malliin perustuvia oikeudenmukaisuuskäsityk-
siä, jotka lähtevät ajatuksesta millainen oikeudenmukaisen tilanteen on
oltava. Nozick vastustaa erityisesti lopputilanteeseen perustuvia oikeuden-
mukaisuuskäsityksiä. Hänen mukaansa olennaista on, millaisissa historialli-
sissa olosuhteissa kyseinen lopputilanne on syntynyt. Keskeistä on jako-
menetelmien oikeudenmukaisuus, ei tulos: jos kaksi ihmistä kilpailee
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6 Smithin teoria on luonnollisesti Nozickin libertarismia vanhempi. Smith eli 1700-luvulla.

7 Teoria tunnetaan nimellä "The Tragedy of the Commons" (Whitehead 1948, 17; Hardin
1968). Teoriaa on kritisoitu mm. siitä, että mitään “yhteislaidunta” ei tässä mielessä
oikeastaan voi olla olemassakaan, vaan kyseessä on ainoastaan teoreettinen konseptio.

8 Kategorinen imperatiivi poikkeaa ns. kultaisesta säännöstä “Tee muille niin kuin haluaisit
heidän tekevän itsellesi.” siinä, että Kantin mukaan tulee toimia niin kuin haluaisi kaikkien
muidenkin toimivan KAIKKIA KOHTAAN, ei pelkästään sinua itseäsi kohtaan.

yhdestä esineestä tai asiasta, jota ei voida jakaa, voi sen saada vain toinen.
Lopputulos on tasajaon näkökulmasta joka tapauksessa epäoikeudenmukai-
nen. Siksi on olennaista, että proseduuri eli menetelmä on oikeudenmukai-
nen. Nozickia voidaan siten pitää paitsi libertaristina myös proseduraalisen
oikeudenmukaisuuskäsityksen kannattajana.

Adam Smithiltä (esim. Smith 1970) lähtöisin oleva taloustieteellinen
tehokkuusajattelu perustuu hyvin samankaltaiseen lähtöasetelmaan kuin
Nozickin ajattelu6 ja omaisuudella ja tietysti taloudella on myös siinä kes-
keinen asema. Eräs perusajatus on, että ihmiset haluavat enemmän, parem-
paa ja halvemmalla. Talouden pitää saada kehittyä ja kilpailla vapaasti,
mutta monopolien muodostuminen ja hintasopimukset tulee estää. Tämä
tehtävä jää valtiolle. Viimemainittu on selvä ero libertarismiin, vaikka
valtiolla on tässäkin ajattelumallissa varsin minimaalinen tehtävä. (ks. Wenz
1988, 78–83.)

Smithin teoria sopii Nozickia paremmin nykyaikaan myös sikäli, että
sille ei jaettavien resurssien riittämättömyys muodostu ongelmaksi, aina-
kaan teoriassa. Talousteorian mukaan resurssin niukkuusongelman ratkai-
see yksityisomistus, jolloin omistaja hintaa nostamalla säätelee resurssin
kulumista ja siten toimii kestävällä tavalla. Mikäli vaikkapa laidunta ei
kukaan omista, niin jokainen laiduntaja koettaa saada siitä mahdollisimman
suuren hyödyn ja alue laidunnetaan pian loppuun. Laidunmaan ollessa
yksityisomistuksessa, sen vuokra nousee. Samalla nousee pihvilihan hinta ja
siitä seuraa pihvin kulutuksen väheneminen tai tasapainottuminen. Laidun
säilyy käyttökelpoisena ja lihantuotanto on riittävää7. Ajatus on itse asiassa
libertarismia.

Kantilainen etiikka (ks. Kant 1977; 1797) ei sisällä eksplisiittistä
viittausta positiivisten oikeuksien olemassaoloon. Etiikan keskeisin idea on
kategorinen imperatiivi:”Minun tulee toimia niin, että voin myös tahtoa että
maksiimistani tulisi yleinen laki”8. Kantin ajattelussa ihminen on ainoa
olento jolla on todellinen valinnan vapaus, muut eliöt tekevät vain sitä, mitä
niiden vaisto pakottaa ne tekemään (antroposentrismi). Vapaus, eli todelli-
nen mahdollisuus valita tuo mukanaan vastuun. Muut voivat todeta yksilön
tekemän valinnan joko oikeaksi tai vääräksi, se voidaan hyväksyä tai hylätä.
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Eläinten oikeudet, biosentrismi ja ekologinen 
rationaliteetti

Useat eläinten oikeuksia käsittelevät filosofit pitävät lähtökohtana olentoja
jotka voivat tuntea. Tuntemisen kyvystä seuraa, että olio voi tavoitella
jotain tilaa, ainakin sellaista, jossa sen ei tarvitse tuntea kipua. Siten eläinten
oikeudet koskevat useimmiten sellaisia olioita joista tiedetään, että ne
kykenevät toimimaan tavoitteellisesti saavuttaakseen jotakin. 

Peter Singer (1991) lähtee siitä, että kaikki eläimet (eliöt) ovat tasa-
arvoisia ja niille tulee antaa tasaveroinen huomio. Tasaveroisuusvaatimuk-
sen välttämätön edellytys on, että olennolla on kyky kärsiä ja nauttia (kärsi-
mysargumentti). Muita ominaisuuksia ko. vaatimusten pohjaksi Singer ei
hyväksy. Singerin mielestä puhe oikeuksista voidaan täysin palauttaa pu-
heeksi tasa-arvosta, joten erikseen ei tarvitse puhua eläinten oikeuksista.
Kärsimysargumentti tekee Singeristä jonkinlaisen negatiivisen utilitaristin,
koska hänen näkemystensä pohjana on vain ja ainoastaan kärsimysten
minimoimisen periaate.

Singer ei hyväksy spesismiä (näkemystä siitä että lajit eivät ole yhden-
vertaisia) ja vastustaa sitä sanoen, että jos “suuremmat älynlahjat eivät
oikeuta ihmistä käyttämään toista ihmistä hyväkseen omien päämääriensä
saavuttamiseksi, niin miten ne voivat oikeuttaa riistämään eläimiä samassa
tarkoituksessa?” (Singer 1991, 7). 

Singer ei myöskään hyväksy kantilaista lähtökohtaa siitä, että ih-
miselämällä on erityinen arvo ja että kaikki erottelu ihmislajin sisällä on
kiellettyä. Tämä tuottaa hänelle ongelmia, sillä hän joutuu kuitenkin to-
teamaan, että kaikki elämät eivät ole samanarvoisia. Olento, jolla on älyn-
lahjat, jotka tekevät mahdolliseksi ponnistella tulevaisuuden eteen, on
arvokkaampi. Singer pitää kuitenkin kaikkien kärsimyksiä samanarvoisina.
(Singer 1991, 20–23.) Singer joutuu tekemään käännöksen, koska alkuperäi-
nen ajatus johtaisi liian suureen ristiriitaan tavallisten ihmisten moraalikäsi-
tysten kanssa. Singeriläisittäin ajateltuna viiden tiikerin intressit saattaisivat
vielä oikeuttaa yhden ihmisen taistelemaan niitä vastaan, mutta viimeistään
sadannen kohdalla vaaka kääntyisi toisin päin. Toinen suuri ongelma on
kärsimysten minimoinnin periaatteessa, joka tarkoittaa mm. että eniten
kärsivien kärsimykset pitäisi ensimmäisenä lopettaa.

Tom Reganin (1983) mielestä eläinten oikeudet eivät poikkea ihmis-
ten oikeuksista juuri lainkaan. Eläinten oikeudet pohjautuvat siihen, että ne
ovat olentoja, joilla on tavoitteellista toimintaa ja jotka voivat kokea kärsi-
mystä. Ihmisillä on tosin vastuu tekemisistään. Eläimillä on oikeus toimia
siten kuin niille on lajityypillistä; niillä tulee siten olla oikeus toteuttaa
kullekin lajille tyypillisiä ominaisuuksia. Tässä sopii kysyä: entä ihminen,
voiko hänkin menetellä niin?
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Reganin eräs ongelma selviää seuraavasta esimerkistä. Eläimet, mm.
susi saa toimia lajityypillisellä tavalla ja tappaa lampaita. Sutta ei voida
tuomita, koska sillä ei ole moraalista vastuuta ja sillä on oikeus toimia niin
kuin toimii. Kuitenkin lampaan olemassaolon oikeutta loukataan selvästi.
Jos taas suden ei anneta syödä lammasta, sen oikeutta lajityypilliseen elä-
mään loukataan. Entä mitä ajatellaan, jos lampaan sijalle muutetaankin
ihmislapsi?

Tällä tavalla myös Regan ajautuu liian kauaksi ihmisten arkisista
moraalikäsityksistä, vaikka tähdentääkin, että eläimiä tulee suojella vain
ihmisiltä, ei toisilta eläimiltä. Ongelmaksi muodostuu juuri eläinten ja
ihmisten keskinäinen asema: ihmisen on luovuttava omastaan ennen kuin
eläimet voivat saavuttaa yhdenvertaiset oikeudet. Kun luopuminen saattaa
merkitä jopa hengen menetystä, loppuu eläinten oikeuksia käsittelevien
teorioiden kantavuus usein siihen.

Biosentrismi ei katso ihmisellä olevan etuoikeutettua asemaa muuhun
luontoon nähden. Biosentrinen ajattelu voidaan jakaa kahteen osaan
sentientismiin ja vitalismiin. Sentientismin peruslähtökohtana on, että
kaikki tuntevat (lat. sentiens) organismit ovat moraalisesti merkittäviä.
Jotkut sentientismin edustajat puhuvat eläinten oikeuksista samaan tapaan
kuin ihmisoikeuksista; eläinten intressit pitää ottaa samalla tavalla huomi-
oon kuin ihmisten vastaavat intressit. Tässä on ongelmana moraalisen
olennon käsite. Moraalinen persoona (olento) voi olla vain sellainen, joka
on moraalisuudestaan tietoinen. Vain tietoinen persoona voi ottaa vastuun
teoistaan, joten eläinten ja kasvien ihmisten kanssa yhdenlaiset moraaliset
oikeudet ovat mahdottomuus. Vitalismissa on elämäkeskeinen ajattelu viety
mahdollisimman pitkälle. Sen käsitys on, että kaikilla elävillä olennoilla on
yhtäläinen itseisarvo. Vitalismin perustava arvo on elämä ja ihminen on osa
maapallon bioyhteisöä, aivan kuten muutkin elävät olennot.

Ekologinen rationaliteetti tarkoittaa järjestelmän kykyä säilyttää tai lisätä
e l ämää  y l l äp i t ävä ä  k apa s i t e e t t i a  ekosy s t e em in  muka i s e s t i
(ekosysteemimyötäisesti) (Dryzek 1987). Poliittisesti tämä tarkoittaa luonto-
myötäistä ja ekosysteemin vaatimukset ja muutosnopeuden huomioon
ottavaa päätöksentekoa. Perusajatus on, että jotkut ihmiset (marginaaliryh-
mät) joutuvat kärsimään enemmän ympäristöasioiden tähden kuin muut.

Gabbardin (2000) mukaan, rationaalisella (teoreettisella, abstraktilla)
tiedolla on ylivalta mm. kulttuuriperinteisiin (endogeeninen tieto, arkitieto,
vain empiiriseen evidenssiin perustuva tieto) nähden, koska rationaalinen
tieto tuotetaan tradition ja kulttuurisen kontekstin ulkopuolella. Tietenkään
mitään tietoa ei tuoteta siten, mutta Gabbardin mukaan ns. rationaliteettia
perustellaan näin. Politiikassa tämä tarkoittaa niiden vallan legitimointa,
jotka kykenevät perustelemaan toimintaansa em. tavalla rationaalisesti.
Maataloudessa Gabbardin rationaliteetti voi tarkoittaa sitä, että juuri se
oikeuttaa ekologisen maatalouden vaikkapa kehitysmaassa, jossa maatalous
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on kestävän kehityksen mukaista. Hintana on kuitenkin kurjuus. Rawlsin
mukaan tässä olisi kyse juuri proseduraalisen oikeudenmukaisuuden puut-
teesta, joskin utilitarismin mukaista tällainen ajattelu saattaa periaatteessa
olla, mikäli yhteinen hyvä lisääntyy.

Toisaalta ajatus siitä, että edellä määritelty rationaalisuus yksin antaisi
sekä professionaalisen että poliittisen oikeutuksen, merkitsisi, että esim.
paikallisuus ei sitä tee. Toisin sanoen valtaan sovitettuna on kyse siitä, että
paikalliset tarpeet voidaan tällä perusteella ohittaa. Siten ideologinen ja
poliittinen orientaatio takaa itse itselleen oikeuden käyttää valtaa siellä tai
sinne, missä sitä ei ole. Vallan lähde sijaitsee "rationaalisesti" ajateltuna aina
siellä missä rationaalisesti (kulttuurisen kontekstin ulkopuolella [sic!])
synnytetyt ideologiat sijaitsevat. Tämä selittää marginaalien asemaa sekä
tieteen, ideologian, että politiikan kentässä. Se merkitsee myös sitä, että
ulkoisia (kulttuurisia, vähempiarvoisia) alueita ja ryhmiä tarvitaan paitsi
poliittisen orientaation vahvistajiksi myös sen oikeuttajiksi.

Ekologisesti rationaalinen politiikka osoittaa erityisesti diskursiivisen
demokratian suuntaan. Sen tulee olla riittävän voimakasta kyetäkseen
toimimaan erilaisissa olosuhteissa. Sen tulee olla joustavaa, jotta se voi
sopeutua uusiin tilanteisiin. Sen pitää olla kimmoisaa, jotta se kykenee
korjaamaan epätasapainoisia olosuhteita. Lisäksi sen pitää kyetä koor-
dinointiin ja sopia päätöksentekosysteemien ja ekologisten ongelmien
mitta-asteikoihin. (Dryzeck 1987.) 

Ekologisen rationaliteetin suurin haaste on poliittisen päätöksenteon
kaukaisuus (remoteness) (Plumwood 1997). Tällä tarkoitetaan sitä tilaa,
jossa päättäjät ovat joko spatiaalisesti, sosiaalisesti, kommunikatiivisesti,
tiedollisesti tai poliittisesti kaukana päätöksensä kohteesta. Kaukaisuutta
lisää mm. päätöksenteon keskittäminen. Pienemmissä ja tiiviimmissä
yhteisöissä etäisyys ei välttämättä ole suuri ongelma, koska asiat ovat
selvemmin nähtävissä, lähempänä. Etääntyminen lisääntyy kun valta keskit-
tyy. Keskittynyt ja elitistinen valtakoneisto ei voi yleensä etuoikeuksiensa
vuoksi nähdä päätöstensä (ekologisia tai sosiaalisia) seurauksia. Tieto ei
kulje takaisin päättäjille ja päätösten ja niiden seurausten välinen yhteys
katoaa. Poliittisesta päätöksenteosta tulee epätasapainoista ja samalla
epäoikeudenmukaista. (em.)
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9 Aihealueeseen liittyen, ks. esim. Sajama 2003; Palviainen 2003b.

10 Wenzin tuotannon keskiössä ovat ympäristöpoliittiseen oikeudenmukaisuuteen sekä
kansallisiin (amerikkalaisiin) vähemmistöihin kytkeytyvät pohdinnat (mm. Wenz 1995),
mutta hän on kiinnittänyt huomiota myös mm. kulutukseen ja tehokkuuteen (Wenz 1997),
sekä ympäristöetiikkaan (Wenz 2001).

Ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus

Ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus9 (Environmental justice) -liikkeen
toiminnan lähtökohtana on ympäristö- ja oikeudenmukaisuuskysymysten
yhdistäminen. Oletuksena on, että amerikkalainen environmentalismi ei ole
kyennyt ottamaan keskusteluun mukaan riittävän laajoja kansanosia, vaan
ongelmien käsittely on tehty pääasiassa keskiluokkaisten miesten ehdoilla.
Liike pitää ympäristörasismia ja -syrjintää vallitsevana olotilana. Liikkeen
esille nostamat kysymykset koskevat kansalaisten eriarvoisuutta ympäristö-
asioiden suhteen. Syrjinnän piirteitä ovat Taylorin (2000) mukaan mm.
joidenkin ihmisryhmien lisääntyvä todennäköisyys altistua ympäristöriskeil-
le, suhteettomat ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten ja ympäristö-
politiikan negatiiviset vaikutukset, tahallinen myrkyllisten tai haitallisten
toimintojen sijoittaminen tiettyjen yhteisöjen läheisyyteen, etnisten vähem-
mistöjen eriytyminen vaarallisiin ja likaisiin töihin sekä asumisen ja yh-
teisöjen segregaatio. Ympäristötavoitteiden rajoituksia ei nähdä ja työväes-
töön ja värilliseen kansanosaan kuuluvat jäävät keskustelun ulkopuolelle.
Esimerkiksi Buttel (2000, 31) pitää liikettä kriittisenä innovaationa amerik-
kalaisessa environmentalismissa. 

Liikkeen haasteena on luoda ympäristöagenda tai tavoitteisto, joka
voisi saavuttaa laajan kannatuksen, koska perinteinen ympäristökeskustelu
ei siihen kykene. Liikkeen perustavoitteena on epätasa-arvon vähentäminen
ympäristökysymyksissä. Asiat koskevat ihmisten oikeuksia, asumista,
liikennettä, asuinalueiden sekä muiden ympäristönäkökohtiin kytkeytyvien
alueiden sijoittumista sekä terveydenhuoltoa koskevia lakeja. (Bullard ym.
1997.)

Liike taistelee myös siitä, kuka yleensä voi määrittää ympäristöä
koskevat kysymykset ongelmiksi. Liikkeen mukaan perinteinen ympäristö-
keskustelu ei pysty puuttumaan esimerkiksi köyhien ja värillisten asuinaluei-
den sijoittumiseen lähelle kaatopaikkoja tai alueiden huonoon ympäristön-
huoltoon. Siinä keskustelussa tällaisia kysymyksiä ei mielletä ongelmiksi,
vaikka asukkaiden näkökulmasta juuri siitä on kysymys. (ks. Pinderhugues
1997.) 

Ympäristöpoliittisen oikeudenmukaisuuden (Environmental Justice)
teoria on Peter S. Wenzin10 (1988) mukaan kehitetty amerikkalaisen ympä-
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ristöoikeusliikkeen ajatusten pohjalta. Ympäristöpoliittisen oikeudenmukai-
suusajattelun lähtökohtana on, että kaikilla on yhtäläinen oikeus puhtaaseen
ja laadukkaaseen ympäristöön. Siten käsitys ympäristöpoliittisesta oikeu-
denmukaisuudesta kattaa mm. sellaisia yhteiskunnallisia alueita, joilla
refleksiivisen tai ekologisen modernisaation katsotaan olevan riittämätön
niin teoreettisena välineenä kuin poliittisena strategianakin. (Taylor 1997.)

Ympäristönäkökohtia käsitellessään Wenz (1988, 178–180) pitää
eräänä lähtökohtana utilitarismia (kaikkien suurin onnellisuus), vaikka se ei
hänelle sellaisenaan kelpaakaan. Utilitarismin mukaan ihmisen tulee olla
yhtä puolueeton oman kuin muidenkin onnellisuuden suhteen. 

Wenz toteaa utilitarismin mahdollisuudet ympäristöongelmien
ratkaisemiseksi varsin huonoiksi. Jotta ympäristömääräyksiä voitaisiin
toteuttaa täydellä teholla, pitäisi omaisuus sosialisoida. Toinen vaihtoehto
on korvata menetykset jokaiselle, jonka omaisuuden arvo alenee ympäristö-
tavoitteiden asettamisen tai toteuttamisen vuoksi. Omaisuutta ei voida
kuitenkaan ottaa yhteiseen hallintaan ilman korvausta koska motivaatio
kartuttaa omaisuutta tai tehdä työtä laskisi (vrt. Nozick 1974). Tuottavuus
alenisi niin paljon, että yhteiskunta ei kestäisi koossa. Ainakaan nykyisen
ympäristötietämyksen valossa millään yhteiskunnalla ei myöskään ole varaa
kompensoida esimerkiksi kaikkia omaisuuksien arvonalennuksia, joita
ympäristömääräykset aiheuttavat. Taitekohta on siinä, milloin haltuunotto
ilman korvausta tai huono korvaus alkaa aiheuttaa vakavaa motivaation
puutetta. 

Tässä on myös kyse siitä, ovatko nykysukupolvet velvollisia maksa-
maan aiempien sukupolvien toteuttamista epäoikeudenmukaisuuksista (vrt.
esim. intiaanit, Amerikan asuttaminen ja nykyiset maanomistussuhteet).
Keskeinen kysymys on: missä määrin yhteisen hyvän lisäämiseksi voidaan
yksilön oikeuksiin puuttua ja kuinka asia ja millaisten tietojen pohjalta
kussakin tilanteessa ratkaistaan. On tietysti hieman ongelmallista kytkeä
tämä utilitarismiin sellaisenaan, koska sehän tavoittelee suurinta yhteistä
onnellisuutta. Wenz näyttää pohtivan pikemminkin tilanteen muuttamisen
problematiikkaa, vaikka kytkeekin kysymykset ihmisten onnellisuuteen ja
sen määrään.

Utilitaristi R. M. Hare (1995) esittää, että ihminen ei voi jokaisessa
tilanteessa ryhtyä laskelmoimaan, mikä on paras ratkaisu suurimman yleisen
hyvän saavuttamiseksi. Yksittäisissä tilanteissa on vaihtoehtojen ja mahdol-
lisuuksien runsauden sekä informaation puutteiden vuoksi luotettava
moraaliseen intuitioon, joka tukeutuu moraalisiin periaatteisiin. Ihmiselle ei
voi opettaa, mikä päätös on missäkin tilanteessa tehtävä. Wenz (1988, 35)
ei kuitenkaan luota oikeudentajun riittävyyteen oikeudenmukaisten ratkai-
sujen pohjana.

Utilitaristi ei voi suoraan olla kiinnostunut sellaisten asioiden tai
esineiden tilasta, joilla ei ole tuntemuksia (not sentient). Tosin epäsuorasti
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tämä on mahdollista, koska vaikkapa järvet ja erämaat ovat välttämättömiä
tiedostaville lajeille ja siten myös niiden onnellisuudelle. Wenz ei hyväksy
ympäristöpoliittisen oikeudenmukaisuuden perustaksi utilitarismissa sitä,
että tuntevat olennot ovat muiden yläpuolella. (Wenz 1988, 199.) Toisaalla
Wenz luokittelee ihmiset ja eläimet negatiivisten ja positiivisten oikeuksien
osalta eri kategorioihin (em., 150–154), joka käytännössä merkitsee olioiden
asettamista oikeuksien suhteen hierarkiaan. Kyseinen luokittelu koskee
tosin vain tiedostavien olioiden keskinäisiä suhteita.

Utilitarismille on esitetty ja voidaan edelleenkin esittää yksilön oi-
keuksien rajoittamisen ja yleisen onnellisuuden lisäämisen välisen suhteen
(esim. Rawls 1973, 22–27) lisäksi muitakin kysymyksiä, joihin sen on
hankala vastata. Eräs tällainen on onnellisuuden määritteleminen sekä sen
merkitys ihmisten arvostushierarkiassa. Täyttyykö onnellisuuden vaatimus,
jos ihminen saa mitä haluaa? Mikä yleensä voi tehdä ihmisen onnellisiksi?
Onko kenties niin, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun elämä on
onnellisten ja vähemmän onnellisten jaksojen täyttämää, ja onko jatkuva
onnellisuus sinänsä mahdollista? Toisin sanoen, onko mielekästä asettaa
lainkaan kysymystä siten, että pyritäänkö onnellisuuden lisäämiseen?

Ympäristönäkökohdista käsin utilitarismille voidaan esittää myös
kulutusta koskevia kysymyksiä. Miten onnellisuus ja irrationaaliset halut
liittyvät toisiinsa? Täytyykö yhteiskunnan kyetä täyttämään ihmisten vaati-
muksia, jotka koskevat esim. (kerska)kulutusta, joka on luonnonvarojen
tuhlaamista ja joka edistää saastumista? Tähän liittyy välittömästi kysymys
siitä, mikä on tarpeellista tai välttämätöntä ja mikä taas ylittää niiden rajat?
Onhan rationaalisesti ajateltuna absurdia esimerkiksi käyttää ajettavaa
ruohonleikkuria, jotta säästyy aikaa kuntosalille (Wenz 1988, 194; vrt. Wenz
1997).

Nozickin libertaristista oikeudenmukaisuusteoriaa Wenz (1988,
65–77) arvostelee erityisesti siitä, että useasti omaisuuden jako ei ole tapah-
tunut ilman pakkoa. Esimerkkinä hän mainitsee mm. amerikkalaisen
maaomaisuuden, jonka nykyiset omistussuhteet ovat syntyneet väkivaltai-
sesti. Koska alkuperäinen jakoprosessi on ollut epäoikeudenmukainen,
eivät nykyiset omaisuuden omistussuhteet ole päteviä ja siten nykyisillä
omaisuuksilla tehtävät, vaikkakin sinänsä reilut ja pakottomat, uusjaot
(kaupat ym.) ovat epäoikeudenmukaisia. Ongelma on Wenzin mukaan
siinä, että nykyinen omaisuudenjakotilanne katsotaan legitiimiksi, mitä se ei
tosi asiassa ole.

Nozick tosin osittain huomioi tämän teoriassaan käsitellessään
epäoikeudenmukaisuuksien oikaisua (Nozick 1974, 153). Hän sanoo, että
oikeudenmukaisuus riippuu siitä miten epäoikeudenmukainen tilanne
muodostui. Väkivaltaa sisältänyt proseduuri ei ilmeisesti ole voinut johtaa
oikeudenmukaiseen lopputulokseen. On tosin eri asia, velvoittavatko
edellisten sukupolvien tekemät vääryydet nyt eläviä ihmisiä. Myöhemmin
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11  Olipa kerran kaunis Floria Tosca (kuuluisa laulajatar) joka oli rakastunut Mario Cavaradossiin
(taidemaalari). Toscan halusi omakseen myös Vitellio Scarpio (poliisipäällikkö), joka antoi pidättää
Cavaradossin ja tuomitsi hänet kuolemaan, jotta saisi Toscan omakseen. Tosca anoi Scarpiolta
armoa, muttei saanut. Scarpio kuitenkin ehdotti Toscalle vähän ennen määrättyä teloituspäivää, että
jos tämä voisi olla hänen kanssaan yhden yön, niin hän lähettäisi teloituskomppanialle määräyksen,
että käytetään paukkupanoksia ja Cavaradossi voisi valekuolla ja hälyn hälvettyä sekä “ruumiin”
jäätyä yksin, paeta Toscan kanssa yhdessä. Tosca suostui, mutta sekä Cavaradossi että Scarpio
kuolivat ja Tosca joutui elinikäiseen vankeuteen. Miksi?
      Scarpio ajatteli, että Tosca ei tullessaan tiedä, millaisen viestin hän on teloituskomppanialle
lähettänyt, joten hänen tarvitsi vain sanoa Toscalle, että vapauttava viesti on lähetetty. Scarpio ei
siten lähettänyt armahtavaa viestiä ja Cavaradossi teloitettiin seuraavana aamuna. Tosca taas ajatteli,
että Scarpion on täytynyt lähettää teloituskomppanialle viesti ennen kuin Tosca meni Scarpion
luokse, joten hänen suostumisensa ei muuttaisi enää mitään. Tosca tiesi em. logiikan mukaisesti, että
Scarpio ei ole lähettänyt armahdusviestiä ja Cavaradossi surmattaisiin, tekipä hän mitä hyvänsä. Siten
Toscan ei tarvinnut enää uhrautua ja hän surmasi Scarpion kostoksi Cavaradossin kuolemasta. 

Wenzkin (1988, 78–83) palaa kysymykseen ja toteaa, että ei ole oikeuden-
mukaista joutua kärsimään virheistä, joita itse ei ole tehnyt, joten hän
kumoaa omat argumenttinsa sukupolvien yli ulottuvasta epäoikeudenmu-
kaisuuden korjaamisvelvoitteesta.

Toinen ongelmatilanne libertarismin periaatteisiin nähden syntyy
Wenzin mukaan esimerkiksi silloin kun saastutetaan ilmaa. Vaikka saastut-
taja löytäisikin ne, joita saasteet koskevat ja pääsisi heidän kanssaan yhteis-
ymmärrykseen reilusta korvauksesta, saastuttaja ei todennäköisesti kykene
kovin suuria korvauksia maksamaan, ja pelkkä rangaistus ei poista jo tehtyjä
virheitä. Tämän lisäksi on yleensä mahdotonta edes löytää kaikkia, joita
saastuttaminen koskee, eivätkä kaikki joka tapauksessa tulisi tilannetta
hyväksymään mistään hinnasta (astmaiset tms.). Tällöin Wenzin mukaan
libertaristinen oikeudenmukaisuuskäsitys ei kykene käsittelemään ongel-
maa, erityisesti kun valtio on heikko. Sama koskee vakavaa erehdystä tai
virhearviointia, kuten ydinvoimalajätettä tai ydinonnettomuutta. Libertaris-
mi rankaisee tekijöitä, mutta jos heillä ei ole varaa korvata kärsineelle
osapuolelle, ei sitä ole myöskään valtiolla, joka ei kerää veroja riittävästi
vakuuttaakseen kansalaisensa, ja vahingoitetut jäävät ilman korvauksia.
Vahva valtio on taas libertarismin idean vastainen. Nozickin ajattelumalli ei
siten Wenzin mukaan tarjoa adekvaattia perustaa nykyiselle esineoikeudelle.
Wenz ei usko puhtaaseen proseduraaliseen oikeudenmukaisuuteen. (Wenz
1988, 266.)

Wenz ei pidä myöskään vapaata kilpailua sellaisena, että se johtaisi
suurimpaan mahdolliseen tehokkuuteen. Kilpailutilanteissa jokainen yksilö
pyrkii hyötymään eniten ja kokonaistulos voi jäädä kaikilla heikommaksi
kuin siinä tapauksessa että etukäteen on tehty keskinäisiä, järkeviä sopi-
muksia. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta käyvät mm. “vangin dilemma”
tai Tosca-oopperan juonenkäänteet11.

Wenz sanoo, että minimaalinen valtio puolustaa ainoastaan negatiivi-
sia oikeuksia. Siten “hyvinvointioikeudet”, siis positiiviset oikeudet, eivät
kuulu libertarismiin. Wenzin mukaan miljoonat ihmiset, jotka ovat ilman
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omaa syytään joutuneet tilanteeseen, jossa kärsivät mm. ruuan ja veden
puutteesta, on libertarismin mukaan jätettävä rauhaan (negatiiviset oikeudet
on toteutettava). Tämä on ristiriidassa positiivisten oikeuksien ja samalla
Wenzin kehittelemän ympäristöpoliittisen oikeudenmukaisuuskäsityksen
kanssa, mutta ovatko positiiviset oikeudet oikeutettuja tai ovatko ihmiset
velvoitettuja huolehtimaan edes jossain mitassa toisten hyvinvoinnista?

Wenz (1988, 114–123) hylkää kantilaisuuden siksi, että ei ole mitään
loogista estettä tunnistaa mikä tahansa olento sellaiseksi, jolla on arvoa
sinänsä tai luonnostaan. On kuitenkin eri asia tunnistaa jonkun eliön arvo
kuin perustella kyseisellä arvolla varsinaista toimintaa. Voidaan ehkä sanoa,
että [ihmislajillekin] on helpompaa (tai tyypillisempää) perustella omaa
toimintaansa oman itsensä ja omien tarpeidensa nojalla kuin tukeutua
ratkaisuissaan moraalisiin ajatusrakennelmiin, vaikka kykenisikin tunnista-
maan ne pitäviksi. Jossain vaiheessa itsekkyys astuu mukaan kuvaan ja
eläinten tai eliöiden oikeudet tallaantuvat sen alle. 

Esimerkkinä tästä voidaan mainita vaikkapa ihmisille hengenvaarallis-
ten tautien (bakteerien ja virusten) hävittämispyrkimykset. Wenz (1988,
150–154) yrittää ratkaista kysymyksen priorisoinnilla. Siinä hän itse asiassa
palaa jo hyvin lähelle kantilaista ajattelua, josta hän tosin eroaa siten, että
Wenzin mukaan eläimillä voi olla vain negatiivisia oikeuksia, kun taas
ihmisillä on sekä negatiivisia että positiivisia oikeuksia. Siten eläinten ja
ihmisten oikeudet poikkeavat toisistaan ja kummankin oikeudet rajoittavat
toistensa oikeuksia. Ajattelun on lähellä Peter Singerin eläinten oikeuksia
käsittelevää oikeudenmukaisuuskehitelmää. Wenzin käsitys kuitenkin on,
että nimenomaan villieläimillä ei voi olla muita kuin negatiivisia oikeuksia,
mutta kotieläimillä tulee olla myös oikeus kunnolliseen suojaan ja ter-
veydenhoitoon (positiivisia oikeuksia). Lopullisena tavoitteena tulee olla,
ettei eläimiä alistettaisi ihmisen palvelukseen (negatiivisten oikeuksien
loukkaaminen) ja eläimistä pitäisi mahdollisimman suuressa mitassa tulla
villejä. Koska oikeudet kietoutuvat yhteen, on ehkä parempi puhua ihmis-
lähtökohdista käsin, kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta.

Hylättyään osittain utilitarismin ja Rawlsin sekä eläinten oikeuksia
koskevat teoriat, Wenz (em., 273–292) lähestyy ympäristönäkökohtia
pohtimalla kunkin elävän olennon arvotusta. Aluksi hän tutkii Paul W.
Taylorin (1986) biosentrisen individualismin teoriaa, jossa jokainen elävä
olento määritellään samanlaisen itseisarvon omaavaksi. Ajatus huomataan
pian kestämättömäksi. Esimerkiksi tautia aiheuttavan bakteerin itseisarvo ei
tosiasiassa voi olla tai sitä ei ainakaan pidetä yhtä suurena kuin vaikkapa
ihmisen itseisarvoa. Tämän jälkeen Wenz ottaa esille Aldo Leopoldin
(1949) ja Robin Attfieldin (1983) teoriat, joissa jokaiselle elävälle olennolle
määritellään jonkinlainen itseisarvo, mutta moraalinen merkittävyys on
toisilla suurempi kuin toisilla. Tämäkään ei vielä tyydytä, vaan Wenz etenee
'ekosentriseen holismiin', jonka mukaan meidän tulisi tuomita toimiamme
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sillä perustella, miten hyvin ne säilyttävät bioottisen yhteisön koskematto-
muuden, pysyvyyden ja kauneuden. 

Wenz ei ajattele, että luonnolla, eliöillä tai eliöyhdyskunnilla olisi
arvoa sinänsä. Hänen käsityksensä on, että biologisella evoluutiolla sen
sijaan on instrumentaalinen arvo, koska se on toiminut [keskimäärin] hyvin
tähän saakka. Se tarkoittaa, että biodiversiteetti on lisääntynyt ja mm.
ihminen kehittynyt. Instrumentaalista arvoa lisää ja biodiversiteetin ylläpi-
toa puoltaa, että evoluutio voi olla tuottoisa myös tulevaisuudessa.(Wenz
1988, 294–297.) Biologisen evoluution instrumentaalinen arvo voidaan
käänteisesti myös määritellä siten, että emme voi olla varmoja, mitä tapah-
tuu, mikäli evoluution tulosta (mm. biodiversiteetti) ei pidettäisi riittävän
laajasti yllä. Wenz näyttää myöskin ajattelevan, että biologisen evoluution
tulos on merkittävä koko luonnon kannalta, ei pelkästään ihmisen. Kuiten-
kin kyse on vahvasti myös ihmisen tulevaisuudesta.

Wenz on kehittänyt teorian, jota voidaan kuvailla samankeskisten
ympyröiden avulla (Concentric Circle Theory). Hänen lähtökohtanaan on,
että niin 'tieteessä' kuin ihmisten toiminnassakin valinnat tehdään saman-
laisen tulkinnan kautta. Tulkintaprosessin tulokseen vaikuttavat tulkitsijan
aikaisemmin omaksumat tiedot ja saavuttamat kokemukset sekä kulttuuri-
perintö. Päätöksen tai yleisten teorioiden arviointia ja muokkaamista tulee
jatkaa sinne saakka, kunnes saavutetaan ristiriidaton tila. Hän kutsuu tätä
lähtökohtaa reflektiiviseksi tasapainoksi (reflective equilibrium). (Wenz
1988, 270 ja 310.)

Teoriaa ei voida sovittaa yhden (pää)periaatteen alle, vaan se sisältää
useita toisistaan riippumattomia periaatteita (pluralismi). Pluralistisia teori-
oita arvostellaan samasta syystä, mutta mikään eettinen teoria ei Wenzin
(em., 314) mukaan kykene sovittautumaan yhden, yksiselitteisiä vastauksia
antavan klausuulin alle.

Teoria perustuu samankeskisiin, laajeneviin kehiin. Toimijasta (yksi-
löstä) ulospäin laajenevat kehät liittyvät toimintaan, erityisesti taloudelliseen
toimintaan, joista tärkein on kulutus. Toimijaan nähden lähimmissä kehissä
olevilla asioilla tai ihmisillä on suurempi merkitys kuin kauempana olevilla.
Banaanintuottaja saattaa sijaita lähemmillä kehillä kuin seinänaapuri tai
kaukainen sukulainen. Suhteet määritellään toimijasta käsin. Merkitykselli-
syys määrittyy kanssakäymisen intensiteetin ja laadun kautta. Merkitys ei
muodostu emotionaalisten attraktioiden tai subjektiivisten tunteiden kautta
vaan se, samoin kuin velvoitteet nousevat todellisesta tai potentiaalisesta
vuorovaikutuksesta (tavallisimmin kulutuskäyttäytymisestä). Läheisyys
määrittyy kyseisiä asioita koskevien velvoitteiden voimakkuuden ja niiden
soveltuvuuden mukaan. Velvoitteet liittyvät siihen, millaista kanssakäymistä
ja kuinka usein toimija harrastaa kehille jäävien kohteiden kanssa. Ne saavat
alkunsa suhteiden yhteyksistä, joille varsinainen vuorovaikutus antaa
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painoarvonsa. Yhteydet on sidottu yleisesti hyväksyttyihin käsityksiin
velvoitteiden oikeutuksesta.

Velvoitteiden käyttäminen merkitsee positiivisten oikeuksien olemas-
saolon hyväksyntää; ihmisten tulee toimia aktiivisesti jonkin asiantilan
korjaamiseksi tai pitämiseksi hyväksyttynä (hyvänä). Velvoitteet ovat sitä
voimakkaampia, mitä tärkeämmästä asiasta on kyse. Prisorisointi tapahtuu
moraalikäsitysten perusteella: nälkä tulee tyydyttää ennen muita, vähemmän
perustavaa laatua olevia tarpeita ja valintatilanteessa eläin tulee uhrata
ennen ihmistä. Siten kaikilla eliöillä on yhtenevät negatiiviset oikeudet, sen
sijaan positiiviset oikeudet toisia kohtaan vähenevät sitä mukaan kun
siirrytään kauemmaksi toimijasta eli ulommille kehille.

Ympäristöpoliittisesta oikeudenmukaisuudesta on yritetty rakentaa
käsitteenä kaiken kattava, mutta kuitenkin jokaiselle päätöksenteolle jonkin
verran harkinnan sijaa jättävä malli. Teoreettinen pyrkimys ulottuu filoso-
fiasta taloustieteeseen ja käsite pyrkii ulottumaan kaikkiin ihmisen ja luon-
non toimintoihin. Teoria pyrkii siihen, että se antaisi yksilölle päätöksente-
on ja harkinnan perustelut tehdessään omaa käyttäytymistään koskevia
ratkaisuja. Ajatusmallin aikajänne ulottuu sekä menneisyyteen että tulevai-
suuteen monien sukupolvien päähän. Toimijan aktiivisuus on tässä ajatte-
lussa keskeistä, joten erässä mielessä vastuukin paikallistuu. Kyse on mo-
raalisesta oikeuskäsityksestä, jossa on jonkin verran korrektiivisen oikeu-
denmukaisuuskäsityksen piirteitä.

Ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus näkee kaikella, kuten
evoluutiolla, ennen kaikkea välinearvon. Kuitenkin keskeisin idea kumpuaa
positiivisista oikeuksista. Aiemmin on todettu, että positiiviset oikeudet
perustuvat siihen, että jotakin tulee kunnioittaa siksi, että sillä on itseisarvo.
Välinearvon ja itseisarvon välinen ristiriita ratkaistaan ympäristöpoliittisessa
oikeudenmukaisuudessa siten, että oikeuksien ajatellaan olevan tietyssä
järjestyksessä (prima facie). Toisaalta Wenz näkee joissakin tapauksissa
myös luovuttamattomia oikeuksia tai kääntäen velvollisuuksia joitakin
asioita (olioita) kohtaan.

Ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus voidaan nähdä myös
ekologisen modernisaation kritiikkinä. Ekologista modernisaatiota on
arvosteltu sen teknologiauskon ja teknokraattisen luonteen, sekä Euroop-
pakeskeisyyden vuoksi (esim. Wehling 1992; Hannigan 1995). Poliittisena
toimintamallina ekologisen modernisaation mukaiset ympäristöuudistukset
saattavat olla edistyksellisiä, mutta käytännön toimintaan niillä on vähäinen
kokonaisvaikutus. Teoreettisena mallina ekologisen modernisaation katso-
taan legitimoivan ympäristöpoliittista nykytilaa, jossa mm. teollisuus ja
muut toimijat vapautetaan niiden ympäristövastuista. Ekologisen moder-
nisaation perustelut eivät riitä kehitysmaiden ympäristöongelmien tarkaste-
luun. Ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuusliike ei katso sen kykenevän
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12 Ks. Esim. Salmela 1999.

ratkaisemaan myöskään ympäristökysymyksiin liittyviä ristiriitoja. (Buttel
2000, 30–33; ks. Mol & Spaargaren 2000.)

Wenz (1988, 35) puhuu oikeudentajusta (sense of justice) ja toteaa
sen olevan riittämätön käsiteltäessä oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Kui-
tenkin arkielämässä oikean ja väärän määrittelyt tapahtunevat useammin
intuition tai oikeudentajun varassa kuin perusteelliseen filosofiseen punta-
rointiin nojautuen. Filosofian ja muunkin “puhtaaseen” rationaalisuuteen
perustuvan ajattelun ohuus vaikeuttaa teorioiden soveltamista käytäntöön.
Käytännön tilanteet ovat nopeita, niissä on usein rationaliteetille liikaa
muuttujia, joista monet ovat piilossa tai liian kaukana tai vain alitajuntaisesti
havaittuja. Kaikki rationaalinen tietokaan ei ole palautettavissa käyttöön
nopeita ratkaisuja tehtäessä ja useimmiten käytettävissä olevasta tietoryp-
päästä valitaan vain jokin osa, jolla käytäntö voidaan perustella. Rationaali-
suuden ohuus ja vain näennäinen syvyys saattaa johtaa siihen, että siitä
tulee pikemminkin pelkkä käytännön perustelujen pohja kuin ratkaisujen
suunnannäyttäjä. Toinen ongelma on että yleisteoriat kuuluvat väistämättä
sollen-maailmaan12. Teorioissa voidaan sanoa miten asioiden tulisi olla,
mutta on hankalampaa sanoa, millä keinoilla toivottuun tai hyvään tilaan
käytännössä päästään

Suomalaisessa kehikossa ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus
voisi tarkoittaa vaikkapa ympäristönsuojelusta koituvien kustannusten
oikeudenmukaista jakamista tai kiistojen osapuolten omista lähtökohdista
lähtevää vastavuoroista ongelmanratkaisua. Kuitenkin esimerkiksi kysymys
oikeudenmukaisuudesta tai oikeasta ei aina ole ratkaistavissa pelkän ra-
tionaliteetin varassa, vaan tarvitaan syväluotaavampia menetelmiä. 

2.6 Etnometodologia - arkitieto toiminnassa

Harold Garfinkel (1967, 104–115) pohti etnometodologian tutkimuskäy-
täntöä anlysoidessaan tekemiään lautamieshaastatteluja vuonna 1945.
Haastattelut koskivat sitä kuinka lautamiehet yleensä tietävät, mitä he
tekevät ja mitä vaativat muilta valamiehiltä oikeustapauksia käsiteltäessä.
Valamiehistöt näyttivät käyttäneen toiminnassaan hyväkseen jonkinlaista
metodologiaa. Garfinkel päätyi etnometodologiaan. Garfinkelin mukaan,
"etno" viittaa jonkin yhteisön jäsenen arkitietoon yhteisöstään ja sen
saatavuuteen siinä mielessä kuin yleensä arkitietoa on saatavilla. Lautamies-
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ten perustelut eivät siis olleet puhtaasti rationaalisia eli niitä ei voinut aina
suoraan johtaa lakien yksiselitteisiksi tulkinnoiksi.

Etnometodologian mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka arkipäivän
mielekkyys saadaan aikaan. Etnometodologiassa usein kysytään, kuinka
ihmiset mieltävät tapahtumat ja tilanteet mielekkäiksi ja kuinka tilanteessa
tapahtuvalle toiminnalle annetaan merkitys. Kun etnometodologia tutkii
arjen toimintoja sosiaalisen maailman jäsenten metodein, se pyrkii siihen,
että toiminnot olisivat näkyviä ja niille pystyttäisiin antamaan ilmaisu. Näin
voitaisiin arvioida tavallisten arkitoimintojen organisoitumista. Tutkimuk-
sen lähtökohtana ei ole "yhteiskunta sinänsä" vaan tutkitaan arjessa il-
menevää ja siinä tuotettua toiminnan mielekkyyttä. Etnometodi pyrkii siten
kääntämään näkyviin arjen piilorakenteita ja merkityksiä ja samalla anta-
maan perusteluja arkitoiminnoille ja niiden organisoitumiselle. Garfinkelin
mukaan henkilö tunnistaa retrospektiivisesti tekemänsä päätökset, jolloin
tulos muodostuu ennen päätöstä ja päätöksen tehtyään henkilö vasta kysyy
miten tai miksi. Kyse on myös toiminnan oikeuttamisesta. (Garfinkel 1967,
114.)

Kulttuurintutkimuksessa on pyritty kahden käsitteen, EMIC ja
ETIC, avulla löytämään uusia lähestymistapoja tutkia kulttuuria. Käsitteet
kehitti amerikkalainen antropologi ja kielitieteilijä Kenneth Pike 1950-
luvulla. Etic-tyypissä ovat kyseessä tieteen tai tutkijan luomat luokittelut ja
emic-tyypissä aineistolähtöiset luokat. (Alasuutari 1993, 90.) 

Eeminen tarkastelutapa pyrkii kohti kulttuurin sisintä, sen todelli-
suutta, luokittelua sekä jäsentymistä kyseisen yhteisön omin silmin. Tällöin
pitäydytään kulttuurin omassa kielessä, joka säilyttää parhaiten kulttuurille
ominaisen arkitodellisuuden. Heikkoutena voidaan kuitenkin mainita sen
kielellinen selkiytymättömyys sekä mahdollinen ristiriitaisuus. (Honko
1977, 115.) Olennaista kuitenkin on se, että muitakin termejä kuin tekstissä
itsessään esiintyvät (kulttuurin oma kieli), voidaan käyttää; tutkijan on
pyrittävä termien avulla luonnehtimaan mahdollisimman hyvin sitä, mistä
ko. erottelussa on kysymys (Alasuutari 1993, 90).

Eticistinen lähestymistapa perustuu puolestaan tieteen kielen sopi-
muksiin, jolloin empiirinen havaittava todellisuus alistetaan luokituksiin.
Tämän tarkastelutavan etuna on siis sen vertailukelpoisuus. Tutkijan rooli
kulttuurin (tai yhteiskunnan) tutkimuksessa sijoittuu kuitenkin kahden
kulttuurin välille. Näin myös tutkijalle syntyy kolme toiminnallista tasoa:
persoonallinen, välineellinen sekä velvoitteellinen taso. (Honko 1977,
115–116.) 

Kysymys kielellisistä eroista vaikuttaa erityisen kiinnostavalta. Eemi-
sen tarkastelutavan lähtökohtana on, että kulttuuria tarkastellaan kulttuuris-
ta käsin, sen omine käsitteineen ja merkityksineen. Voidaan kysyä, missä
määrin sellainen on mahdollista? Kun tutkija aloittaa työnsä missä yhteisös-
sä hyvänsä, on hänellä tuolloin valmiina itsellään tietty yhteiskunnallinen
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asema ja henkilöhistoria sekä näkökulmansa tutkittavaan kohteeseen.
Lisäksi tutkija joka tapauksessa vaikuttaa tutkittaviinsa ainakin jossain
määrin. Näistä syistä esiin saatava aineisto on tarkasti ottaen muuttunut,
eikä voi enää kuvata yhteisöä “sen omin silmin”. Saman ongelman kanssa
painivat kaikki tutkijat: missä määrin on kentältä mahdollista hankkia
empiiristä aineistoa, joka on “aitoa” tai “muuttumatonta”? On selvää, että
tutkija vaikuttaa kohteeseensa paitsi omien tavoitteidensa, kielensä ja
intressiensä, myös aineistonhankinnan myötä. Toisin sanoen, kaikki tutkijat
ovat tässä mielessä jossain määrin toimintatutkijoita. 

Yhteiskunnan tutkijan tulee tiedostaa kaksi uhkatekijää pystyäkseen
ymmärtämään sekä tulkitsemaan sosiaalisia tilanteita. Ensinnäkin on hyvin
todennäköistä epäonnistua, kun luokittelee toisten tunnepohjaisia koke-
muksia. Toiseksi sosiologin täytyy tiedostaa myös oma riippuvuutensa
taustastaan ja kontekstistaan tulkitessaan toiminnan merkitystä. Nämä
metodologiset ongelmat nähdäänkin etnometodologian ratkaiseviksi
analyyttisiksi heikkouksiksi. (Silverman 1985, 106–107.)

2.7 Tulkintakehyksen käsite

Esittelen seuraavaksi Ervin Goffmanin (1986) kehittämän tulkintakehyksen
käsitteen. Sillä tarkoitetaan todellisuuden tulkinnan periaatetta, jolla tapah-
tumia, tilanteita ja asioita luokitellaan ja merkityksellistetään. Tulkintakehys
ja Garfinkelin etnometodi ovat hyvin lähellä toisiaan.

Goffmania on joskus pidetty sosiaalipsykologina, mutta hän ei käytä
lähestymistavassaan psykologisia teorioita tai käsitteitä. Kyse on siitä, että
yhteiskuntateoriassa koetetaan antaa liikkumatilaa myös yksilölle, eikä
yhteiskunnallisia rakenteita pidetä liian determinoivina. Läpimurtoteokses-
saan “The Presentation of Self in Everyday Life” (Goffman 1959) hän
olettaa, että maailma on näyttämö, jossa kaikki ovat sosiaalisissa tilanteissa
yhtä aikaa näyttelijöitä ja yleisöä ja jossa noudatetaan tiettyjä [teatteri]rituaa-
leja. Näyttelijöillä on tietty varasto “kasvoja”, joita kukin käyttää ja vaihtaa
tilanteen mukaan. Ajatuksen voidaan katsoa jollain tapaa olevan sukua
kontekstuaaliselle konstruktionismille, mutta siinä “kasvovarastoa” pide-
tään selvästi elastisempana kuin Goffmanin teoriassa eikä siinä puhuta
teatraalisuuden kehikossa, vaan ihmisten ajatellaan todella muuttavan
suhtautumistaan ja käsitystään kulloisenkin kontekstin mukaan.

Frame Analysis -teoksessa (Goffman 1986) lähtökohtana ovat ne
logiikat, joiden varassa ihmiset toimivat. Goffman lähtee käsitteestä itse
(self), joka on yksilön kova ydin. Itse tulee esiin ja muokkautuu sosiaalises-
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13

 
Key= The set of conventions by which a given activity, one already meaningful in terms
of some primary framework, is transformed into something patterned on this activity but
seen by the participants to be something quite else (Goffman 1986, 43–44).

sa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siten itse on muokattava (tai taotta-
va; vrt. kovuus). Sosiaalisiin kohtaamisiin liittyvät tietyt rituaalit, jotka
muotoilevat ja hahmottavat käyttäytymistä, ajatuksia ja tunteita. Goffman
pitää rituaaleja kaikkien vuorovaikutus- ja muidenkin tilanteiden perustavi-
na ulottuvuuksina. Tilanteiden hallintaa helpottavat tulkintakehykset
(key13), joita on jokaisella erilaisia tilanteita ja ihmisiä varten. Muuttamalla
tulkintakehystä voidaan pärjätä vaihtuvissa tilanteissa, saavuttaa omia
päämääriä. Kehyksen muuttuessa muuttuu myös tulkinta. Kehykset voivat
vaihtua hyvinkin nopeasti, joten rooleista puhuminen ei kehysteoriaan sovi.
Kehysten avulla tuodaan esiin niitä puolia omasta itsestä, joita kussakin
tilanteessa katsotaan tarvittavan. (Goffman 1986; Lynxwiler 2001; ks. myös
Triandafyllidou ja Foutiou 1998.)

Tulkintakehyksen avulla jäsennetään omaa maailmaa ja otetaan
todellisuus haltuun. Tulkintakehykset rakennetaan ottamalla toisia (rele-
vantteja, kiinnostavia, tärkeitä) piirteitä huomioon ja jättämällä toiset
huomiotta. Tulkintakehykset palvelevat mm. määrittelijänsä ja käyttäjänsä
intressejä, arvoja ja asemaa sekä tarkoitusperiä.

Goffman poikkeaa tässä teoriassaan jo melko kauas jokseenkin
deterministisestä teatterianalogiastaan. Tarkasteltavana ovat sosiaalisen
vuorovaikutuksen tilanteet, joissa merkitykset saavat kulttuuristen rep-
resentaatioiden piirteitä, eivätkä kulkeudu ja esiinny pelkästään per-
soonakohtaisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Hänen lähestymistapansa on
mikrososiologinen ja tässä jo osin kontekstuaalisen konstruktivismin
mukainen.

Politiikan tutkimukseen on Triandafyllidoun ja Foutioun (1998)
mukaan tulkintakehyskäsitteen pohjalta kehitetty kaksi erityyppistä toimija-
mallia: rationaalisen toimijan paradigma ja pluralistinen paradigma. Ne
voivat samojen faktorien perusteella muodostaa erilaiset selitykset samasta
ongelmasta. 

Rationaalisen toimijan paradigmassa analyysin keskeisiä yksiköitä
ovat individuaalit poliittiset toimijat, joilla oletetaan olevan selväpiirteinen
käsitys eri vaihtoehtojen preferoinnista. Paradigmassa ajatuksena on osittaa
ongelma pieniksi osa-ongelmiksi, joihin kuhunkin etsitään optimaalista
vaihtoehtoa. Lähtökohta on siten analyyttinen, erittelevä ja jäsentelevä. Eri
politiikkojen välisen valinnan oletetaan pohjautuvan ensinnäkin sille oletuk-
selle, että tutkimus ja tieteelliset todisteet tekevät politiikan seuraukset
tunnetuiksi. Toiseksi politiikan tekijöiden oletetaan toimivan rationaalisesti
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ja pyrkivän tyydyttämään parhaalla mahdollisella tavalla em. objektiivisesti
korrektien päätöstensä vaikutuksen kohteeksi valikoituneiden tarpeet. 

Pluralistisen toimijan malli on kehittynyt edellisen reaktiona. Se
painottaa politiikkaan liittyviä poliittisia konflikteja. Sen mukaan moninaiset
toisistaan poikkeavia intressejä omaavat ryhmät kilpailevat politiikan
määrityksistä ja resurssien jaosta. Pluralismissa lopputulos muodostuu
kentällä, jossa eri rationaliteetit kilpailevat keskenään. Päinvastoin kuin
rationaalisten toimijoiden paradigmassa, pluralismissa toteutuneet politiikat
tai legitiimin politiikan aseman saavuttaneet mallit syntyvät “politiikkapelis-
sä”. Siinä intressiryhmät taistelevat saavuttaakseen omat, tavallisesti muiden
kanssa ristiriitaiset tavoitteensa. Jälkimmäisessä näkemyksessä politiikkojen
muodostumisesta on kyse politiikan instituutioiden ja painostusryhmien
rationaalisuudesta politiikkapelissä. Edellisessä on kyse instrumentaalisesta
rationaalisuudesta. (Triandafyllidou ja Foutiou 1998.) 

Vahva sitoutuminen romuttaa rationaalisen toimijan mallia siksi, että
siinä individuaalien toimijoiden valintojen katsotaan perustuvan rationali-
teetille ja mm. tutkimuksesta saadulle tiedolle, eikä se huomioi sitoutumisen
vaikutusta riittävästi. Mallin yhteydessä puhutaan poliittisista toimijoista.
Heihin taas voidaan liittää ajatus jonkinasteisesta etukäteissitoutumisesta.
Politiikan (toimeenpanon) toimijoiden sitoutumisessa ja toiminnassa
voidaan nähdä sekä rationaalisen toimijan, että pluralistisen toimijan mallin
ominaispiirteitä.

On syytä myös tarkastella em. jaottelun taustalla olevia tekijöitä,
kuten ajatusta, että ihminen pyrkii tavallisesti tavoittelemaan omaa etuaan
(homo economicus -ajattelu). Jotkut pitävät ajatusta pelkkänä fiktiona, eikä
sen tueksi löydy kovinkaan paljon tutkimustietoa. Sen sijaan sitä kyseen-
alaistavaa materiaalia on runsaasti. Eräs vastausyritys tähän kysymykseen on
ns. sumea logiikka, jonka mukaan ihmiset ovat yhtä aikaa sekä itsekkäitä
että epäitsekkäitä. (Pohjonen 2002.) Tuo tarkastelu tosin lähtee yksilötasol-
ta, mutta on jossain määrin sovellettavissa myös poliittiseen (yhteiskunnalli-
nen keskustelu ja intressikysymykset) toimintaan, koska lopulta yksilöt ovat
kussakin tilanteessa välittömiä [päätöksen]tekijöitä.

Tulkintakehyksen käyttöä politiikan tutkimuksessa pidetään ongel-
mallisena mm. siksi, että em. kahden paradigman keskiöön kuuluvat käsit-
teet, kuten ongelma, optimaalinen, rationaliteetti tai preferenssi, esiintyvät
irrotettuna luontaisesta dynamiikastaan ja kulttuurisista yhteyksistään.
Mallit eivät myöskään kykene selittämään sitä, miksi usein tehdään luon-
nostaan toisilleen vastakkaisia poliittisia päätöksiä. Tulkintakehyksen käyttö
politiikan tutkimuksessa valottaa kuitenkin politiikan toimijoiden roolia.
(Triandafyllidou ja Foutiou 1998.)

Yleisellä tasolla politiikan tutkimuksessa tulkintakehysajattelun avulla
voidaan määrittää sitä, miten poliittiset tai julkiset toimijat määrittelevät
toimintalinjansa ja erityisesti niissä tapahtuvat uudistukset. Toimintalinjauk-
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sista voidaan tulkintakehyksen avulla ainakin osittain nähdä taustalla vaikut-
tavia intressejä, arvoasetelmia ja pyrkimyksiä. Tässä ollaankin jo lähellä
rationaalista pluralismia, jonka voidaan sanoa tarkoittavan mahdollisuutta
päästä (neuvotteluissa) eri näkökannat omaavien keskustelijoiden kesken
rationaaliseen lopputulokseen. Siten osapuolet voivat saavuttaa merkittävää
yksimielisyyttä luopumatta peruslähtökohdistaan. Eri asia on, millä tavalla
tulkintakehykset voidaan saada esiin. Toinen ongelma tulkintakehyksen
käyttämisessä politiikan tutkimuksen apuna on, että linjaukset eivät muo-
dostu pelkästään yksilöiden toiminnan tuloksena (vaikka usein tapahtuu
juuri näinkin), vaan useiden erilaisten linjausten yhteen sovitettuna komp-
romissina, johon liittyvä rationaalisuus on joskus vaikeasti jäljitettävissä. 

Soveltamisongelmat liittynevät keskeisimmin juuri politiikan (politics)
tutkimukseen ja ne ehkä ovat hieman paremmin vältettävissä tutkittaessa
poliittisia toimintajärjestelmiä tai hallintoa. Toisaalta voidaan väittää, että
esim. viimemainittu ongelma linjausten muodostumisesta erilaisten komp-
romissien tuloksena vaikeuttaa itse asiassa kaikenlaista yhteiskunnallista
tutkimusta.

Toimintatutkimukseen tulkintakehyksen käsite soveltuu hyvin sikäli,
että toimijoiden intressit eli relevantit ja tärkeät asiat rakentavat itse toimin-
takenttää. Myöskin arvokysymykset ja toimijoiden keskinäiset suhteet sekä
heidän asemansa suhteessa tutkittavaan toimintaan voidaan kuvata periaat-
teessa tulkintakehyksen käsitteellä. Tuo pätee tosin ainoastaan niihin
ryhmätilanteisiin, joissa toimitaan. On tietysti otettava huomioon, että
ryhmissä käydyt keskustelut ja tehdyt päätökset ainakin osittain koetaan
itseä sitoviksi ja siten vaikuttavat tuleviin toimintalinjauksiin. Ainakin
periaatteessa todellisuuden tulkinnan perusteet ovat nähtävissä toimijoiden
tekemissä ratkaisuissa ja painotuksissa.
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3 TOIMINTATUTKIMUS 
MENETELMÄNÄ

3.1 Kehitysvaiheet ja tyypittelyt

Tarkastelen tässä toimintatutkimusta työn muihin ulottuvuuksiin nähden
melko laajasti, koska katson sen olevan kiinnostavaa ja tarpeellista erityises-
ti yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa siitä syystä, että toimintatutkimus-
prosessit ovat hyvin uniikkeja ja useimmiten toimintatutkimusta pidetään
ns. tavanomaisista menetelmistä selvästi poikkeavana. Toimintatutkimus ei
myöskään ole kovin tuttua yhteiskuntatieteilijöille laajassa mielessä.

Poikkeavuus ns. akateemisesta tutkimuksesta muodostaakin tavallisesti
keskeisen tarkastelukulman puhuttaessa toimintatutkimuksesta. Näyttää
siltä, että toimintatutkija joutuu välttämättä tekemisiin tavanomaisen ja
toimintatutkimuksen välillä vallitsevien jännitteiden kanssa ja vertailuasetel-
maa näiden kahden kesken on vaikeaa välttää, enkä minäkään aio sitä
tehdä. Akateemista tutkimusta arvostelevat luonnehtivat sitä usein jälkijät-
töiseksi ja elämälle vieraaksi. Tutkimuksen yhteydet yhteiskunnallisten
toimijoiden ongelmiin koetaan liian löysiksi (Berger 1993). Toisaalta akatee-
miseen tutkimukseen liitetyt mielikuvat tieteen puolueettomuudesta ja
autonomisuudesta ovat usein vaikeasti kytkettävissä toimintatutkimukseen
samalla tavalla kuin muuhun tutkimustoimintaan tai aineiston hankinnan ja
tulosten sidokseen. Näistä lähtökohdista toimintatutkimuksen tekijät myös
pohtivat asemaansa tutkijoina. (ks. esim. Kuula 1999.) 

Toimintatutkimuksen “julkisesti tunnustettuina” hyvinä puolina pide-
tään tavallisesti sen tuoreutta, kokemuspohjaisuutta sekä kiinteää ja ajan-
tasaista yhteyttä yhteiskunnalliseen toimintaan. Toimintatutkimus kykenee
uudistumaan paradigmaattisesti perinteistä tutkimusta paremmin juuri
tiiviiden yhteiskuntasuhteidensa ansiosta (Kasvio 1994). Käänteisesti voisi
ajatella, että toimintatutkija ei voi haihatella toisarvoisten teoreettisten
kyhäelmien erämaassa kovin pitkään vaan hänet palautetaan takaisin maan
pinnalle eli reaalimaailmaan jo tutkimusprosessin (toiminnan) aikana.

Tutkimuksen ja kehittämisen keskinäinen painottaminen omassa
työssään näyttää olevan monien toimintatutkijoiden hankalasti ratkaistavis-



58

14 Bruner (1986) määrittelee akateemisen tiedon ilmaisutavan paradigmaattiseksi ja kerto-
mukseen perustuvan narratiiviseksi. Toimintatutkimusraporteissa on usein enemmänkin
kerrontaa kuin argumentaatiota.

15 Toimintatutkimuksen historiasta lähemmin esim. Heikkinen ja Jyrkämä 1999, 26–32.

16  Ks. “Refleksiivisen toiminnan ideasta” (Kiviniemi 1999)

sa.(Kuula 1999.) Myös tutkimuksen raportointikysymykset14 muodostavat
osan toimintatutkimuksen ja akateemisen tutkimuksen välisestä jännitteistä.
Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että toimintatutkimus ei ole
perinteisessä mielessä metodi, vaan kyseessä on tutkimusstrateginen lähes-
tymistapa. (Heikkinen ja Jyrkämä 1999, 35–43.) Omassa tutkimuksessani se
kytkeytyy erityisesti materiaalin hankintaan, mutta myös raportointitapaan.
Toimintatutkimuksen merkitystä tutkimuksen ja yhteiskunnan toiminnan
(tutkimuskohteen) välisen suhteen tiivistäjänä ei pidä myöskään vähätellä.

Toimintatutkimuksen 'isänä' pidetään usein Kurt Lewiniä
(1890–1947), vaikka hänen työtään on sittemmin kritisoitu (tarkemmin
esim. Kuula 1999, 29–47). Tutkimustapa on kehittynyt osaksi osallistuvan
havainnoinnin menetelmästä ja osittain klassisesta koeasetelmasta (Gustav-
sen 1992, 12–14). Toimintatutkimus on menetelmä, jossa tutkimus (ja
toiminta) suuntautuu käytäntöihin. Ajatus pitää sisällään sen, että muutos
tuotetaan toiminnan avulla myös välittömästi, eikä [pelkästään] tieteellisten
julkaisujen kautta välillisesti. Prosessissa, johon tutkija osallistuu pyritään
muutokseen. Kolmas toimintatutkimusta luonnehtivat piirre on tutkittavien
osallistuminen tuohon prosessiin. Toimintatutkimusta on käytetty erityises-
ti kasvatustieteissä sekä tutkittaessa työelämän organisaatioiden muutosta.15

Kuula kiteyttää kolme keskeistä edellytystä, joiden täyttyessä voidaan
puhua toimintatutkimuksesta: 1) Tutkimuksen tavoitteena ovat muutokset
ja innovaatiot työelämässä 2) Muutosten onnistuminen edellyttää tasaver-
taista dialogia ja kehittämisparametrejä ja 3) Tutkijan taidot ja kyvyt ovat
riittäviä. Toimintatutkimuksen lisämääreeksi on asetettava vielä, että tutkija
tutkii samaa kohdetta, jota hän kehittää. (Kuula 1999.)

Toimintatutkimuksessa tutkija liittyy jollakin tavalla jäseneksi siihen
yhteisöön tai ryhmään, jota hän tutkii. Liittyminen on tilapäinen ja tutkija
ilmaisee asemansa ja tavoitteensa ryhmälle, jonka tulee ne myös hyväksyä.
Ryhmän tehtävä tunnutaan poikkeuksetta määriteltävän kehittämistoimin-
naksi. Tämä tarkoittaa, että ryhmä pyrkii johonkin hyvään tai parempaan
kuin nykytila. Tutkija osallistuu ryhmän toimintaan tuomalla siihen oman
panoksensa ja jäsentämällä ryhmän ongelmia. Tutkijan muutosta koskeva
interventio, refleksiivisyys16 ja käytännön läheisyys luonnehtivat toiminta-
tutkimusta. Kehittäminen koskee sekä sisällöllistä tavoitetta että prosessia,
jolla tavoitteeseen pyritään. Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu kehit-
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 Kuva 1. Toimintatutkimuksen spiraali (Suojanen 1999)

tämistoimintaan sisäpuolelta käsin, joten yhdessä kehitetyn ratkaisun tulisi
olla parempi ja mieluisempi ryhmälle kuin “pelkän” tutkimuksen tarjoama
ratkaisu. Ryhmän itsensä (johon tutkijakin siis kuuluu) kehittämän ratkai-
sun ajatellaan myös olevan ulkopuolelta tarjottua paremmin toteutettavissa.
Toisin sanoen käytännönläheisyyttä pidetään käyttökelpoisempana kuin
teoreettista lähestymistapaa.

Toimintatutkimuksen (Kuva 1) aluksi on kartoitettava ja analysoitava
tilanne ja tosiasiat. Sen jälkeen ongelma tulee muotoilla käsitteellisesti ja
teoreettisesti sekä suunnitella toimenpiteet. Seuraavaksi toimenpiteet

toteutetaan ja niiden vaikutukset arvioidaan ja raportoidaan. Vaikutukset
eivät välttämättä ole toivottuja, joten teoriaa ja toimenpiteitä tulee korjata,
jolloin kierto alkaa alusta. (Eskola 1975.) 

Spiraalimainen, saksalaisen idealismin mukainen dialektiikka (teesi,
antiteesi, synteesi = uusi teesi) omaa samoja piirteitä. Platonin dialektiikka
tarkoitti ideoiden rationaalista tiedostamista siten, että määritelmäyritykset
ja niitä koskevat keskustelut vuorottelivat. Toimintatutkimuksen “ideaalis-
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17 Lewinin itsensä käyttämä metodi oli kenttäkoe. Laboratorion sijaan koeasetelma tuotiin
todellisiin tilanteisiin (tehtaaseen). Ideana oli tarkastella yhtä aikaa sekä teoriaa että käytän-
töä. Nykyinen käsitys toimintatutkimuksesta poikkeaa Lewinin tekemistä kokeista useim-
miten.

sa” ('lewiniläisessä'17 toimintatutkimustyypissä) tunnutaan edettävän melko
platonisella tavalla. Toisaalta toimintatutkimus edellyttää jonkinlaista
yksimielisyyttä jo käynnistämisvaiheessa. Yksimielisyys on vallittava ainakin
siitä, että jonkinlaiseen toimintaan on tarvetta. Myös äärimmäisen pragma-
tismin piirteitä siinä on sikäli, että tarkoitus on hakea postitioita, jotka
toimivat myös käytännössä. Lewinin tehtaissa tekemät kokeet pyrkivät
tuottavuuden parantamiseen. Ajatuksena oli, että osallistuminen prosessin
suunnitteluun lisäisi tehokkuutta. Tämä ei kuitenkaan ole onnistunut
kaikissa tapauksissa. (Gustavsen 1992, 17–19.)

Toimintatutkimus on havainnointia, jossa tutkija on osa kohdettaan.
Havainnointimenetelmät voidaan Raymond Goldin mukaan jakaa seuraa-
valla tavalla (Babbie 1992, 288): täydellinen osallistuminen, osallistuva havainnoin-
ti, havainnoiva osallistuminen ja [pelkkä] tarkkailu. Muita havainnointimenetel-
miä ovat mm. episodihavainnointi, keskusteleva havainnointi ja systemaat-
tinen havainnointi. Mikäli kyseessä on täydellinen osallistuminen (complete
participant), silloin tarkkailtavat eivät tiedä tutkijan olemassaolosta, vaan he
pitävät tutkijaa yhtenä ryhmän jäsenenä siinä missä ketä tahansa muuta
jäsentä. Omissakin toimintatutkimusepisodeissani on varmaankin ollut
tällaisia jaksoja, koska kaikki ryhmän jäsenet eivät ole ehkä ymmärtäneet tai
sisäistäneet ilmoitustani omasta positiostani ja tehtävistäni ryhmässä.
Toimintatutkimuksessahan tutkija selvittää ryhmälle oman roolinsa tutkija-
na. Havainnoiva osallistuja (participant-as-observer) tekee jo alussa selväksi
ryhmän muille jäsenille asemansa tutkijana. Tässäkin tapauksessa tutkija siis
todella osallistuu prosessiin ja sitä kautta voi saada ryhmän mukaan tutki-
mukseen. Hän ei kuitenkaan pyri ohjaamaan itse prosessia yhtenä toimijana
muiden ohella, vaan ainoastaan observoi. Osallistuva havainnoija
(observer-as-participant) identifioi itsensä kuuluvaksi tarkkailemaansa
ryhmään, on heidän kanssaan vuorovaikutuksessa ryhmän tieten, mutta ei
yritäkään olla todella mukana ryhmän toiminnassa. "Pelkkä tarkkailija"
todellakin pelkästään tarkkailee sosiaalista prosessia ja pyrkii olemaan
osallistumatta siihen millään tavalla. Silloin tarkkailun kohteena olevat eivät
saata lainkaan tietää tarkkailijan olemassaolosta, kun taas kahdessa edellises-
sä tapauksessa tarkkailun kohde on selvillä siitä, että heidän joukossaan on
tutkija (Babbie 1992). 

Merkittävin ero toimintatutkimuksen ja muiden havainnointimenetel-
mien välillä on siinä, että tutkija on toimintatutkimuksessa aktiivinen
vaikuttaja, kun taas [osallistuvassa] havainnoinnissa tutkija pyrkii vaikutta-
maan mahdollisimman vähän tutkittavaan kohteeseen. Grönforsin (1982,
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122) mukaan toimintatutkimuksen menetelmien tulisi muotoutua vuorovai-
kutustilanteessa tutkittavien ja tutkijan välillä. Epäilemättä toimintatutki-
musta sovelletaan yhtä monella eri tavalla kuin on sitä käyttäviä tutkijoita-
kin. Joissakin tapauksissa äärimmäiset ratkaisut saattavat olla mahdollisia,
mutta pääosin liikuttaneen jossakin toimintatutkimuksen, evaluaatiotutki-
muksen, keskustelevan havainnoinnin ja systemaattisen havainnoinnin
välimaastossa ja toimintatutkimusta toteutettaneen mitä erilaisimmissa
toimintaympäristöissä. Tutkimuksen kannalta ihannetilanteesta on yleensä
tingittävä (ks. esim. Gustavsen 1992, 17). Toimintatutkimusta tuskin
voidaan täysin tyhjentävästi määritellä ja yksiselitteisesti rajata.

Kasvatustieteen traditiota edustavat Carr ja Kemmis (1986) ovat
erotelleet kolme toimintatutkimustyyppiä: tekninen, praktinen ja kriittinen.
Teknisessä toimintatutkimuksessa toiminnan kohentaminen ymmärretään
taloudelliseksi ja se kohdistuu tehokkuuteen. Tutkijan interventio on tässä
tyypissä itsestäänselvyys, samoin tavoitteenasettelu. Kriittinen kokonaistar-
kastelu jäänee vähemmälle. Praktinen toimintatutkimus pitää sisällään
hermeneuttisen lähtökohdan. Ryhmän toimijoiden refleksiivinen panos on
keskiössä ja muutokseen johtava tieto kumpuaa toteutettavista käytännöis-
tä, ei niinkään ryhmän ulkopuolelta. Kriittisessä toimintatutkimuksessa
pyritään selvittämään niitä rajoituksia, jotka estävät toimintaa. Sen avulla
yritetään tunnistaa kontrollin ja hallinnan ideologiset ja dogmaattiset tekijät,
jotka pitävät yllä [epäoikeudenmukaisia] valtarakenteita. Tavoitteena on
vapautua pakoista. Pelkkä tilanteen ymmärtäminen ei riitä, kuten praktises-
sa toimintatutkimuksessa, vaan emansipaatio pyritään myös toteuttamaan.

Ehkä kuuluisin emansipatorisen toimintatutkimuksen uranuurtajista on
Alain Touraine (ks. Touraine 1981), jonka interventiometodia pidetään
eräänä toimintatutkimusmetodina. Hänen mukaansa interventio tarkoittaa
sitä, että osallistutaan sekä strategian laadintaan että itsereflektioon [toimin-
taryhmässä]. 

Kuula (1999) tyypittelee suomalaisten tutkijoiden haastatteluihin
perustuvassa väitöskirjassaan toimintatutkimuksen kahteen kategoriaan:
kriittiseen ja kommunikatiiviseen. Kriittinen toimintatutkimus tarkoittaa Kuu-
lalla suurin piirtein samaa kuin Carrilla ja Kemmisilläkin. Kommunikatiivi-
sen toimintatutkimuksen olennaisin piirre on vuorovaikutus, joka on
edellytyksenä yhteisöjen toivotuille muutoksille. Tärkeimmät erot kriittiseen
malliin ovat tutkijan ja teorian asemassa. Kommunikatiivisessa toimintatut-
kimuksessa tutkijan rooli on täydentävä, ei johtava. Teoriaa ei sovelleta
valmiina mallina organisaatioon, vaan sen tehtävä on luoda uutta. Toimijoi-
den asema muuttuu objekteista subjekteiksi, sen sijaan muutosorientaatio
säilyy myös kommunikatiivisessa mallissa. (lähemmin Gustavsen 1992;
1996.)

Erästä toimintatutkimustyyppiä kutsutaan nimellä Participatory [Acti-
on] Research (PAR tai PR). Käytän tässä siitä nimitystä osallistava toiminta-
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18 Järvilehdon (1996) mukaan valtaa on kaikissa kerroksissa. Enemmän onkin kyse tietoi-
suuden ja vallan suhteesta.

tutkimus. Siinä toimijat eivät pelkästään pääse osallistumaan kehittämiseen,
vaan tarkoitus on kiinnittää erityistä huomiota niihin, jotka ovat marginaa-
lissa tai ulkopuolella ja joilla on vähän valtaa18. Tutkittavien subjektiasema
on alussa kyseenalainen, mutta sitä on tarkoitus luoda tai palauttaa heille.
Subjektiuden sijaan voidaan siis yhtä hyvin puhua vallasta. Osallistavassa
toimintatutkimuksessa kyse on myös vahvasta emansipatorisesta otteesta ja
siten myös oikeudenmukaisuuskysymyksistä.

Tutkimusta tehdään ihmisten puolesta ja ihmisiä varten. Tiedonhan-
kinnan ja itse muutoksen lisäksi fokus on erityisesti niissä toimijoissa,
joiden tulisi kehittää kriittisyyttä ja terävöittää ajattelukykyä; kyse on äänen
antamisesta äänettömille. (Park 2001, 81; vrt. Maguire 2001.)

3.2 Toimintatutkimus ja tiedon lajit

Park (2001) kuvailee osallistavaa toimintatutkimusta tiedon lajeilla. Niin
sanotussa normaalissa akateemisessa tutkimuksessa käsitellään ja tuotetaan
pääasiassa kapeaa, tekniseen rationaalisuuteen perustuvaa tietoa. Hän vaatii,
että tiedon muodoiksi on käsitteistettävä myös toimintatutkimusaktiviteet-
tien pääulottuvuudet. Park määrittää tällaisiksi tiedon muodoiksi represen-
tationaalisen, relationaalisen ja reflektiivisen tiedon. 

Representationaalisen tiedon hän lisäksi jaottelee funktionaaliseksi ja
tulkitsevaksi alatyypiksi. Tulkitseva representationaalinen tieto tai sen
saaminen edellyttää avoimuutta ja halua kuunnella niitä viestejä, joita
kohteet lähettävät. Tiedon keskiössä on edustavuus. Funktionaalinen tieto
ilmenee riippuvuus- ja kausaalisuhteissa. Esimerkiksi köyhyys kertoo mm.
siitä, että kohteella ei ole valtaa. Siten köyhyys välittää tietoa vallasta tai
kohteen asemasta vallan suhteen (riippuvuussuhde). (Park 2001, 82–87.) 

Relationaalinen (suhteellinen) tieto liittyy vuorovaikutukseen, yhteyk-
siin ja yhdistämiseen. Keskiössä on vuorovaikutus, erityisesti fyysinen
kontakti. Se ei kuvaa mitään, vaan kyseessä on tunteiden avulla tai niiden
kanssa tietäminen. Tietäminen on tunteiden sisällä ja mukana. Tieto tulee
aistien välityksellä, ei ajattelun kautta. Relationaalinen tieto on fyysisen
kontaktin tuote. Sen luonteen vuoksi siihen liittyvät kunnioitus, välittämi-
nen, rehellisyys, aitous ja luottamus. Reflektiiviselle tietokäsitykselle ei riitä,
että tieto kuvaa tai selittää, sen tulee olla myös muuttavaa ja normatiivista
sekä käytäntöorientoitunutta, joten tiedon keskiössä on toiminta. Se on
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19 Asiantuntijuuden käsitteen rakentumisesta lähemmin mm. Saaristo 2000, 31–37.

eräässä mielessä myös emansipatorista koska se käsittelee ihmisiä itsenäisi-
nä ja vapaina agentteina, joita tulee kunnioittaa. Yksilöllisyys ei tarkoita
kuitenkaan itsekkyyttä vaan sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta, aivan kuten
relationaalisessa tiedossakin. (ibid.) 

Osallistavaan toimintatutkimukseen (PR) liittyvillä tiedon muotojen
esittelyllä on tarkoitus korostaa sitä, että osallistavassa toimintatutkimukses-
sa ei ole kyse pelkästään tiedon hankkimisesta ja sen lisäämisestä. Sillä ei
myöskään pyritä vaikuttamaan ainoastaan tutkittavaan prosessiin, vaan sillä
halutaan vaikuttaa asenteisiin, arvoihin ja kulttuuriin jo toiminnan aikana.
(Borda 2001, 32.) 

Edellä mainituissa tiedon lajeissa on huomionarvoista niiden laaja
positioskaala, kun niitä verrataan perinteiseen rationaaliseen tietoon. Tar-
koitushan on toki kuvata toimintatutkimusta näiden tiedon lajien avulla,
mutta jaottelut tuovat myös esiin niitä haasteita, joita välttämättä liittyy ns.
puhtaaseen rationaaliseen tietoon. Onkin ehkä kysyttävä, voiko rationaalis-
ta tietoa ilman subjektiuden muita elementtejä (esim. tunteet) olla olemas-
sakaan. Onko pelkkä rationaliteetti mahdollinen? Samalla voidaan kysyä,
miten toimivat sellaiset järjestelmät, jotka perustuvat pelkkään rationaali-
seen ajatteluun, varsinkin, kun ne usein lähtevät vain tietystä kehikosta,
eivätkä yritäkään muodostaa holistista näkemystä tilanteesta (esim. ympäris-
tönsuojelun hallinnolliset käytännöt vs. paikallisten ihmisten kokemukset
niistä)? 

Edellisestä on mielenkiintoinen esimerkki luettavissa Harold Garfinke-
lin tutkimuksesta, jossa hän haastatteli valamiehistöjä siitä, kuinka he ovat
päätyneet tiettyyn ratkaisuun kussakin tapauksessa. Tuloksista on selvästi
nähtävissä, miten valamiehet periaatteessa aina pyrkivät perustelemaan
tuloksia rationaalisesti (lain “oikealla” tulkinnalla), mutta usein kun eivät
siihen kyenneet, joutuivat vain tyytymään vakuutteluihin, että päätös on
oikea. Joskus rationaalinen selitys löytyi ainoastaan sille, miten oikeaan
lopputulokseen oli tultu. (Garfinkel 1967, 112–113.)

Sopimusoikeutta tutkinut Soile Pohjonen (2002) toteaa, että sopimuk-
set perustuvat usein pelkän rationaliteetin varaan. Kuitenkin neuvotteluissa
esiin nousevat analyyttisen järjen ja tietojen rinnalle kysymykset vuorovai-
kutustaidoista, intuitiosta, luovuudesta ja empatiasta. Hän nostaa subjektiu-
den tavallisesti piilossa pidettyjä elementtejä keskeiseen asemaan. Ehkä on
niin, että tapahtumakulkujen avulla voidaan selkeämmin nähdä sekä inhi-
millisen rationaalisuuden heikkouksiin että oletustemme katvealueille.

Osallistavan toimintatutkimuksen perusajatus tiedon käsitteen laajenta-
misesta sivuaa myös Kimmo Saariston (2000) arvioita avoimesta asiantunti-
juudesta19. Peruslähtökohtana kirjassa on perinteisen, positivistiseen tieto-
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malliin perustuvan, koulutuksella saavutettavan asiantuntijuuden ongelmat
sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan hyvin laaja-alaista tietämystä. Asiantun-
tijuus on usein liian kapea-alaista. (Saaristo 2000, 108–115.) Tällaisia tehtä-
viä ovat hänen mukaansa esimerkiksi kuntien ympäristösihteerien ja miksei
myös monet valtion ympäristöhallinnon työtehtävät.

Positivistista tiedon määritelmää pidetään myös liian kapea-alaisena,
koska se vääristää todellisuutta etäännyttämällä tutkijan ja tutkimuksen
kohteen arkielämän toisistaan. Lisäksi mm. kyselymenetelmät voivat lisätä
tutkittavien (marginaalissa olevien) passiivisuutta tekemällä heistä enem-
mänkin objekteja kuin aktiivisia subjekteja. Lisäksi empiiriset, kvantitatiivi-
set tietämisen muodot voivat yksinkertaistaa liikaa ihmisten elämästä
saatavaa kuvaa. (Gaventa ja Cornwall 2001, 72.) 

Erityisesti kyse on tiedosta vallan välineenä. Ajatuksena on, että toi-
mintatutkija voi olla “heikompien” puolella ja tiedon avulla muuttaa asetel-
maa. Kyse ei ole niinkään vallan siirtämisestä siltä, jolla se on, sille jolla sitä
ei ole. Pikemminkin lähtökohtana on, että tiedon (tai taidon) avulla anne-
taan puheenvuoro ja kieli niille, joilla sitä ei aikaisemmin ole ollut. (vrt. em.,
72–76.) Epäilemättä kyse on myös oikeudenmukaisuudesta.

3.3 Toimintatutkimus ja oikeellisuuden 
problematiikka

Toimintatutkimuksessa tutkija vie tutkimaansa prosessia tiettyyn suuntaan.
Tästä syystä hän joutuu arvottamaan oman toimintansa ja pohtimaan ja
ratkaisemaan toimintansa oikeellisuuden (totuudellisuuden, hyvän) etukä-
teen. Toisaalta tiedettä tai tutkimuksen pätevyyttä tarkastellaan mm. validi-
teetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. Koska lopputulos on välttämättä
yhteydessä ryhmän (tai tutkijan) pyrkimyksiin, on sekä tutkijan tavoit-
teenasettelua että toiminnan tulosta tarkasteltava yhdessä. Tutkimuksen
onnistumisen perustaa voidaan siten yrittää tarkastella esimerkiksi totuus-
teorioiden avulla.

Teoreettisia lähtökohtia, joiden avulla totuutta etsitään filosofiassa,
kutsutaan totuusteorioiksi. Korrespondenssiteorian perusasetelma on positivis-
tinen. Sen mukaan asiantilasta muotoiltu väite on totta jos se vastaa itse
asiantilaa. Validiteetti ja reliabiliteetti määritellään yleensä juuri korrespon-
denssiteorian avulla (Huttunen ym. 1999, 113–118). Muut totuusteoriat
ovat sitä kritisoimaan myöhemmin kehitettyjä pragmatistisia totuusteorioita
ja ne ovat vähemmän teoreettisia ja lähtevät liikkeelle käytännöstä. Koherens-
siteorian lähtökohtana on vertailu: väite on tosi jos se soveltuu yhteen muun
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totena pidetyn tiedon kanssa. Koherenssiteoriaa pidetään nykyään tosin
ainoastaan yhtenä korrespondenssiteorian näkökulmana (mm. Kauppi
1980). Pragmaattisen totuusteorian mukaan totta on sellainen, joka toimii
käytännössä. Konsensusteorian mukaan totuutta lähestytään tiedeyhteisön
kriittisessä keskustelussa, mikäli asianosaiset saavat esittää vapaasti näke-
myksiään. Hermeneutiikassa totuus “paljastuu” tutkittaessa asioita, joita
voidaan pitää merkitysten kokonaisuutena. Totuus ei kuitenkaan koskaan
paljastu kokonaan (vrt. Huttunen ym. 1999, 124–125). Totuutta voidaan
siten lähestyä mm. vertailun, käytännön, keskustelun ja paljastamisen
avulla. Skeptismin mukaan mitään ei voida varmasti tietää ja kaikki väittämät
voidaan pätevästi kumota. 

Voidaan olla monta mieltä siitä, miten totuusteoriat voivat auttaa
toimintatutkijaa löytämään totuudenmukaisen toimintatavan. Erityisesti on
syytä muistaa, että kyseessä ovat asetelmat, joissa pyritään teoreettisiin
yleistyksiin. Toimintatutkimuksen luonne on joka tapauksessa praktinen ja
siinä keskitytään vain yhteen erityisongelmaan tai ongelmiin, eikä niinkään
yleisten lainalaisuuksien etsintään. Tässä mielessä ainakin omat toimintatut-
kimukselliset yritelmäni ovat olleet myös sidoksissa kontekstiin ja siihen
lähtökohtaan (“totuuteen”), joka kulloinkin tutkijalle konstruoituu. Toimin-
tatutkimuksessa tutkijan on jatkuvasti harkittava toimintansa sisältöä ja
oikeellisuutta, mutta epäilen voiko tutkija tietoisesti (rationaalisesti) noudat-
taa jotain teoreettista viitekehystä ollessaan esimerkiksi kehittämiskokouk-
sessa.

Totuusteorioissa käsitellään toimintatutkimuksen kannalta kiinnosta-
via alueita kuten pragmaattisessa totuusteoriassa käytännössä toimivan
ratkaisun etsimistä tai kriittisen keskustelun merkitystä totuuden etsinnässä
(konsensusteoria) tai totuuden löytymistä, paljastumista epäolennaisen alta
(hermeneutiikka). Kehittämistoiminnassa pyritään myös jonkinlaiseen
konsensukseen prosessin aikana. Mikäli haluttaisiin löytää yhteys jonkin
totuusteorian ja toimintatutkimuksen välillä, olisi sitä varmaan etsittävä
jostain hermeneutiikan ja pragmaattisen totuusteorian välimaastosta tai
jostain yhdistelmästä. 

Toimijaryhmän pyrkiessä kehittämään omaa toimintaansa voivat
edellä mainittujen kaltaiset kysymyksenasettelut tulla helposti esille, tosin
usein ilman vahvaa yleistettävyyden tarvetta. Tutkijan on periaatteessa
mahdollista hyödyntää totuusteorioita kehittäessään ratkaisuja ryhmän
toiminnan suunnan määrityksessä tai epäolennaisen ja olennaisen erottami-
sessa, mutta käytännössä niistä saatava hyöty rajoittunee lähinnä teoreetti-
seen pohdintaan.

Kehittämistilanteeseen tai -toimintaan kytkeytyy kuitenkin ongelmia,
jotka tuskin ovat ratkaistavissa em. teoreettisten viitekehysten avulla. Eräs
liittyy siihen, että oikeaa (kehittämis)ratkaisua ei ole olemassakaan vielä
ryhmän toimiessa, koska toiminta suuntautuu tulevaisuuteen, eikä ole
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mahdollista tietää esimerkiksi niitä toimintaympäristöjä, joissa kehitettävänä
oleva konseptio tulee toimimaan. Toinen ongelma kumpuaa teoreettisten
viitekehysten yleisestä soveltamismahdollisuudesta käytännön tilanteissa.
Toimija harvoin kykenee päivittämään omia ajatuksiaan suoraan teoriasta
käsin. Käsitys oikeasta tai hyväksyttävästä toiminnasta muotoutunee en-
nemminkin praktisten kokemusten ja teoreettisen ajattelun kontekstuaalise-
na lopputuotoksena, jolloin ratkaisun jäljittäminen tiettyyn teoreettiseen
viitekehykseen saattaa olla hankalaa, ellei mahdotonta. Teoriathan onkin
kehitetty lähinnä yleisten lainalaisuuksien ja ideaalien tarkasteluun, ja niitä
voidaan harvoin ongelmitta soveltaa käytännön toimintaan.

Totuuden etsintä on niin tieteessä kuin muillakin elämänaloilla
osoittautunut muutenkin ongelmalliseksi. Kompleksinen yhteiskunta ja
kehityksen myötä monimutkaistunut ajattelu eivät ole helpottaneet totuu-
den löytämistä. Toimintatutkimuksessa tutkija hakee totuudenmukaisuutta
tai oikeellisuutta koko ajan. Toisin sanoen hänen tulee yhtä mittaa tehdä
päätöksiä siitä, miten kussakin tilanteessa toimisi niin ettei tekisi mitään
sellaista joka estää sen päämäärän toteutumista, jonka on katsonut oikeaksi.
Itse pyrin toimimaan siten, että paitsi prosessin lopputulos myös itse
prosessi toimisi mahdollisimman “oikein”. Tutkijan on jatkuvasti määritet-
tävä omaa toimintaansa oman totuuskäsityksensä ohjaamana. Hänen on
samalla huomioitava oman toimintansa vaikutukset tapahtumakulkuihin ja
sitä kautta myös tutkimustyöhön ja sen tuloksiin. Suosittelen samanlaista
suhtautumista myös ns. perinteistä tutkimusta tekeville. Ilmeisesti on niin,
että tutkijan on tarkasteltava etenkin vaikuttamistaan tutkittavaan toimin-
taan siten, että pyrkii vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat toiminnan
järkevyyttä, johdonmukaisuutta, tyydyttävyyttä ja tietysti myös oikeuden-
mukaisuutta. (esim. Heikkinen ja Jyrkämä 1999.)

Osallistavan toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan oikeaan
menettelytapaan kuuluu, että tutkittavien, varsinkin heikossa asemassa
olevien, subjektiasemaa tulee vahvistaa. Erityisesti ihmisten kokemukset
elämästä ja vallasta sekä tiedosta ovat tärkeitä. Keskeistä on vuorovaikutus
ja vuoropuhelu, jossa todellisuus sekä muuttuu että tulee ymmärretyksi.
Toimintatutkimuksen tärkeimmiksi ulottuvuuksiksi määrittyykin tiedon
(knowledge) ja toiminnan (action) lisäksi myös tietoisuus (consciousness).
(Gaventa ja Cornwall 2001, 74.) Itse täydentäisin luetteloa siten, että holis-
tinen näkemys osallistujien ja organisaatioiden tilasta omassa kontekstissaan
yhdessä osallistujien emootioiden kanssa tulee ottaa huomioon. Osallistava
toimintatutkimus ulottaa tutkijan vastuun koskemaan paitsi omaa toimin-
taa, myös tutkittavien tilanteen ymmärtämistä ja muuttamista. Tässä tutki-
muksessa tutkittavat ryhmät ovat olleet niin tilapäisluontoisia ja hetero-
geenisia, ettei tämäntapainen lähestymistapa ole mielestäni ollut relevantti.
Opetuksena on, että toimintatutkijan tulee olla erittäin tietoinen niistä
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suhteista, jotka vallitsevat tarkoituksen, strategioiden ja käytäntöjen välillä
(Bradbury ja Reason 2001, 448).

Enemmän kuin jokin teoreettinen viitekehys, toimintatutkijaa ohjan-
nee hänen omat käsityksensä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta,
toivottavasta ja ei-toivottavasta. Tutkija joutuu reflektoimaan sekä tutkitta-
van prosessin että muiden prosessiin osallistujien kanssa, samalla kun
päivittää tietojaan käynnissä olevasta toiminnasta. Kommunikatiivisen
tutkimusotteen voidaan siten todeta olevan toimintatutkimuksessa välttä-
mätön. (ks. Gustavsen 1992 ja 1996.)

Sekä sosiaalinen että teoreettinen todellisuus ohjaavat toimintatutki-
jan päätöksentekoa. Teoreettista todellisuutta muokkaavat lomittain teo-
reettinen ja praktinen tieto, sosiaalista todellisuutta kaikki [tutkijan] koke-
mukset ja tieto. Todellisuuteen vaikuttavat lisäksi muut keskeiset ihmistoi-
minnan osa-alueet. Sama pätenee kaikkeen ihmistoimintaan.

3.4 Toimintatutkimuksen validiteetti 
ja reliabiliteetti

Toimintatutkimuksen luotettavuustarkastelu näyttää päällisin puolin olevan
ongelmallisempaa kuin useimpien muiden tutkimusmenetelmien. Toiminta-
tutkimusmenetelmässä tietoa (totuutta) etsitään ehkä muita pragmaattisem-
min. Sitä haetaan tutkimuksen aikana tutkijalle kertyneen usein varsin
moninaisen aineiston avulla. Validiteetti eli se, onko tulkinta sisäisesti
looginen ja ristiriidaton ja kuvaako tehty tulkinta kohdetta riittävän hyvin,
muotoutuu toimintatutkimuksessa paitsi totuttua epämääräisemmän aineis-
ton, erityisesti myös hankalammin kuvattavissa ja tuskin toistettavissa
olevan prosessin avulla. Tosin viimemainittu pätee yhteiskuntatieteissä
käytännöllisesti katsoen poikkeuksetta.

Perspektiivin validiteetti liittyy tiedon tarvitsijaan, sen hankkijaan ja
tiedon lähteeseen. Validius muodostuu näiden suhteista, joten yhtä ainoaa
totuutta ei ole, vaan on vain erehdyksen ja totuuden välinen jatkumo. Tieto
pohjautuu myös paljolti kokemukseen. (Anttila 1999.) Perspektiivin validi-
teettia tarkasteltaessa ollaan lähellä kontekstuaalisen konstruktivismin
käsitystä totuuden muodostumisesta arkielämän eri tilanteissa ja niissä
kehyksissä, joissa toimija kulloinkin asiaa käsittelee.

Anttilan (em.) mukaan mm. tutkimusryhmän korkeatasoinen osaami-
nen ja havaintokyky, systemaattisen ja henkilökohtaisen kehittymissuunni-
telman laatiminen, systemaattinen palaute ja syklien moninkertainen läpi-
käyminen, tyydyttävä toiminta, syklien suunnittelu sekä vastaväitteiden
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systematisointi ja raportointi ovat toimintatutkimuksen validiteetin edelly-
tyksiä. Monet edellä mainituista ovat relevantteja vaatimuksia, mutta esi-
merkiksi henkilökohtaisten ja henkilöiden välisten kehittymissuunnitelmien
laatiminen saattaa joissain tapauksissa olla mahdotonta esim. ryhmässä
vallitsevien ristiriitaisuuksien vuoksi, samoin syklien suunnittelu. 

Grönforsin (1982, 177) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan
arvioida ainakin seuraavien tekijöiden kautta: aika (historia tai kehitysvai-
heet), paikka (fyysisen maailman osuus), tilanne (sosiaalinen järjestelmä),
kieli (tiedon välittyminen) ja intiimiys (läheisyys). Toimintatutkimuksen
eduksi tavanomaiseen tutkimukseen nähden voidaan näistä lukea ainakin
intiimiys, koska toimitaan välittömässä yhteydessä tutkimuskohteen kanssa
ja usein myös tavanomaista pidempään. Niin ikään myös tilanne lienee
tutkijalla ainakin jossain määrin hallussa, mikäli hän pääsee mukaan proses-
seihin, joita voidaan pitää toimintatutkimuksellisina. Kielikysymys voi olla
toimintatutkijalle yhtä hankala kuin tavanomaista tutkimusta tekevällekin.
Tosin intiimissä ja pidempiaikaisessa vuorovaikutuksessa senkin puutteita
on mahdollista osittain korjata. Myös fyysisesti toimintatutkijalla on mah-
dollisuus päästä kohdettaan normaalia läheisempään kosketukseen, jolloin
voidaan välttää mm. väärinymmärtämistä. 

Suojasen (1999) mukaan toimintatutkimus vaatii aina pitkän aikajak-
son. Perinteisen toimintatutkimuksen vaatimuksena on ryhmän maantie-
teellinen läheisyys eli sille on osoitettavissa tietty paikka. Epäilemättä ryhmä
myös kokoontuu tai vaikuttaa hyvin monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
Tutkijan ja koko ryhmän on myöskin puhuttava ainakin jossain määrin
yhteistä kieltä (myös laajassa mielessä), jotta toiminta voisi olla tyydyttävää.
Prosessin kuluessa muodostuu myös tietty intiimiys tai yhteisymmärrys
ryhmän sisälle, mikäli ryhmän toimintaa voidaan pitää onnistuneena.
Grönforsin (1982, 122) mielestä toimintatutkimuksessa validiutta voidaan
arvioida tapauskohtaisesti. Mikäli tutkimukseen osallistuneet päättävät, että
tutkimuksen tavoitteet on saavutettu joko kokonaan tai osittain, voidaan
sanoa, että tutkimuksella on ainakin jonkin verran validiutta. Grönforsin
ajatuksistakin käy implisiittisesti selville, että pelkkä rationaliteettiin pohjau-
tuva lähtökohta on toimintatutkimuksessa riittämätön.

Tutkimuksen looginen validiteetti ilmenee siinä, onko tutkimuksen
tekemistä tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Puhutaan myös tutkimuksen
sisäisestä validiteetista. Tällöin on kyse siitä toimiiko tutkimusstrategia siten
että se kykenee löytämään tutkimuskohteesta tutkimusongelman kannalta
olennaisimman. Edellä mainitut kysymykset vaikuttavat useimmiten myös
reliabiliteettiin, jolla laadullisessa tutkimuksessa tarkoitetaan lähinnä aineis-
ton ja sen käsittelyn sekä analyysin luotettavuutta.

Reliabiliteetilla tarkoitetaan paitsi luotettavuutta myös sitä, pysyykö
tutkimuksen tulos samana, mikäli se toistetaan sellaisenaan. Kuten aiemmin
olen todennut, toimintatutkimuksessa (niin kuin useimmissa tapauksissa
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sosiaalitieteissä) toistaminen ei ole mahdollista, koska niin tutkimus- kuin
kehittämisprosessikin on ainutkertainen. Validiteetin ja reliabiliteetin
käsitteiden positivistiseen tieteenkäsitykseen nojaava lähtökohta (korres-
pondenssiteoria) tekee niistä tavallista ongelmallisempia erityisesti toiminta-
tutkimuksen yhteydessä. Voidaankin kysyä, missä määrin reliabiliteetin
käsite on tässä mielessä yleensäkään mielekäs käytettäviksi yhteiskunnan
toimintajärjestelmien tutkimuksessa (vrt. Huttunen ym. 1999, 113–114).

3.5 Toimintatutkimus ja valta

Lewiniläisessä toimintatutkimuksessa ryhmän jäsenten tulee vapautua heitä
kahlitsevista käytänteistä ja siten edetä innovatiiviseen lopputulokseen.
Tähän sisältyy kuitenkin tiettyjä ongelmia. Vapautuminen ei kyseisessä
tilanteessa tarkoita pelkästään vapautta jostakin vaan ennen kaikkea “oike-
an” totuuden tunnustamista (vapaus 'totuuteen'). Mallissa totuuden
tarjoilijana toimii tutkija, vaikka ryhmän jäsenten on itsensä kyettävä tun-
nistamaan rajoituksia aiheuttavat tekijät. Jos tutkija johtaa sekä koko ryh-
män että sen yksittäisten jäsenten toimintatapoja ja toiminnan suuntaa, on
tutkijalla runsaasti valtaa.

Valta määritellään weberiläisittäin mahdollisuudeksi pakottaa joku
vastustuksesta huolimatta johonkin. Tällöin valta on ulkoista ja se rajoittaa
subjektien toimintaa. Foucault (mm. 1980) on määritellyt vallan hieman
toisin. Hänen mukaansa valta on ennen kaikkea diskursseissa, niiden sisällä.
 Toimintatutkimuksessa törmätään valtakysymyksiin heti, kun ryhmä
aloittaa (kommunikatiivisen) toimintansa. Toimijat mm. rajaavat omia
toimintamahdollisuuksiaan, selittävät vastuitaan, asettavat tavoitteitaan ja
reunaehtojaan. Vaikka ihanteellisessa tapauksessa toimintaryhmän tulisi
vapautua kahleista, se ei kuitenkaan poista ryhmän jäseniä niistä valtaraken-
teista tai vastuista, joihin heidät on ryhmän ulkopuolelta sidottu. Se ei
välttämättä poista heitä edes niistä rakenteista, joihin he itse ovat itsensä
sitoneet. 

Nähdäkseni tutkijan refleksiivinen asenne on toimintatutkimuksen
onnistumisen kannalta tärkeä ja hänen tulee koettaa selvittää itselleen
mahdollisimman hyvin valtarakenteet, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan
(ks. Gustavsen 1992, 109–113). Esimerkiksi ryhmässä, jossa on vaikkapa
viranomaisia, ei kovinkaan nopea tai merkittävä ulkoisen valtarakenteen
muutos ole mahdollinen eikä edes mielekäs. Vastuuta ei voida irrottaa
vallasta, joten sekä tutkijan asema että jäsenten emansipaatio määrittyvät
ulkoa käsin niiden positioiden kautta, joissa ryhmän jäsenet alunperin ovat.
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Osittain määrittyminen tapahtuu myös kunkin jäsenen omasta käsityksestä
lähtien, sisältä päin. Valtarakenteet vaikuttavat sekä ulkoa että sisältä. Osa
niistä on julkisia, osa piilotettuja. Siten äärimmäinen (lewiniläinen) toimin-
tatutkimustyyppi ei tavallisesti ole mahdollinen. Mikäli se toteutuu, on se
mielestäni verrattavissa opetustilanteeseen, jossa tiedonsiirto tapahtuu
pääasiassa yhteen suuntaan, eikä valtarakenne sinänsä estä tiedon omaksu-
mista eikä sen soveltamista. Kommunikatiivinen tutkimusote, jossa demo-
kraattinen ja ei-vertikaalinen dialogi muodostavat keskeisen toimintameto-
din, näyttää käytännössä ainoalta mahdollisuudelta ainakin tutkittaessa
politiikkoja ja poliittisia toimintajärjestelmiä toimintatutkimuksen avulla.

Osallistavassa toimintatutkimuksessa valta on vieläkin keskeisemmäs-
sä asemassa. Valtanäkemys kytkeytyy erityisesti tutkittaviin ja heidän val-
taansa tai vallan puutteeseen. Periaatteessa koko toimintatutkimus voi
kytkeytyä tutkittavien valta-aseman parantamiseen siten, että he aktivoitu-
vat objekteista subjekteiksi ja alkavat tiedostaa oman asemansa ja muuttaa
sitä. (mm. Bradbury ja Reason 2001; Gaventa ja Cornwall 2001.)

3.6 Tutkija toimintatutkimuksessa

Tutkijan kontribuutiota kehittämistyöhön ja erityisesti tutkijan roolia
tunnutaan pitävän eräänä toimintatutkimuksen keskeisimmistä ongelmista
(Kuula 1999, 90). Toimintatutkimuksessa tutkija on yhtä aikaa sekä ryh-
mässä että sen ulkopuolella. Tieteen kulttuuriset konventiot vaativat tutki-
jaa pysyttelemään puolueettomana ja autonomisena. Toimintatutkimuksen
peruslähtökohtana on kuitenkin, että tutkija pyrkii vaikuttamaan ryhmän
toimintaan ja sen muutokseen. 

Ryhmää ja ryhmän toimintaa tarkastellaan toimintatutkimuksessa
sekä ryhmän toimijoiden alkutilanteesta, käynnissä olevasta prosessista että
sen tuloksista käsin. Tutkijan tulisi hahmottaa sekä alkutilanne, prosessi että
lopputilanne. Tutkijan odotetaan täyttävän paikan, jota ryhmän muut
jäsenet eivät kykene täyttämään. 

Toimintatutkimus ei palvele pelkästään itse prosessia vaan sen on
tarkoitus hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia henkilöitä ja järjestelmiä.
Tutkija tunnutaan helposti asettavan asemaan, jossa tutkijalla on hallussaan
jotain sellaista, jota muilla ryhmän jäsenillä ei ole. Tutkija käsitetään myös-
kin usein ulkopuoliseksi tai ulkopuolelta tulevaksi. Lisäksi hänen oletetaan
suuntautuvan yhtäläisesti muun ryhmän tavoitteiden kanssa. Tämä on
välttämätöntä ainakin aluksi, koska muun ryhmän on hyväksyttävä tutkija
mahdollisimman kiinteäksi osaksi ryhmää. Kuva tutkijan roolista tuntuu
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kirjallisuudessa muotoutuvan helposti liian idealistiseksi tutkijan kontribuu-
tiomahdollisuuksien osalta.

Kuva tutkijan idealistisesta asemasta ryhmässä on jäänne Lewinin
alkuperäisestä uskosta sosiaalitieteiden mahdollisuuksiin käytännön ongel-
mien ratkojana. Tutkija onnistunee parhaassa tapauksessa pääsemään
ryhmässä sellaiseen asemaan, että hänellä katsotaan olevan annettavana
kehittämistyöhön sellaisia panostuksia, jotka olennaisesti vaikuttavat juuri
kyseisen kehittämistyön etenemiseen tai joita ilman se etenisi ratkaisevasti
hitaammin tai huonommin. Tukijan asema ryhmässä määrittyy vähintään
yhtä paljon toimintaryhmän kokoonpanon, ulkoisten vaatimusten ja sisäis-
ten jännitteiden kuin tutkijan omien kykyjen ja mahdollisuuksien kautta.
Kuulan (1999, 47) tutkimuksen mukaan nykyiset toimintatutkijat ovat
erityisesti eri mieltä Lewinin kanssa tutkijan autoritaarisesta asemasta
tutkittavassa ryhmässä. Tutkija tuskin useinkaan pääsee “messiaaniseen”
asemaan ryhmässä, eikä siihen ole syytä pyrkiäkään. Tutkijan asemaa
määrittää enemmän tutkijan oma orientaatio kuin hänen mahdollisesti
muusta ryhmästä poikkeavat kykynsä.

Toimintatutkimusta on nähdäkseni sovellettava kuhunkin tilantee-
seen ja toimintamuotoon sopivalla tavalla. Mestaroiminen pudottaa helpos-
ti pohjan yhteistyöltä tasavertaisessa, mutta eri aloja edustavassa ryhmässä.
Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, joissa toimijoilta odotetaan kykyä
voimakkaaseen uudistumiseen.

Lewiniläinen näkemys tutkijan asemasta toimintatutkimuksessa on
vähintään ohjaava, lähes autoritaarinen. Kommunikatiivisessa mallissa
tutkijan täydentävä rooli ei ole myöskään ongelmaton. Yksi keskeisimmistä
kysymyksistä on, missä määrin tutkija osallistuu ja vaikuttaa tutkimansa
prosessin kulkuun. (Kuula 1999, passim 90–172.) Suhteessa toimintaryh-
mään voi tutkija periaatteessa esiintyä ainakin seuraavissa rooleissa: “besser-
wisser”, ekspertti, konsultti, asiantuntija, muutosagentti, kontrolloija,
kehitystoiminnan ohjaaja, kehittäjä, aktiivinen osallistuja, tarkkailija, akatee-
mikko tai filosofi. Rooleista käytetään vain joitakin ja ne saattavat mennä
päällekkäin ja muuttua tutkimuksen kuluessa ja tilanteiden vaihtuessa. Ne
eivät muodostu pelkästään tutkijan omista lähtökohdista ja tavoitteista
käsin, vaan niitä muokkaavat myös muiden toimijoiden tutkijaan kohdista-
mat odotukset. Roolimääritelmät kohdistuvat tutkijan subjektiin. Perintei-
sesti tutkijan positio määritellään objektiiviseksi tai ainakin objektiivisuu-
teen pyrkiväksi. Toimintatutkimuksessa tutkijan on otettava ainakin jossain
määrin aktiivinen suhde tutkittavaan ryhmään nähden. Tutkijan on oltava
subjekti suhteessa ryhmään ja prosessiin, muutoin tuskin voidaan puhua
toimintatutkimuksesta. Tutkijan subjektius hävittää välttämättä ainakin
osan objektiivisuudesta koska on otettava kantaa ja asetuttava mielipi-
teidensä taakse.
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Tutkijan toiminta toimintatutkimuksen aikana on mitä suurimmassa
määrin kommunikaatiota. Kyky hahmottaa tutkittavien positiot sekä
suhteessa toimintaryhmään että omiin tavoitteisiin on keskeistä. Lisäksi on
kyettävä empaattisuuteen siinä, millaisessa toimintaympäristössä tutkittavat
toimivat silloin, kun ei ole kyse toimintaryhmäaktiviteeteista. Tutkijan olisi
hyvä ymmärtää paitsi faktiset tilanteet ja valtasuhteet, joissa tutkittavat
joutuvat toimimaan, myös ne henkiset ja fyysisetkin paineet ja rajoitukset,
jotka vaikuttavat kunkin subjektin toimintaan. Näitä tilanteita ja rajoituksia
on syytä ainakin pyrkiä pohtimaan, koska parhaimmassakin tapauksessa on
mahdollisuus vain vajavaiseen, osittaiseen ja ajoittaiseen ymmärtämiseen.
Tämä kattaa kommunikaation (tai dialogin) yhden suunnan. 

Toinen suunta kattaa sen, mitä tutkija viestittää ryhmän toimijoille.
Hänen tulisi kyetä ilmaisemaan ainakin omat tutkimukselliset ja toiminnalli-
set tavoitteensa. Tutkijahan tutkii toimintaa ja sen kehittymistä, mutta
samalla vaikuttaa sen muotoihin ja sisältöihin.

Ei riitä, että tutkija ymmärtää muiden ryhmän jäsenten subjektiluon-
teen. Kommunikaation onnistuminen edellyttää, että tutkijalla on lisäksi
sekä halu että kyky arvostaa ja myös muuttaa toimijoiden subjektiasemaa.
Lisäksi tutkijalla tulee olla taidot toteuttaa niitä tavoitteita, jotka katsoo
oikeiksi. Sosiaaliset taidot kytketään usein tutkijan henkilökohtaisiin omi-
naisuuksiin ja niitä joko on tai ei ole. Pelkkä erityisharjaantuminen ei riitä,
vaan kyse on myös persoonallisuudesta ja asenteesta. (Kuula 1999, 96–97.)

Toimintatutkimukselle asetetaan osallistavassa toimintatutkimuksessa
tavoitteita, jotka koskevat mm. sitä, miten tutkittavien toiminta ja valta-
asema muuttuu eli millaisia seurauksia tutkimuksella on sekä miten tietä-
mistä tai tietoa voidaan lisätä tai saavuttaa muutenkin kuin perinteisen
kapea-alaisen positivistisen tietokäsityksen avulla. (Bradbury ja Reason
2001.) 

Tutkijan kannalta toimintatutkimusta pidetään joka tapauksessa
hyvin haasteellisena. Tutkijan on otettava toimintatutkimuksessa huomioon
ryhmän jäsenten ja ryhmän toiminnan lisäksi prosessi, jota ryhmä yhdessä
työstää. Toimintatutkijan fokus voi olla jossakin edellä mainituista tai
kaikissa niissä, mutta kaikki kyseiset ulottuvuudet joka tapauksessa vaikut-
tavat aineistonhankintaan, kehittämistyöhön ja koko tutkimukseen. 
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4 EMPIIRISET TUTKIMUS-
PROSESSIT

Tässä tutkimuksessa empiiristä aineistoa on hankittu toimintatutkimuksella
ja haastatteluin. Kyseiset prosessit eivät ole kuitenkaan merkinneet pelkäs-
tään aineiston hankintaa, vaan paljon laajempaa ja syvempää toimintatutki-
muksellista otetta, jolla tutkija myös vaikuttaa jo tutkimuksen aikana
kohteeseensa. 

Tutkimustoimintani on lähtenyt liikkeelle tavanomaisena kvalitatiivise-
na perustutkimuksena. Esittelen seuraavaksi ympäristöhallinnon kehitty-
mistä maaseudun kehittämisen näkökulmasta, ovathan nykyiset ympäristö-
keskukset alun perin olleet maanviljelyn kehittämiseksi perustettuja maan-
viljelysinsinööripiirejä. Samassa yhteydessä tarkastelen ympäristönhoitotöitä
koskeneiden tutkimusteni aikana kootun empiirisen aineiston, mm. haastat-
telujen analyysituloksia. Tutkimustyöhöni tuli osittain jo tuolloin, mutta
erityisesti myöhemmin toteutettujen hankkeiden mukana toimintatutki-
muksellisia piirteitä. Tästä syystä käyn luvun loppupuolella läpi omaa
toimintatutkimustyötäni esittelemällä toimintatutkimukselliset tai myöhem-
min toimintatutkimukseen johtaneet tapaamiset, kokoukset ja työryhmät,
joihin olen osallistunut.

4.1 Ympäristöpolitiikka ja ympäristönhoito

Ympäristöhallinnon kehitys kertoo havainnollisesti siitä, miten yhteiskun-
nan suhtautuminen luonnon ja ympäristöresurssien käyttöön, hoitoon ja
valvontaan on muuttunut. Maatalouden vaikutus maaseudun perinneympä-
ristöjen ja -biotooppien syntymiseenhän on kiistaton. Siitä syystä esittelen
sekä ympäristöhallinnon kehitysvaiheita että varsinaisen ympäristöhallin-
non ympäristönhoitoa, josta myös löysin yhden palan uuteen sopimukselli-
suuteen sovitettavaksi.

Ympäristöhallinto on vähitellen institutionalisoitunut maanviljelyksen
edistämisen, vesienkäytön ja -suojelun sekä saastumisen ehkäisemisen
kautta myös työllisyyden edistäjäksi, ympäristötietoisuuden lisääjäksi sekä
luonnonsuojelukysymysten hoitajaksi. Siitä on tullut merkittävä toimija
yhteiskunnallisilla alueilla, joilla yhteiskunnallisten ristiriitojen syntyminen
on ympäristökysymysten merkitysten nousun myötä tullut todennäköiseksi.
Merkille pantavaa on, että henkilöstö muodostuu valtaosiltaan sektoriosaa-
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jista, ja heistä ylivoimaisesti suurin osa edustaa luonnontieteitä. Yhteiskun-
tatieteiden tuntemusta omaavia alueelliseen ympäristöhallintoon ei vielä-
kään juuri ole rekrytoitu. Tekninen eksperttiys pitää valtaa ympäristöhallin-
nossa edelleen, eikä ongelmanratkaisukyky ole paras mahdollinen (ks.
Hermanson ja Joas 1996). Ympäristöhallinto toimii kuitenkin maaseudun
kehittäjänä mm. toteuttaessaan ympäristönsuojelutoimenpiteitä maaseudul-
la.

Ympäristöhallinto ja maaseudun kehittäminen

Maanviljelysinsinööripiirien aika

Nykyisten ympäristökeskusten historia ulottuu vuoteen 1889, jolloin
palkattiin ensimmäinen maanviljelysinsinööri. Suomen alue jaettiin tuolloin
kolmen osaan: pohjoiseen, itäiseen ja eteläiseen maanviljelysinsinööripiiriin
(1889–1970). Piirit perustettiin avustamaan vuodesta 1863 toimineita
lääninagronomeja. Maanviljelysinsinööripiirien tärkein tehtävä oli maanvil-
jelyksen edistäminen. Kokonaisuudessaan maanviljelysinsinööripiirien
toimintaa hallitsivat voimakkaasti tuotannollisiin tarpeisiin kiinnittyvät
tavoitteet, jotka ovat muokanneet organisaatiota myöhemminkin.

Maanviljelysinsinööripiirien tehtävät liittyivät peltoalan lisäämiseen
ja siihen, että käyttämättömät maa-alueet pyrittiin saamaan viljelyskäyttöön.
Tarkoituksena oli luoda pysyvää asutusta ja kuitenkin säästää metsämaat
puuntuottotarkoituksiin. Puuhan oli kytkenyt Suomen maaseudun kansalli-
seen ja ylikansalliseen talouteen jo 1800-luvun puolivälissä (esim. Kortelai-
nen 1996, 39–45). Pysyvän asutuksen ja ruuantuotannon edistäminen tuki
metsäkylien syntymistä ja ylläpitoa. Metsä oli kuitenkin edelleen myös
kaskialuetta ja maanviljelysinsinööripiirien toteuttamat hankkeet, kuten
soiden kuivatus, järvien laskut ja perkaustyöt, vähensivät kaskeamistarvetta
ja siten metsää voitiin siirtää puuntuotantoon (Raijas 1991, 18–42). Työllis-
tämismielessä lamakautena, viime vuosisadan alkupuolella, piirien johdolla
teetettiin kuivatustöitä hätäaputöinä (em.).

1800-luvulta maailmansotiin asti ulottuvalla jaksolla maaseudun kehit-
täminen tarkoitti maanviljelyksen kehittämistä. Maaseudun kehittämisestä
ei tuolloin edes puhuttu, vaan fokus oli viljelytekniikoiden ja -mahdolli-
suuksien kehittämisessä sekä pysyvän asutuksen luomisessa. Lyhyesti
sanottuna kyse oli luonnonvalloituksesta ja asuttamisesta. Ympäristönäkö-
kohtia ei käsitelty lainkaan.
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Sotien jälkeen maaseudun kehittäminen tarkoitti kansalaisten uudel-
leenasutusta sekä työvoiman hankintaa ruuan tuotantoon ja puunkorjuu-
seen. Pienmaatalous huolehti osittain puukorjuutyövoiman saatavuudesta.
Teollistumisen ja modernisoitumisen edettyä kyse alkoi olla maan asuttuna
pitämisestä ja koko valtakunnan teollistamisesta, jossa keskeistä roolia
näytteli aluepolitiikka. Maanviljelysinsinööripiirit toteuttivat maaseudun
kehittämisessä muiden politiikkojen tavoitteita.

Sodan jälkeen perustettiin asutus- ja rintamamiestiloja, jotka olivat
usein pieniä eikä niille ollut raivattu peltoa eikä rakennettu asumuksia.
Maanhankintalain mukaisia tehtäviä tuli tuolloin maanviljelysinsinööripii-
reille runsaasti. Töitä riitti aina 1960-luvun alkuun asti. Osa peltojen rai-
vauksesta kuului piireille ja erityisesti kuivatustöitä jatkettiin entiseen
tapaan. (Raijas 1991, 53–59.) "Kylmien" tilojen teiden rakentaminen oli
aivan uusi työkenttä. Työvoiman saaminen harvaan asutuille alueille lisäsi
myös puun hakkuun ja korjauksen mahdollisuuksia. Usein näistä tiloista
muodostui metsätyö-pienviljely -tiloja, joissa talvisaikaan merkittävän
toimeentulolähteen muodosti metsässä tehtävä työ (Rannikko 1989). Tästä
syystä kylien sosiaalinen rakenne muuttui. Myös kylien kehitysedellytykset
eriytyivät: maatalousvaltaisten kylien investoinnit lisääntyivät elinkelpoisilla
tiloilla, mutta metsätyö-pienviljely -tilat eivät saaneet koneellistumisesta
johtuen riittävästi metsätyötuloja. Tämä teki pieniin peltoaloihin ja karjata-
louteen perustuvan talousmuodon toiminnan mahdottomaksi, ja tiloista
muodostui vähitellen työttömien ja eläkeläisten tiloja. (Oksa 1998, 33–49.)

Metsätalouden kiihtynyt koneellistuminen heikensi 1950-luvulla maa-
seudun työllisyyttä ja tarvittiin työvoimapoliittisia toimia, työllisyystöitä.
Työllisyystöiden voidaan katsoa aloittaneen sen työllistämislinjan, joka
jatkui aina ympäristönhoitotöihin (yty-töihin) saakka. Lapiolinjana tunnettu
politiikka piti pienviljelijäväestön paikoillaan 1950-luvun lopulla ja 1960-
luvulla (ks. Katajamäki ja Kaikkonen 1991, 28–39). Maanviljelysinsinööri-
piirit torjuivat 1950-luvulla työttömyyttä teettämällä jälleen kuivatustöitä
miestyövoimalla talvisaikaan. Esimerkiksi 1959 töissä oli koko maassa 13
000 miestä. Samalla vuosikymmenellä piirien työtehtäviksi tuli myös maa-
seudun vesihuollon järjestäminen. (Raijas 1991, 59–66.) 

Suomessa tapahtunut nopea modernisoituminen 1960- ja 1970-luvuilla
tarkoitti elinkeinorakenteen rajua muutosta, talonpoikaisen talousmuodon
muuttumista “työläistalonpoikaiseksi”, nopeaa teknologista kehitystä sekä
väestön keskittymistä ja syrjäisten alueiden väestön vähentymistä. Aluepo-
liittiset toimenpiteet suunnattiin keskuksiin, kuten kirkonkyliin ja aluepoli-
tiikka oli lähinnä teollistamispolitiikka ja maatalouspolitiikka tähtäsi maata-
louden rationalisointiin. (lähemmin esim. Rannikko 1985, 122–129; Kataja-
mäki ja Kaikkonen 1991, 42–43; Rannikko 1988; Relander 1968; Kumpu-
lainen 1995.)
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Vesitoimistoista vesi- ja ympäristöpiireiksi

Vesiensuojelukysymykset tulivat jo hyvin varhain silloisen maataloushalli-
tuksen maanviljelyteknillisen osaston ja sen alaisten maanviljelysinsinööri-
piirien toimialaan. Vesilainsäädäntöuudistus toi mukanaan maanviljelysin-
sinööripiireille ensimmäiset vesiensuojelutehtävät 1960-luvulla. Ympäristö-
kysymysten noustessa merkittävämpään asemaan, vesitoimistojen tehtävät
määriteltiin uudelleen seuraavalla vuosikymmenellä. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön organisaatioon v. 1970 perustetun vesihallituksen myötä muuttui-
vat myös maanviljelysinsinööripiirit vesipiirien vesitoimistoiksi (1970–1986).
Niihin yhdistyivät samalla tie- ja vesirakennuspiirien vesiasioita hoitavat
osat. (ks. Raijas 1991, 29.)

Vesistöjen, vesivarojen ja vesialueiden käytön, hoidon ja tutkimuksen
tehostaminen ja yleisistä vesialueista, vesien suojelusta sekä vedenhankin-
nan, viemäröinnin ja virkistyskäytön edistämisestä huolehtiminen kuuluivat
vesitoimistojen tehtäviin. Myös vesiensuojelun ja -huoltotoimenpiteiden
ohjaus- ja valvontatehtävät sekä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen
torjunnan yleinen johto ja valvonta tulivat vesihallinnon tehtäviksi hieman
myöhemmin 1970-luvulla. Vesivoiman käytön edistämistehtävästäkään ei
vielä tuolloin luovuttu. (Raijas 1991, 70.) Hätäapu- ja työllisyystöiden
jälkeen seuraavia työllistämishankkeita kutsuttiin investointipohjaisiksi
hankkeiksi. Tällaisia olivat mm. vesi- ja jätehuoltotyöt.

Vesipiirien vesitoimistot palkkasivat paljon korkean asteen koulutuk-
sen saaneita ja erikoistuneita työntekijöitä. Organisaatiosta tuli laaja ja
moderni, mutta sen perustan moninaistuminen ei ulottunut teknisten ja
luonnontieteellisten alojen ulkopuolelle. Suurin osa luonnonsuojeluun
kytkeytyvistä tehtävistä kuului kuitenkin läänin ympäristönsuojelutoimistol-
le tai vastaavalle elimelle, ei vesitoimistolle.

Vesitoimistot palkkasivat tilapäisapua työllisyysohjelman mukaisia
varoja käyttäen. Työllistettyjä käytettiin erityisesti järvien syvyyskartoitusten
tekemisessä sekä raivaustöissä ja kunnostustehtävissä. Sittemmin ympäris-
tökysymysten tultua keskeisemmiksi ja syvyyskartoitusten valmistuttua
siirrettiin painopistettä muihin töihin.

Vesipiirien vesitoimistot liitettiin vuonna 1983 perustetun ympäristö-
ministeriön alaisuuteen kolme vuotta myöhemmin ja nimet muutettiin vesi-
ja ympäristöpiireiksi (1986–1995). Toimistoilta poistettiin 1980-luvulla vesi-
voiman käytön edistämistehtävät ja erilaisten kansainvälisten sopimusten
tavoitteiden toteuttamisesta tuli eräs niiden uusista tehtävistä. Luonnon-
suojelun ja jätehuollon tutkimus laajeni, ja vesien käytön kokonaisuuksien
suunnittelu alkoi. Ympäristöongelmien esiinnousu lavensi ja syvensi vesi-
ja ympäristöpiirien ympäristötehtäviä. Toiminnot sitoutuivat tiukemmin
ympäristösektoriin ja painopiste muuttui. Ympäristöhallinnon aluetoimis-
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20 Tämä esimerkki on Pohjois-Karjalasta. Muissa lääneissä saattoi olla toisenlaisia tehtä-
vänimikkeitä ja työnjakoja.

toihin palkattiin teknisen koulutuksen saaneiden lisäksi erityisesti luonnon-
tieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ympäristönäkökohtien
kannalta tämä aikajakso on merkittävä ympäristöhallinnon historiassa:
painopiste siirtyi maaseudun ja erityisesti maatalouden kehittämisestä
ympäristökysymyksiin.

Maaseudun kehittämisen näkökulmasta tapahtui taantumista. Kehittä-
mistoimet keskittyivät lähinnä vesikysymyksiin. Vasta jakson lopulla alettiin
joissakin vesi- ja ympäristöpiireissä miettiä työllistämisnäkökohtiin liittyviä
uusia ideoita, joista myöhemmin kehittyivät mm. ympäristönhoitotyöt.

Ympäristökeskukset perustetaan

Seuraava muutos edellytti vesi- ja ympäristöpiirien sekä lääninhallitusten
ympäristöyksiköiden yhdistymistä. Lääninhallitusten ympäristöyksiköt
huolehtivat ympäristönsuojelusta, vesiensuojelusta, maisemansuojelusta,
ilmansuojelusta, meluntorjunnasta, jätehuollosta, ulkoilukysymyksistä,
rakennusten suojelusta sekä vesakkomyrkytyksiä koskevista asioista ja
lausunnoista20. Pohjois-Karjalan läänissä toimi lisäksi yhteistyössä läänin
ympäristönsuojeluntarkastajan kanssa suojelu- ja virkistysaluetyöryhmä
jonka nimeksi myöhemmin tuli ympäristönsuojeluneuvottelukunta. Neu-
vottelukunnan tehtävä oli mm. ottaa kantaa suojelu- ja muihin ympäristöön
liittyviin asioihin. (Pohjois-Karjalan läänin toimintakertomukset vuosilta
1975–1995.)

Ympäristöministeriön perustamisen jälkeen läänien ympäristönsuojelu-
toimistot tai vastaavat siirtyivät ohjauksellisesti ympäristöministeriön
ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston alaisuuteen. Ympäristönsuojelutoi-
mistojen tehtävänä oli hoitaa lääninhallitukselle kuuluvat lakimääräiset lupa-
ja muut päätösasiat ympäristönsuojelun eri osa-alueilla. Luonnonsuojelun
maanhankintatehtävien ja valtion edunvalvontatehtävien lisäksi toimistot
hoitivat myös mm. jätehuollon, ilmansuojelun ja meluntorjunnan valvonta-
tehtäviä sekä muita luonnonsuojelulain mukaisia tehtäviä. Ympäristön-
suojelutoimiston eräs keskeisimmistä tehtävistä oli 1980-luvulla valtakun-
nallisiin suojeluohjelmiin perustuvien suojelualueiden perustaminen ja
maan hankinta valtiolle. Kyseiset työt jatkuvat edelleen.

Lääninhallitusten ympäristöosastojen siirtyminen vesi- ja ympäristöpii-
rien yhteyteen merkitsi alueellisten ympäristökeskusten (1995–) perustamista
maaliskuussa 1995. Ympäristökeskusjakoa uudistettiin vielä maaliskuun
1998 alussa, jonka jälkeen Suomessa on ollut 13 ympäristökeskusta. Aluera-
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jausuudistus koski lähinnä nykyisiä Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen
ympäristökeskuksia. Muut säilyivät lähes ennallaan.

Ympäristöhallinnon toimintaan tuli 1990-luvulla uusia tehtäväalueita,
jotka kytkeytyvät kiinteästi maaseudun kehittämiseen. Asteittain vuonna
1988–90 voimaan tullut kuntia ja valtiota koskeva työllistämisvelvoitelaki
antoi myös ympäristönsuojelun käyttöön paljon työvoimaa ja työllistämi-
nen nousi jälleen kerran kehittämistoimenpiteeksi, jota myös alueellinen
ympäristöhallinto toteutti. Ympäristöhallinto joutui erilaisten suojeluohjel-
mien ja -toimenpiteiden myötä moniin konfliktitilanteisiin samojen tahojen
kanssa, mitä sen edeltäjät olivat olleet kehittämässä. Sekä työvoima- että
maaseutupoliittinen linja hyväksyttiin osaksi ympäristöhallinnon muuta
toimintaa, mutta vain implisiittisesti. Työllistämistoimet ja niin ollen myös-
kään ympäristönhoitotyöt eivät saavuttaneet hallinnossa legitiimiä asemaa,
vaikka ympäristönhoitotyöt työllistivät parhaimmillaan lähes 1500 henkeä.

Maanviljelysinsinööripiireistä alkunsa saanut, ja sittemmin ympäristö-
hallinnoksi kehittynyt organisaatio toimi pitkään maatalouden edistäjänä ja
maaseudun asuttajana. Toiminta myötäili asutus- ja maatalouspolitiikkaa.
Ympäristökysymysten noustua velvoitekentässä keskeisemmälle sijalle,
kyseinen hallinnonala etääntyi maatalouspolitiikasta. Hallinto sektoroitui ja
profiloitui vahvasti ympäristöpolitiikan [tekniseksi] toimeenpanijaksi, ja
maaseudun kehittämisen rooli jäi elämään vain harvoihin osatoimintoihin.
Kehitys johti lopulta siihen, että organisaatiosta tuli lähinnä valvonta- ja
lupaviranomainen ja osa aiemmista rooleista maaseudun ja maatalouden
alueellisena kehittäjänä hajautui mm. työvoima- ja elinkeinokeskuksille sekä
maakuntien liitoille. Ympäristökeskuksille ei jäänyt paljoakaan jäljelle
maanviljelysinsinööripiirien maaseutupoliittista perintöä.

Ympäristöhallinnon ympäristönhoito

Ympäristöhallinto alkoi 1990-luvun alussa käyttää varoja ympäristöä
parantaviin hankkeisiin. Vesi- ja ympäristöpiirit ja myöhemmin ympäristö-
keskukset ovat toteuttaneet ympäristönhoitotöissään sekä paikallisia, että
omia yleisempiä tavoitteitaan ympäristön monimuotoisuuden, kestävän
kehityksen ja yleisen ympäristöedun edistämiseksi. Ympäristönhoitotöiden
avulla on pyritty mm. kohottamaan ympäristötietoisuutta.

Pohjois-Karjalassa varsinaisten ympäristönhoitotöiden voidaan katsoa
alkaneen vuonna 1992, jolloin Kiihtelysvaaran Heinävaarassa ja Ilomantsin
kirkonkylällä tehtiin perinnemaiseman hoitoa ja rakennusten korjaustöitä
ympäristöministeriön erityisrahoituksella. Neljä vuotta myöhemmin töitä
tehtiin jo 11 kunnan alueella. Työt olivat suurelta osalta perinnemaisema ja
-rakennustöitä. Monet työt ovat selvästi olleet myös ihmisten ja yritysten
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käytännön tarpeita palvelevia, kuten esimerkiksi kaivojen kunnostukset
sekä virkistys- ja matkailupalvelujen oheistehtävät.

Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri teetti yhdessä 4H-piirin kanssa
Korpilahdella maisemanhoitotöitä ensimmäisen kerran vuonna 1994. Työt
koskivat vesikasvien poistoa ja perinnebiotooppien kunnostusta. Maan-
omistajat pyydettiin kaikkiin asiaa koskeviin viranomaiskokouksiin mukaan
alusta lähtien. Sekä julkinen palaute että paikallisten asukkaiden suhtautu-
minen oli myönteistä. (Lammi 1994; Keski-Suomen ympäristökeskus
1996.) Ympäristönhoitotöiden lähtökohtana olivat hyvä tiedottaminen ja
kohteiden etsintä sekä niistä päättäminen mahdollisimman pitkälle yhdessä
paikallisen väestön kanssa.

Ympäristön hoitaminen alkoi maisemanhoitona, josta muodostui
varsin merkittävä ympäristönhoidon osa-alue. Maiseman- ja ympäristön-
hoidon kehittyminen nykyiseen tilanteeseen on seurausta ympäristön ja sen
muutosten tiedostamisesta sekä hallinnossa että paikallisella tasolla (vrt.
Palviainen 1999). Maalaismaiseman muutokseen on vaikuttanut syrjäisillä
alueilla viljelyn radikaali väheneminen. Ympäristöesteettiset ja ekologiset
arvostukset kuitenkin suosivat ns. perinteistä maanviljelysmaisemaa ja siten
muutos on koettu myös esteettisesti negatiiviseksi. Ekologisia vaikutuksia
maiseman yksitoikkoistumisella on ollut esimerkiksi perinnebiotooppeihin
(ks. Maisema-aluetyöryhmä 1992). Työllistämisvarojen suuntaaminen
alueellisten ympäristökeskusten kautta ympäristönhoitoon oli luonnollinen
jatko alueellisen ympäristöhallinnon (maanviljelysinsinööripiirien, vesipiiri-
en vesitoimistojen ja vesi- ja ympäristöpiirien) kaventuneelle, mutta perin-
teiselle yhteydelle maaseutuun.

Yleisesti töiden yhtenä tärkeänä lähtökohtana ovat olleet työllisyys-
kysymykset. Työllistämisvelvoitteen hoitaminen syrjäisellä maaseudulla
kohdennettiin varsin selvästi metsätaloudesta koneistumisen seurauksena
vapautuvaan työvoimaan. Sen aiempi ammatti liittyi tavallisesti metsätöihin,
mutta kytkeytyi usein myös rakentamiseen. Ensimmäiset työkohteet olivat
maisemanhoitoa (risujen raivaamista yms.), mutta maisemapainotteisuuden
lisäännyttyä huomattiin, että kulttuurimaisema muodostuu muistakin
elementeistä, jolloin rakennusten kunnostaminen ja entisöinti otettiin
mukaan.

Työntekijöiden palkkaamiseen käytettiin pääasiassa työllistämisvaroja.
Työsuhteiden kesto vaihteli runsaasti, yhdestä päivästä yli puoleen vuoteen.
Työt toteutettiin kuntien kanssa yhteistyössä ja hyvin usein myös kyläläiset,
kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat osallistuivat työskentelyyn.

Työllistävä merkitys ei ole ollut kovin suuri, mutta laadullisesti merkit-
tävä. Vaikutukset ulottuivat ympäristön viihtyisyyden lisääntymisestä jopa
elinkeinotoiminnan piristymiseen saakka. Ympäristönhoitotöitä toteutetta-
essa viihtyvyys ja vetovoimatekijät lisääntyivät alueen asukkaiden ehdoilla.
Ilman ulkoisia paineita tehdyt toimenpiteet tukivat mm. paikallista tietoi-
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suutta ympäristön tilasta ja muutoksista. Ympäristönhoitotöillä näyttää
yksittäistapauksissa olleen vaikutusta myös jatkotyöllistymiseen. Työt ovat
tukeneet myös paikallista yritystoimintaa, koska ihmistyövoiman lisäksi on
tarvittu mm. koneita. Työllistämisstrategia oli myös hyvin paikalliselle
tasolle sopiva, koska kohteet sijaitsivat harvaan asutuilla seuduilla tai
toisistaan pitkien matkojen päässä sijaitsevissa kylissä, joissa työttömyyson-
gelmat olivat erittäin näkyviä 1990-luvulla.

Työntekijöiden vaihtuvuus on ympäristötöissä ollut yleensä suurta ja
työn kestoaika suhteellisen lyhyt. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on
esitelty ympäristönhoitotöihin työllistettyjen määriä vuosina 1996, 1999 ja
2000. Ympäristönhoitotöissä työskentelevien määrä alkoi ratkaisevasti
vähetä vuosituhannen lopulla. Erityisen suurta vähennys oli vuosien 1999
ja 2000 välillä. Viisi suurinta ympäristökeskusta työllisti vuonna 2000
ympäristötöihin vain 56% edellisen vuoden määrästä. Kaikissa paljon
työllistäneissä ympäristökeskuksissa määrät olivat tuolloin kääntyneet
jyrkkään laskuun. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa vuonna 2000 kertyi
henkilötyövuosia 19, mutta vuonna 2001 määrä jäi alle 10 htv. Suhteellisesti
suurinta lasku onkin ollut Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Keski-Suomes-
sa. Ympäristötöitä teetetään vieläkin, mutta niiden merkitys on entisestään
pienentynyt.
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Taulukko 1. Suomen alueellisten ympäristökeskusten palkkaperus-
teisin työllistämisvaroin teettämien ympäristönhoitotöiden aloitta-
misvuodet ja työllistettyjen henkilöiden lukumäärät

YMPÄRISTÖ-
KESKUKSET

ALOITUS-
VUOSI

HENKEÄ
1996*

HENKEÄ
1999

HENKEÄ
2000

Lappi 1994 400 639 500*

Kainuu 1994 200 350 120*

Keski-Suomi 1996 140 120 30

Pohjois-
Pohjanmaa 

1996 120 160* 100*

Pohjois-
Karjala

1992 75 150* 50*

Viisi suurinta yh-
teensä n.

935 1400 800

Kaakkois-
Suomi

1996 45 - -

Etelä-Savo 1991 40 - -

Pohjois-Savo 1995 15 - -

Keski-
Pohjanmaa 

1996 10 - -

Häme 1996 5 - -

Länsi-Suomi 1996 5 - -

Uusimaa 1996 3 - -

Lounais-
Suomi

- 0 - -

- = ei tietoa
* Luvut ilmaisevat ainoastaan suuruusluokan

Ympäristönhoitotyöt eivät myöskään ympäristöhallinnon sisällä
saavuttaneet varsinaista legitiimiä asemaa vaan rahoituksen satunnaisuus ja
lyhytjänteisyys on estänyt pidemmän tähtäyksen suunnittelun ja johtanut
töiden radikaaliin vähentymiseen. 

Maisemanhoidossa ympäristönhoitotyöt ovat auttaneet täyttämään
paitsi asukkaiden (paikalliset) ja matkailijoiden (funktionaaliset), myös
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luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon (ekologiset, ylipaikalliset ja funktio-
naaliset) kohdistuvia odotuksia avatessaan ja hoitaessaan perinteisiä maa-
laismaisemia ja näkymiä.

Ympäristönhoito on ollut myös toimintaa, joka on luonut uudestaan
positiivisen kytkennän paikallisen asukkaan ja alueellisen ympäristöhallin-
non välille. Kytkentä on merkinnyt paitsi työllistymistä, pysyvien kohteiden
rakentamista ja kunnostamista, nimenomaan myös suhteiden rakentumista
ympäristökeskusten ja paikallisten toimijoiden välille. Kysymys oli ennen
kaikkea paikalliset ihmiset huomioon ottavasta lähestymistavasta.

Paikallisten asukkaiden näkemyksiä ympäristön-
hoitotöistä

Olen tutkinut ympäristöhallinnon toteuttamia ympäristönhoitotöitä kirjal-
listen materiaalien ja toimintatutkimuksen lisäksi myös haastatteluaineisto-
jen avulla. Tutkimusta varten haastattelin kuuttakymmentä pohjoiskarjalais-
ta syrjäkylien asukasta ja seitsemää ympäristökeskuksen palkkaamaa ympä-
ristönhoitotöiden aluevastaavaa vuonna 1998, jolloin ympäristönhoitotyöt
olivat täydessä vauhdissa. Aineistot on analysoitu yksityiskohtaisemmin
teoksessa Syrjäinen maaseutu ja ympäristönhoitotyöt (Palviainen 1998b).

Haastateltavat paikalliset asukkaat olivat Ilomantsin Hattuvaarasta,
Ilomantsin Sonkajasta ja Lieksan Vuonislahdesta, jotka ovat väestömääräl-
tään suunnilleen saman kokoisia kyliä. Kohdekylien valinnassa otin huomi-
oon niissä toteutettujen ympäristönhoitotöiden erilaisen määrän ja keston.
Vuonislahdessa ympäristönhoitotöinä oli tehty vain kaivojen kunnostuksia,
Sonkajassa työt olivat olleet monipuolisempia, mutta kestäneet vain vuoden
verran. Hattuvaarassa työt olivat olleet pitkäaikaisia ja laajempia kuin
kahdessa muussa kohdekylässä.

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että käsitys ympäristön hoita-
misesta pitää sisällään runsaan valikoiman erilaisia toimintoja ja arvostuksia.
Ne kattavat niin luonnonympäristön, rakennetun ympäristön kuin sosiaali-
sen ympäristönkin. Ympäristöä ovat sekä luonto, ihmiset että se mitä
näiden välillä tapahtuu. Sosiaalinen sfääri ja luontosfääri kohtaavat haasta-
teltujen puheessa ja elämässä jatkuvasti. Maaseudun asukkaiden ehkä
kaupunkilaista läheisempi yhteys (luonnon)ympäristöön saattaa myös
vaikuttaa siihen, millaiseksi ympäristö käsitetään ja millaisiksi vaikuttamis-
mahdollisuudet siihen koetaan.

Eräässä kysymyksessä vastaajien tuli valita joukosta toimintoja ne,
jotka heidän mielestään kuuluvat ympäristönhoitoon. Enemmistön mielestä
(48/60) palvelujen säilyttäminen kylillä on ympäristönhoitoa. Toiseksi
eniten ympäristönhoitona pidettiin talousmetsistä huolehtimista (43).
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Kolmantena oli jätehuollon järjestäminen. Kaikkein vähiten ympäristönhoi-
toa katsottiin olevan lintutornien rakentamisen (14), suojelualueiden perus-
tamisen, metsäojien perkaamisen, rantautumispaikkojen rakentamisen ja
vesireittien merkitsemisen. 

Vastaukset kertovat paikallisten asukkaiden laajasta ympäristön ja sen
hoidon määrittelystä. Kaikki asiat tuntuvat liittyvän kaikkeen ja siten yksit-
täisen hallintosektorin toimenpiteitä ei mielletä muista erillisiksi. Ympäristö
ja sen hoito tunnutaan määriteltävän paljon laajemmin kuin mihin sektori-
hallinnon osaset (tässä tapauksessa ympäristökeskukset) ovat tottuneet.
Ympäristöhallinto ei etukäteissuunnitelmissaan todellakaan mieltänyt
esimerkiksi palvelujen säilyttämistä ympäristönhoidoksi. Tämä taas kertoo
siitä, että ympäristöhallinto varsin tyypillisenä sektoriviranomaisena pitäytyy
tehtävänantonsa mukaisesti tiukasti omalla alueellaan, vaikka monet toi-
menpiteistä mielletään paikallisella tasolla aivan eri kontekstissa kuin
toteuttavan hallinnon taholla. Voidaan jopa todeta, että ymmärrys ympäris-
töhallinnon toimenpiteiden poliittisista vaikuttavuuksista on hallinnossa
liian kapeaa.

Näiden haastattelujen jälkeen huomasin tarvittavan paitsi paikallisten
ihmisten mielipiteiden kuuntelemista ja huomioonottamista, myös uuden-
laista, kokonaisvaltaisempaa näkemystä viranomaisten taholta. Ympäristö-
toimenpiteet ovat maaseutupoliittisia toimenpiteitä, mutta sen käsittämisek-
si tarvitaan paljon holistisempaa näkemystä maaseudusta, maaseudun
toimijoista ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. On toki muistettava,
että sektoraalinen toiminta ei missään mielessä ole pelkästään ympäristöhal-
linnon ongelma, eikä muutenkaan pelkästään ongelma.

Tehtyihin ympäristönhoitotöihin suhtauduttiin kuitenkin myönteises-
ti. Sekä ympäristönhoitovalmiuksia että tarvetta ympäristön hoitamiseen
katsottiin olevan enemmän siellä, missä ympäristötöitä oli tehty enemmän
ja pidempään kuin kylissä, joissa ne olivat vasta vähän ennen haastattelua
alkaneet. Näyttää siltä, että ympäristön muuttuessa tehtyjen töiden ansioista
ympäristöön aletaan kiinnittää enemmän huomiota ja muutkin hoitotarpeet
pannaan merkille helpommin. Näiltä osin ympäristökeskuksen tavoite
(ympäristö)tietoisuuden lisääntymisestä tuntuu näiden haastattelujen mu-
kaan ainakin jossain määrin toteutuneen. Tähän vaikutti varmasti nimen-
omaan se, että hallinto mm. kysyi paikallisilta toimijoita, mitä kohteita
kannattaisi ottaa mukaan ohjelmaan. Hallinto käytti tähän omaa listaansa
mahdollisista töistä.

Ympäristöhallinnon ympäristönhoitotöiden aluevastaavia olivat
työnjohtajat, jotka oli palkattu valvomaan paikallisesti ympäristönhoitotöi-
tä. He asuivat paikkakunnilla, joissa töitä tehtiin. He olivat insinöörejä,
agrologeja ja metsäkoulutettuja.

Aluevastaavien haastattelut toivat esille, että joidenkin haastateltujen
käsityksen mukaan alueellisen ympäristökeskuksen tärkeänä motiivina on
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profiilin nostaminen ja imagon parantaminen. Useiden haastateltavien
mukaan ympäristökeskuksella on paikallisella tasolla huono maine, joka oli
peräisin toistuvista hallinnon ja paikallisen tason välisistä konflikteista.
Tämä ei tullut esille lainkaan paikallisten asukkaiden haastatteluissa. Yleises-
ti tärkeimpänä ympäristötöiden toteuttamisen motiivina ympäristötöiden
vastaavat pitivät kuitenkin työllisyysvelvoitteen hoitamista. Merkityksellisiä
olivat haastateltavien mukaan erityisesti töiden lopputulokset, jotka kohen-
sivat kylien ympäristöä.

Töiden tulosten merkittävyys kytkeytyi puheissa voimakkaimmin
ympäristövalistukseen. Töiden ansiosta paikalliset asukkaat ja mahdollisesti
yrityksetkin ovat nähneet, että ympäristön parantaminen on mahdollista.
Haastateltavien mukaan on huomattu, että ympäristö todellakin muuttuu ja
siistiytyy ja tuntuu miellyttävämmältä (visuaalinen, maisemallinen aspekti).
Siten sekä valistamisella että ympäristönhoitotöiden konkreettisilla, kyläym-
päristöihin jääneillä tuloksilla on heidän mukaansa ollut merkitystä mm.
ympäristötietoisuuden ja -aktiivisuuden lisääjänä.

Vaikka ympäristöhallinnon määrittely siitä, mitä ympäristönhoito on,
poikkesi aluevastaavien näkemyksissäkin paikallisten asukkaiden määritte-
lystä, voidaan olettaa, että ympäristökeskuksen etukäteisinformaatio eli
ehdotukset ympäristönhoitotöiksi sekä alueilla toteutetut konkreettiset
ympäristönhoitohankkeet vaikuttivat mielipiteenmuodostukseen. Toisin
sanoen ympäristöhallinnon ensin lähennyttyä paikallista tasoa, tapahtui
lähestymistä myös toisin päin: osa paikallisista asukkaista hyväksyi ympäris-
töhallinnon käsityksiä (mm. ympäristönhoidosta). Joka tapauksessa paikal-
listen käsitysten hyväksyminen ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteuttami-
sen lähtökohdaksi on muokannut pohjaa yhteistyölle ja oletettavasti myös
ongelmien ratkaisemiselle tulevaisuudessa. Niin ikään uusien toimintatapo-
jen esittely, kehittäminen ja mahdolliset kokeilut otetaan ympäristönhoito-
töiden ansiosta todennäköisesti paremmin paikallistasolla vastaan kuin siinä
tapauksessa, että ympäristötöitä ei olisi lainkaan tehty tai niiden kohdalla
oltaisiin menetelty vähemmän paikallislähtöisesti.

Maaseudun läheinen ja tavallisesti melko laaja kosketuspinta ympäris-
töön mahdollisti menestyksekkään ympäristönhoidon. Sama koskenee
muutakin hallinnollista toimintaa, kuten ympäristönsuojelua. Ympäristö ja
maisema muokkautuvat asukkaita tyydyttäviksi lisäten kylien viihtyvyyttä ja
elinvoimaisuutta. Oman asuinympäristön kohtaaminen ja vaaliminen
konkretisoi jokaisen asukkaan ympäristökäsityksiä. Ympäristönhoitotyöt
ovat edistäneet myönteistä suhtautumista lähiympäristöön ja luoneet
pohjaa ympäristön vaalimiselle, eikä työllistymisen merkitystä myöskään
tule unohtaa, vaikkakaan kaikki eivät ole tyytyväisiä, milloinka näin olisi-
kaan? Tätä eivät ole kuitenkaan tehneet pelkät työt, siihen ei myöskään ole
kyennyt valistus, vaan käytännön toimenpiteet ja erityisesti tapa, jolla työt
toteutettiin.
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Ympäristöhallinnon viime vuosikymmenellä toteuttamat paikalliset
ympäristönhoitohankkeet ovat toteuttaneet ympäristökasvatuksen, maise-
maekologian, työvoimapolitiikan ja maaseutupolitiikan tavoitteita. Sen
lisäksi ne avasivat tietä uudenlaiselle näkemykselle hallinnon ja paikallisen
[väestön] suhteista ja niiden toimivuuden merkityksestä.

Alueellisen ympäristöhallinnon järjestämät ympäristönhoitotyöt ovat
osoittaneet, että maatalous-, ympäristö- ja maaseutupolitiikka voidaan
yhdistää myös syrjäseutujen kehitystä edistäväksi tai taantumista eh-
käiseväksi käytännön toiminnaksi, joka kykenee vastaamaan sekä valtakun-
nallisiin, maakunnallisiin että paikallisiin tarpeisiin. Ennen kaikkea ne olivat
ensimmäinen kokeilu, miten ristiriitaisiakin tunteita herättänyt hallinnonala
voi onnistuneesti kohdata paikalliset toimijat. (ks. Palviainen 1998b; vrt.
Sairinen ym. 1999, 245.) 

Tutkiessani ympäristöhallintoa ja sen toteuttamia ympäristötöitä,
käytin pääasiassa tavanomaisia kvalitatiivisia aineistonhankintamenetelmiä.
Tutkimushankkeiden loppupuolella suhtautumiseni kuitenkin muuttui ja
aloin toimia paitsi tutkijana myös kehittäjänä.

4.2 Toimintatutkimusprosessit

Käsittääkseni jokainen tutkimus ainutkertaisuudessaan vaatisi yleensä
esitettyä tarkempaa kirjaamista, mikäli todella haluttaisiin päästä selville
tapahtumakuluista ja sisällöistä. Tämä koskee erityisesti toimintatutkimuk-
sellisia prosesseja, koska niiden tunnistaminen, rajaaminen ja siten myös
perinpohjainen ja analyyttinen ymmärtäminen on tavallisesti hankalaa. Niitä
myös pidetään riittävän poikkeavina, että niille voidaan osoittaa vaatimus
keskimääräistä tarkemmasta kuvauksesta. Omassa prosessissani en kyennyt
hahmottamaan kovinkaan tarkkoja kulminaatiopisteitä, jotka voisin tähän
eritellä. Koetan kuitenkin käydä läpi eri vaiheita sekä hahmottaa omia
näkemyksiäni myös mm. edellä esitetyistä reliabiliteetin ja validiteetin
vaatimuksista. Lisäksi esitän tarkemman kuvauksen yhdestä toimintatutki-
musperiodista.

Tässä työssä tutkin erityisesti ympäristöpoliittisia käytänteitä toiminta-
tutkimusstrategian avulla. Aiemmissa suomalaista maaseutua koskeneissa
toimintatutkimuksissa tutkijat eivät niinkään problematisoineet suhdetta
hallintoprosessiin, vaan keskittyivät tarkastelemaan mm. kyläläisten akti-
vointia (Rouhinen 1980 ja Hautamäki 1989), kylien kehittämisen luonnetta
sosiaalisena liikkeenä (Mäenpää 1987) sekä kylätoimintaa yleensä (Hyyryläi-
nen 1994). Edellä mainitut tutkimukset kytkeytyvät nimenomaan kylätutki-
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musperinteeseen. Toimintatutkimus sopii hyvin myös politiikan tutkimuk-
seen. Tästä on esimerkkinä Susiluoman (2001) maaseudun ekologisemman
kehittämisvaihtoehdon etsintään suuntautunut teos. 

Lähtökohdaksi on sanottava, että en ole valitsemalla valinnut toimin-
tatutkimusta aineistonhankintamenetelmäkseni, vaan olen pikemminkin
ajautunut toimintatutkimustyyppiseen strategiaan vuosien kuluessa. En ole
saanut läheskään kaikkea materiaalia toimintatutkimuksellisten “operaatioi-
den” kautta. Tutkimukseni tulokset eivät siten ole pelkästään toimintatutki-
muskohteiden varassa. Olen hahmottanut oman asemani toimintatutkijaksi
vasta tehtyäni useita vuosia yhteistyötä mm. ympäristöhallinnon kanssa.
Vasta ymmärrettyäni, että teen tutkimusta, joka ainakin osittain voidaan
määritellä toimintatutkimukseksi, aloin tehdä yksityiskohtaisempia muistiin-
panoja palavereista, kokouksista ja neuvotteluista. Samalla aloin tehdä itseni
toimintatutkimusmielessä tunnistettavaksi eli kerroin, että “vaikka” olen
tutkija, aion vaikuttaa kehittämistyöhön, jossa olen mukana. Aiemminkin
olin kyllä kertonut olevani tutkija mutta en identifioitunut toimintatutkijak-
si. Toimintatutkijaksi identifioituminen tapahtui siis asteittain ja välillä
horjahdellen.

Toimin mm. ryhmissä, jotka oli perustettu tehostamaan ja ohjaamaan
muutosta lähinnä ympäristöpoliittisissa kysymyksissä. Ryhmissä toimivien
yksilöiden tavoitteet eivät välttämättä lainkaan kytkeytyneet kulloisenkin
joukon toimintaan ryhmänä. Ryhmät olivat tilapäisiä, eivät pysyviä yhteisö-
jä. Useimmiten kyseessä olivat yhteiset intressit, mutta niitä tavoiteltiin
omista lähtökohdista käsin ja niiden (valta)rakenteiden sisällä, jossa kukin
ryhmän jäsen varsinaisesti, siis toimintatutkimusryhmän ulkopuolella,
toimi. Ryhmän toiminnan lopputulos vaikutti vain välillisesti kunkin ryh-
män jäsenen tai hänen edustamansa intressitahon toimintaan. Toimintaryh-
mät, jos niitä nyt edes sellaisiksi voidaan tässä yhteydessä kutsua, olivat
myös hajanaisia, ilman tiivistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta tai yhteistä
taustaorganisaatiota. Löysien yhteen liittävien voimien vuoksi ryhmien
valtasuhteet eivät olleet kovin selkeitä. Näistä syistä myös ne interventiot,
joita itse tein, olivat tilapäisiä ja melko lyhyitä, vaikkakin tavoitehakuisia.

Implementaatioteorian (Lane 1993) mukaan tutkimukseni kohteet
politiikan kentällä olivat lähes kokonaan käytännön päämääriin keskittyviä
toimeenpanijoita, hallinnollisia toimijoita. Siksi tutkin niitä prosesseja,
joiden avulla kyseiset toimijat tulkitsivat ns. varsinaisten politiikkojen
asettamia ja määrittelemiä intentionaalisia päämääriä eli toimintapolitiikkaa.
Oikeastaan tutkin hallinnon toimijoiden ratkaisuja ja valintoja eri tilanteissa
ja konteksteissa. (ks. myös Vilkki 1995.)
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21 Jokaisesta hanke- tai projektikokonaisuudesta on Joensuun yliopiston Karjalan tutkimus-
laitoksella nähtävillä niihin liittyvät julkaisut, pöytäkirjat, muistiot, muistiinpanot ja muut
materiaalit, jotka olen niiden kuluessa kerännyt. 

Tutkimushistoriaa

Olin haastatellut maanomistajia, erityisesti maanviljelijöitä (ks. Palviainen
1995 ja 1996) tehdessäni pro gradu -työtäni. Näissä haastatteluissa nousi
esiin viljelijöiden kielteinen suhtautuminen erityisesti ympäristöhallinnon
maanomistajia koskeviin toimenpiteisiin ja menettelytapoihin. Esimerkit
koskivat tuolloin harjujen- ja rantojensuojeluohjelmia. 

Kahdessa ensimmäisessä tutkimusprojektissa YMPÄRISTÖTIETOISUU-
DEN NOUSUUN KYTKEYTYVÄT UUDET TYÖ- JA TOIMEENTULOMAHDOLLI-
SUUDET SYRJÄISELLÄ MAASEUDULLA I–II, 1996–199821 muodostuivat
yhteydet Pohjois-Karjalan ympäristökeskukseen ja erityisesti tutkimuspääl-
likkö Hannu Luotoseen. Tutkimusprojektit toteutettiin Joensuun yliopiston
Karjalan tutkimuslaitoksella Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoituk-
sella. Pro gradu -haastattelujeni innoittamana projektien keskeiseksi ideaksi
muotoutui paikallisesti myönteisiksi koettujen ympäristöhallinnon syrjäistä
maaseutua sivuavien toimintamuotojen etsintä. Sellaisia löytyikin ympäris-
tökeskusten toteuttamista ympäristönhoitotöistä ja niiden toteuttamista-
voista.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa ympäristötöistä vastannut
Jukka Höytämö ja töitä koordinoinut Risto Pölönen olivat siinä vaiheessa
merkittäviä yhteistyökumppaneita. Myöhemmin olin yhteydessä myös
useisiin muihin ympäristökeskuksiin ja erityisesti niiden ympäristötyövas-
taaviin. Siten oma tutkimukseni oli jo silloin kytkeytyneenä myös yliopiston
ulkopuolisiin toimijoihin vähintään tutkimusryhmän jäsenten kautta.

Tuolloin en vielä pyrkinyt vaikuttamaan esimerkiksi ympäristöhallin-
toon juurikaan muuten kuin tutkimusten tulosten kautta; en siis mieltänyt
itseäni vähäisimmässäkään määrin toimintatutkijaksi. Pikemminkin pyrin
rajautumaan mahdollisimman tarkkaan kehittämistoiminnan ulkopuolelle.
Tuolloin kuitenkin rakentuivat ne yhteydet, jotka mahdollistivat myöhem-
pien projektien ja yritelmien kehittelyn. Noiden kahden, varsin praktisia
kysymyksiä käsittelevän tutkimusprojektin aikana kykenin ilmeisesti todista-
maan riittävästi uskottavuuttani ns. vakavasti otettavana yhteistyökump-
panina (ks. Kasvio 1994, 29).

Edellä mainitut tutkimusprojektit muokkasivat käsityksiäni siitä, mikä
on tarpeellista, oikeudenmukaista tai oikein, kun puhutaan ympäristönhoi-
dosta ja hallinnon ja paikallisen välisestä yhteistyöstä. Aloin ajatella, että
mikäli hallinnon ja hallittavien välillä on ristiriitaa, tulee muutoksia ennen
kaikkea pyrkiä toteuttamaan hallinnossa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö
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muutoksia voisi tapahtua muuallakin, mutta näyttää siltä, että hallinto
joutuu toimimaan tavallisesti muutosten moottorina ja on keskeistä, miten
moottori toimii. 

Kuten aiemmin olen todennut, tutkimusprojektien (Palviainen 1998a
ja 1998b) tulokset toivat esille, että ympäristötöissä hallinto oli toiminut
ympäristönhoitotöiden yhteydessä paikallisesta näkökulmasta monessa
suhteessa halutulla tavalla. Ympäristöhallinto oli kyennyt luomaan hyviä
suhteita paikallisiin asukkaisiin ja toimimaan siten, että myös heidän mieles-
tään tavoitteet toteutuivat. Lisäksi se pystyi toteuttamaan omia ympäristö-
poliittisia tavoitteitaan. Paikalliset asukkaat saivat positiivisia kokemuksia,
jotka he kytkivät ympäristökysymyksiin. Tämä näytti olevan suurimmalle
osalle uutta sekä hallinnossa että maaseudulla. Se aiheutti omaehtoisen
ympäristönhoidon lisääntymistä sekä suuntasi käsityksiä siitä, miten hallin-
non tulisi toimia.

Laajasti ottaen projekteissa työskentely ja yhteydet sekä ympäristöhal-
lintoon että paikallisiin ihmisiin tuottivat omaan ajatteluun käsityksen siitä,
mihin suuntaan hallinnon ja paikallisen tason suhteita tulisi kehittää. Se
ilmeisesti myös vahvisti kelpoisuuttani toimijana, jolla olisi jotain annetta-
vaa. Tällä tavalla yhtäältä ajauduin toimintatutkijaksi ja toisaalta “lunastin
itseni kentälle” (ks. esim. Kuula 1999). 

Sen lisäksi, että ympäristönhoitotöiden tutkimusprojektit johdattivat
minut lähelle toimintatutkimusta, ne avasivat eteeni ne perusideat, joita
pyrin toimintatutkijana viemään eteenpäin. Siihen liittyi paljon tapaamisia
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen työntekijöiden kanssa sekä vakinais-
ten ja tilapäisten työntekijöiden että paikallisten ihmisten haastatteluja.
Seuraavaksi kuvattujen prosessien aikana toimintatutkimuksellisuus ilmeni
eri asteisesti omassa toiminnassani, eikä sen kehittyminen ollut lineaarista
ja jatkuvasti voimistuvaa, vaan vaihtelevaa.

Toimintakenttien moninaisuus

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen työryhmä

Vuoden 1997 alussa minut valittiin POHJOIS-KARJALAN BIOSFÄÄRIALUEEN
TYÖRYHMÄÄN, joka oli jaettu neljään jaokseen: Puuenergian käytön lisää-
minen, Koitajoen alueen kehittäminen, sosiaalisesti kestävä metsätalous ja
työllisyystyöryhmä, johon itse kuuluin. Vaikka työryhmää ja sen jaoksia ei
ole ilmeisesti vieläkään virallisesti lakkautettu, toimivat ne vain vuoden
1997 aikana. Työllisyysjaos kokoontui kahdeksan kertaa. Teimme yhdessä
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tutkija Ilkka Eiston kanssa jaokselle ja myös työryhmälle mm. ehdotuksen
kansalaistyökokeiluksi. Tuo toimenpide oli ehkä ensimmäinen selkeästi
kehittämiseen viittaava, ja samalla tutkimustoimintaa sivuava toimenpide,
joten oma toimintatutkimukseni voidaan katsoa alkaneen tuolloin. Ryhmän
ehdotukset eivät ainakaan noilta osin ole saaneet laajempaa kannatusta.

Ryhmän työskentelyä voidaan kuvata rationaalisten toimijoiden mallin
avulla. Jokainen ryhmän jäsen pyrki löytämään parhaimpia ratkaisuja ja
suhtautui käsittääkseni melko avoimesti myös uudenlaisiin ajatuksiin,
vaikka taustalla vaikuttaneet reunaehdot vahvasti rajoittivatkin ongelman-
ratkaisua. Erityisen voimakkaasti näyttivät vaikuttavan talouteen liittyvät
rajoitteet. Sen sijaan emansipatorisia pyrkimyksiä ei tuolloin ryhmän pu-
heissa juuri liikkunut.

Perinnebiotooppien hoitotyöryhmä

Vuoden 1997 loppupuolella ympäristöministeriössä valittiin henkilöitä
työryhmään, joka asetettaisiin kahdeksi vuodeksi selvittämään perinne-
biotooppien hoidon järjestämistä Suomessa. Pohjois-Karjalan ympäristö-
keskus ehdotti minua PERINNEMAISEMIEN HOITOTYÖRYHMÄÄN ja olinkin
siinä tehtävässä lähes kolme vuotta, jona aikana tämä 15 henkinen ryhmä
kokoontui 23 kertaa. (lähemmin: Ympäristöministeriö 2000c.)

Ainoana yhteiskuntatieteilijänä tunsin oloni hiukan yksinäiseksi
biologien, metsänhoitajien, arkkitehtien, arkeologien ja muiden ei-sosiaali-
tieteilijöiden seurassa. Tavoitteeni ryhmässä liittyivät osittain ympäristön-
hoitotöiden mahdollisuuksiin perinnebiotooppien entistämisessä ja osittain
niihin toimintatapoihin, jotka koin silloisten tutkimusprojektieni tulosten
myötä mielekkäiksi. Työryhmätyöskentely mahdollisti jonkinlaisten kontak-
tien syntymisen vähitellen mm. ympäristöministeriön sekä maa- ja metsäta-
lousministeriön suuntaan. Tätä edistivät myös työryhmätyöskentelyyn
kytkeytyneet erilaiset seminaarit ja tapahtumat. Perinnebiotooppien hoito-
työryhmän työskentelyn aikana kiinnostukseni laajeni koskemaan myös
valtakunnallista ympäristö- ja maaseutupolitiikkaa. Työryhmän työskentely
laajensi omaa näkemystäni ja tietämystäni myös maatalouden ympäristö-
kysymyksistä ja perinnemaisemien hoitoon liittyvistä ongelmista ja tavoit-
teista eri puolilla Suomea.

Tämä työryhmä oli sellainen, jonka monien jäsenten taustaryhmitty-
mät ja -organisaatiot olivat määriteltävissä selvästi intressiryhmiksi. Ryh-
män jäsenistö muodostui järjestöihmisten lisäksi ministeriöiden ja eri alojen
sekä eri virastojen henkilökunnasta. Siitä syystä tässä tapauksessa voitaisiin
puhua pluralistisista toimijoista. Pluralismi ilmeni siinä, että usein ryhmä
koetti tuoda esiin nimenomaan oman taustayhteisönsä tai edustamansa
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ministeriön tai viraston kannan, vaikkakin hyvin sovittelevaan sävyyn (vrt.
sumea logiikka s. 54). Työryhmän tavoitteet eivät näyttäneet olevan ristirii-
dassa yhdenkään taustayhteisön tavoitteiden kanssa, joten ei voida puhua
konfliktilähtöisestä toiminnasta. Vaikka kilpailua joistain asioista esiintyikin,
perusilmeeltään työryhmän työskentelyä voidaan selittää rationaalisen
toiminnan avulla paremmin kuin pluralistisella mallilla. Jäsenet toimivat
taustoistaan huolimatta suhteellisen vapaasti ja pyrkivät yhteistuumin
löytämään ongelmaan rationaalisia ja mahdollisia ratkaisuja. Tosin analyysin
jälkeen saattoi huomata, että rationaalisuudella oli tietty kehikko, eikä sen
rajoja juuri ylitetty.

Ryhmä tai sen toiminta ei ollut kuitenkaan varsinainen tutkimukseni
kohde, vaan enemmänkin tiedonhankintakanava ja osittain sillä oli vaiku-
tusta myös “kentälle pääsyyn”. En tuolloin myöskään ollut kovin vahvasti
orientoitunut vaikuttamaan nimenomaan ympäristöpolitiikkaan, vaan
rakensin edelleen laajempaa alustaa itselleni sekä erityisesti halusin tutustua
kyseiseen kenttään mahdollisimman tarkasti. Intressini oli siten ehkä
vahvemmin tutkimuksen kuin toiminnan puolella. Tarkoitus oli myös
vahvistaa omaa asemaani kentällä.

Ympäristöklusterin tutkimusohjelma

Vuonna 1998 päätimme hakea tutkimusmäärärahaa yhteistyössä Pohjois-
Karjalan ympäristökeskuksen kanssa YMPÄRISTÖKLUSTERIN TUTKIMUSOH-
JELMASTA, joka määritteli tuolloin itsensä seuraavasti: 

“Ympäristöklusterin tutkimusohjelma on tutkijoiden, yrittäjien
ja viranomaisten yhteistyöhanke, jolla luodaan innovaatioita
ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeä
tavoite on jouduttaa tutkimusideoiden siirtymistä tuotekehitte-
lyyn ja markkinoitaviksi tuotteiksi.” (Ympäristöministeriö
2001a.)

Tutkimusohjelman idea näyttäytyi sellaisena, että se soveltuisi hyvin toimin-
tatutkimustyyppiseen tutkimusstrategiaan. Ohjelma edellytti tiivistä yhteis-
työtä tuotantotoimijoiden kanssa ja pääpaino oli uusien innovaatioiden
syntymisellä. Vaikka nimenä oli tutkimusohjelma, tuntui kyseessä olevan
enemmänkin kehittämistoimenpiteet. Tutkimuksen ja kehittämisen suhde
ei ollut kovin selkeä. Rahoitukseen tai jatkoon päässeille järjestetyssä
seminaarissa vuoden 1998 lopulla eivät edes rahoittajat olleet keskenään
yksimielisiä edes siitä, onko kyseessä tutkimus- vai kehittämisohjelma. 

Oman suunnitelmamme nimi oli: “Julkisen sektorin vaikutus ympäris-
töosaamisen ja -yrittämisen kehittämiseen maaseudulla”. Hanke oli yhdis-
tetty tutkimus- ja kehittämishanke. Idea oli saanut vaikutteita ympäristön-
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hoitotöiden tutkimuksen tuloksista. Siinä oli tarkoituksena mm. tarkastella
hallinnon toimintatapoja ympäristöosaamisen ja ympäristöyrittämisen
elvyttämisessä syrjäisellä maaseudulla. Vaikka pääsimmekin jatkoon, yhdis-
tettiin hankkeemme viiden muun täysin erilaisen (mm. kestoltaan, idealtaan
ja toimialaltaan) hankkeen kanssa “luontoyrittäminen, matkailu ja maaseu-
tu” -otsakkeen alle. Työskentelimme kovasti tehdäksemme mahdottoman
mahdolliseksi, mutta emme onnistuneet. Ellei sellaisena voida pitää sitä,
että yksi hanke kuudesta sai rahoitusta (kaikkien nimissä), emmekä sen
jälkeen juurikaan ole tehneet havaintoja kokonaishankkeen etenemisestä.
Yhdistetyn hankkeen saama rahoitus jäikin meidän osaltamme vain periaat-
teelliseksi.

Klusterihankkeen aikana jouduimme useaan kertaan lyhyen ajan
sisällä pohtimaan ympäristöyrittämisen kehittämismahdollisuuksia ja
ympäristökeskuksen asemaa siinä. Vaikka hanke ei edennyt suunnittelua
pidemmälle, se loi pohjaa tulevaa työskentelyä varten ja muokkasi omia
ajatuksiani myös yhä enemmän toimintatutkimuksen suuntaan.

Pohjois-Karjalan ympäristöohjelmatyöryhmä

Minut pyydettiin mukaan myös POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖOHJELMAA
VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN. Osallistuin “ihminen ja ympäristö” -
nimisen osaryhmän työskentelyyn. Ryhmä kokoontui vuosien 1998–99
aikana yhteensä 6 kertaa. Yhdessä Ilkka Eiston kanssa esittämämme keskei-
nen ajatus ympäristöohjelman laadintaan oli ympäristö-käsitteen määrittä-
minen tavanomaisesta ympäristöhallinnossa käytössä olevasta, lähinnä
luonnon- ja kulttuuriympäristöjä tarkoittavasta laajemmaksi, mutta ei
kuitenkaan kaikkia ihmisen elämän ympäristöjä merkitseväksi käsitteeksi.
Olimme tuolloin havainneet, että ympäristö-käsitteen käyttö oli liian kapea-
alaista, eikä sisältänyt kaikkea sitä, jota siihen mielestämme kuului. Käsit-
teen laajennuspyrkimys oli kytköksissä käsitteistä johdettuihin muihin
käsitteisiin ja niiden sisältöihin (mm. ympäristöpolitiikka ja ympäristön
hoito). 

Ohjelmasta oli tarkoitus tulla maakunnallinen eikä pelkästään ympä-
ristöhallinnon kysymyksiin rajoittuva. Toimin ryhmässä melko voimakkaas-
tikin omia näkemyksiäni puolustaen, joten sekin periodi oli osittain hyvin
lähellä toimintatutkimusta, vaikka en etukäteen päättänyt senkään työryh-
män toimintaa erityisesti tarkastella. Tosin tutkimustoimintaani ja päätel-
miini ovat vaikuttaneet ne tiedot ja käsitykset, jotka sain ympäristöhallin-
non toiminnasta ympäristöohjelman valmistelun aikana.

Työryhmän osallistumisintensiteetti heikkeni loppua kohti. Epäilen,
että yhtenä syynä siihen oli esittämämme uudenlainen, ja niissä olosuhteissa
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varsin radikaali näkemys ympäristöstä ja siitä mitä ympäristön hoitaminen
voisi olla. Poikkesimme jonkin verran perinteisestä ympäristökäsityksestä
ja saattaa olla, että ainakin jotkut ryhmässä toimineet pelkäsivät käsitteen
liiallista laajentumista ja muuttumista epämääräiseksi, mikä saattoi tietysti
ollakin vaarana. Muiden ryhmien työstä poiketen ihminen ja ympäristö
-työryhmän työskentelyn tuloksia ei esitetty loppuraportissa omana koko-
naisuutena vaan ne sulautettiin osaksi muuta tekstiä (ks. Pohjois-Karjalan
ympäristökeskus 2000a).

Ympäristönhoitotöiden neuvottelupäivä

Toukokuussa 1999 Kajaanissa järjestämääni YMPÄRISTÖNHOITOTÖIDEN
NEUVOTTELUPÄIVÄÄN osallistui Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun,
Länsi-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten
sekä Museoviraston edustajia. Neuvotteluissa käsiteltiin ympäristönhoito-
töiden toteuttamistapoja sekä ympäristökeskuksissa että Museovirastossa.
Lisäksi siellä käsiteltiin töiden asemaa ympäristöhallinnossa sekä mahdolli-
sia jatkotoimia. Tavoitteena oli ottaa ympäristönhoitotöiden asema ja
rahoitus esille seuraavilla valtakunnallisilla yty-päivillä, mutta siihen asiaan
en ainakaan itse enää palannut. Tuon tapaamisen järjestelyt olivat selkeästi
toimintatutkimuksellisia, ja ohjasin ympäristökeskuksia yhteistyöhön
ympäristönhoidossa. Kirjoitin kokouskutsussa mm. näin:

“Keskeisenä tavoitteena tapaamiselle on, että se tekisi mahdolli-
seksi tai helpottaisi tulevaisuudessa kokemusten vaihtoa ympä-
ristönhoitotöistä ympäristökeskusten välillä. Lisäksi tavoitteena
voisi olla jonkin yhteisen kannanoton muotoileminen halu-
amaanne suuntaan. Mikäli mahdollista, tämä kokous voisi aset-
taa myös tavoitteita tämän vuoden lokakuussa Jyväskylässä
järjestettävälle yty-seminaarille.”

Järjestämäni seminaari jäi sivujuonteeksi, eräänlaiseksi ympäristönhoitotöi-
den toimintatutkimuksen viimeiseksi (ainoaksi?) etapiksi. Olin tuolloin
kuitenkin vakavissani sen suhteen, että ympäristökeskusten tulisi terävöittää
suhtautumistaan ympäristönhoitotöihin ja niiden arvostukseen ja epäsel-
vään asemaan sekä vaatia keskushallinnoltaan vastauksia mm. ympäristön-
hoitotöiden rahoituksesta.

Seminaariin osallistuneet alueellisen ympäristöhallinnon virkamiehet
puhuivat asiasta vahvasti ympäristökeskuskontekstissa, johon liittyi hyvin
“insinöörimäinen” suhtautuminen: asian tärkeyttä ei kielletty, mutta resurs-
sien (ja tavoiteasettelujen) rajoittavuus nähtiin ylipääsemättömänä esteenä.
Toivo pantiin keskushallinnon mahdollisiin toimenpiteisiin. Samalla siirret-
tiin myös vastuu sinne. Keskinäistä kilpailua ei ympäristökeskuksilla näyttä-
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22 Työryhmän toiminnan tarkempi analyysi kappaleessa “Pohjois-Karjalan ja Kainuun
ympäristöyhteistyö”.

nyt asiassa olevan. Jyväskylässä mahdollisesti järjestetystä seminaarista en
kuullut mitään, joten tämä yritys jäi yksittäiseksi. Ympäristöhallinto ei
myöskään ole sittemmin kehittänyt valtakunnallisesti ympäristönhoitotöitä,
vaan ne ovat vähitellen hiipuneet, vaikkakin yksittäiset ympäristökeskukset
niitä edelleenkin toteuttavat.

Maakuntien välinen ympäristöyhteistyö22

Seuraava suurempi toimintatutkimuksellinen kokonaisuus alkoi vuoden
1999 alusta, jolloin olin mukana käynnistämässä kahden maakunnan välistä
ympäristönhoitoa ja muita ympäristökysymyksiä koskevaa yhteistyötä.
POHJOIS-KARJALAN JA KAINUUN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ alkoi pienellä,
muutaman hengen palaverilla Lex Kainuu -projektin kanssa, mutta laajeni
nopeasti koskemaan mm. ympäristökeskuksia, TE-keskuksia, maaseutukes-
kuksia ja maakuntien liittoja molemmissa maakunnissa sekä Metsähallitusta,
Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskusta ja tietysti omaa työpaikkaani,
Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitosta. Mukana olivat myös useat
Lex Kainuun (ks. Kainuun liitto 2000) yhteydessä toimivat projektit,
Kainuun uusosuustoiminnan kehittämiskeskus ja Pohjois-Karjalan kyläneu-
vosto. Aktiivisimmat toimijat olivat Kainuun liitto (Lex Kainuu), ympäris-
tökeskukset ja yliopistot. Jotkut toimijoista osallistuivat vain yhteen ko-
koukseen ja kokoonpano vaihteli runsaastikin kokouksesta toiseen.

Kokoontumisten silloiset tavoitteet voidaan määritellä laajasti ympä-
ristöyhteistyön lisäämiseksi. Tarkemmin sanottuna alkupuolella päätavoit-
teena oli selvittää, millaista ympäristökysymyksiin liittyvää toimintaa maa-
kunnissa on käynnissä. Sen jälkeen hahmoteltiin mahdollisia yhteistyöpro-
jekteja, joista useimmat ovat jääneet paitsi toteutumatta myös tarkemmin
suunnittelematta. Muutamia yhteisiä hankkeita saatiin myös aikaan. Eräs
tällainen on valuma-aluekunnostusprojekti, joka sopi hyvin ympäristökes-
kusten yhteistyöhön, koska valuma-alueet eivät noudattele alueellisten
ympäristökeskusten rajoja.

Yhteistyöprojektihahmotelmien jälkeen ryhmä tähtäsi yhteiseen
sateenvarjohankkeeseen, jonka alle suunniteltuja projekteja voitaisiin koota
ja joka asettaisi yleisemmät tavoitteet maakuntien väliselle ympäristöyhteis-
työlle. Hankkeen suunnitteluun ei kuitenkaan saatu riittävästi varoja silloin,
kun se olisi tuntunut ajankohtaiselta, joten se jäi toteutumatta.

Tämä oli tuolloin laajin ja tärkein alueellisen ympäristönhoidon
foorumi Itä-Suomessa. Välillä kiinnostus näytti loppuvan kokonaan ja
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23  CTE järjestelmä on ollut tarkoitus muuttaa Ranskassa Contrat d’Agriculture Durable
(CAD) järjestelmäksi, joka jatkaa suunnilleen samojen periaatteiden varassa kuin edeltäjän-
säkin. CTE oli varsin byrokraattinen. Uudistuksella pyritään karsimaan suunnitelmatto-
muutta, monimutkaisuutta ja tehottomuutta ympäristöasioissa. Sopimusjärjestelmän
ulottuvuudet ovat yhtäältä taloudellinen ja sosiaalinen ja toisaalta alueellinen ja ympäristöl-
linen, eli hyvin samantapaisia kuin CTE:ssäkin. (Ministere De L'agriculture 2002; Agrisalon
2003.)

välillä taas elpyvän. Vaikka esimerkiksi vuoden 2001 kokouksessa (18.5.) oli
16 osallistujaa, jatkotoimenpiteet jäivät lievästi sanottuna ilmaan, eikä
ryhmä tuon jälkeen kokoontunut. 

Tämän ryhmän myöhemmin tässä tekstissä tehtävä esittely on tarkoi-
tettu esimerkiksi yhdestä toimintatutkimusprosessista.

Maatalouden ympäristösopimus Ranskassa

Vuonna 1999 sain tietää Ranskassa kehitellystä uudesta maatalouden
ympäristösopimusjärjestelmästä, jonka muutamat perusideat tuntuivat
mielestäni hyviltä ja toteuttamiskelpoisilta täälläkin. CTE (Contrat Territo-
rial D'exploitation) OLI23 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖSOPIMUSJÄRJESTEL-
MÄ, jossa nykyaikainen maatalous tuottaa tavanomaisten (elin)tarvikkeiden
lisäksi myös sellaisia yhteiskunnallisia hyötyjä, jotka aiemmin syntyivät
tuotannon ohessa (ns. positiiviset ulkoisvaikutukset) ja jotka kylläkin
periaatteessa ovat toteutettavissa maatalouden ympäristö- ja erityisympäris-
tötukien varassa. Tällaisia hyötyjä ovat esimerkiksi kulttuuriympäristöt ja
perinnemaisemat sekä niiden hoito. Järjestelmä koskee vain maataloutta,
mutta sisältää ympäristöpolitiikkaan kytkeytyviä ratkaisuja, joiden avulla
pyritään hoitamaan koko maaseudun ympäristökysymyksiä (vrt. Vihinen
2001, 75–81). On hyvä muistaa, että Ranskan maatalous on kansallisesti
suhteellisesti selvästi merkittävämmässä asemassa kuin Suomen maatalous.

Ranskan järjestelmän perusperiaatteet tuntuivat tuolloin paitsi käyttö-
kelpoisilta, myös jollain tavalla tutuilta. Se johtui ilmeisesti siitä, että oma
ajatteluni oli ympäristönhoitotutkimuksen ja muun toiminnan tuloksena
kehittynyt kiinnittämään huomiota hyvin samankaltaisiin asioihin. 

CTE on alun perin tarkoittanut maatilan seutusopimusta (tai ympäris-
tösopimusta), joka solmitaan viljelijän ja julkishallinnon välillä. Tavoitteena
on ollut työllistää, ylläpitää elinvoimaista maaseutua, suojella ympäristöä,
tarjota kansallista turvallisuutta, edistää elintarvikehuoltoa ja kehittää
elintarviketurvallisuutta (mm. laatusertifiointi). Järjestelmän kolme tärkeintä
ulottuvuutta ovat olleet aluekehitys, kestävä maatalous ja ympäristöstrategi-
an edistäminen. Sopimuskäytännön tavoitteena on edistää sekä ekologista
että sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Jokaiseen sopimukseen kuuluu
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niin sosioekonominen, alueellinen kuin ympäristöllinenkin ulottuvuus.
Järjestelmä perustuu muutamille standardisopimuksille. Näiden sopimuske-
hikoiden avulla voidaan ottaa paikalliset ja alueelliset erityispiirteet huomi-
oon yksittäisiä sopimuksia tehtäessä. (lähemmin: Palviainen ja Eisto 2000.)

Ranskalaisessa järjestelmässä oli ja on edelleen eräitä sekä sisällöllisiä
että niihin kytkeytyviä periaatteellisia ja hallinnollisia uudistuksia, jotka
ansaitsevat tässä hieman yksityiskohtaisemman tarkastelun.

Ympäristön hoidon tuotteistaminen lienee sopimuksen keskeisin
tekninen ympäristösisältö. Ympäristöstä ja sen hoidosta muodostuu sopi-
muksen myötä yksi maatalouden tuote. Kulttuuriympäristöt, -rakennukset
ja perinnebiotoopit sekä -maisemat muodostavat uuden maataloustuotteen,
joiden ylläpidosta ja hoidosta maksetaan korvaus. Tällöin vastuu kulttuu-
riympäristöjen säilymisestä jakautuu maanomistajan ja viljelijän lisäksi myös
muulle yhteiskunnalle.

Hallinnollisesti merkittävimmät uudistukset liittyvät poliittisten
toimijoiden ja maanviljelijöiden uudentyyppiseen, sopimukselliseen suhtee-
seen. Valtion ja viljelijän välille solmittavan sopimuksen lähtökohtana on
tasaveroinen neuvottelu, jossa kumpikin osapuoli pyrkii sopeutumaan
toisen asettamiin reunaehtoihin. CTE:ssä sovitetaan yhteen normikehikkoa
ja sosiaalista maailmaa (vrt. Habermas 1987, 82). Kyse on enemmästä kuin
ota tai jätä -tilanteesta, josta mm. nykyisten ympäristötukien kohdalla
Suomessa on pitkälti kyse. Sopimuksellisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä,
että viljelijä tai muu sopimuskumppani joutuu ottamaan kokonaisvaltaisem-
paa vastuuta maataloudesta sivutuotteineen. Toisaalta hän voi täyttää
sitoumuksiaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Sopimus antaa vapautta
viljelijälle, mutta sitouttaa tämän kokonaisvaltaisemmin sopimuksen ja
samalla laajasti hyväksyttyjen (ympäristö)periaatteiden piiriin. Sopimuskäy-
täntö merkitsee myös sitä, että viljelijästä tulee selvästi monialayrittäjä,
jonka huolena ei ole pelkästään tuotanto ja siihen liittyvät välttämättömät
rakenteet, vaan tuotannon vaatiman struktuurin ja ympäristön paikalliset ja
valtakunnalliset vaatimukset huomioiva ylläpitäminen ja kestävä hoito. 

Kolmas merkittävä piirre, jonka järjestelmään liittyy on eri politiikan-
lohkojen yhteistyö. Sopimisprosessissa ovat mm. ympäristö- ja maatalous-
tai maaseutuhallinto joutuneet neuvottelemaan ja arvottamaan maata-
louteen ja ympäristökysymyksiin liittyviä seikkoja siten, että ne ovat keske-
nään tulleet vertailukelpoisiksi. Hallinnon toimijoiden on siten ollut irtau-
duttava sektoraalisista rooleistaan ja sovitettava tavoitteitaan kokonaisval-
taisemmin yhteen. Politiikkayhteistyö avaa myös uusia näkymiä horisontaa-
lisemman käsityksen saamiseksi maatilasta ja sen toiminnoista omassa
kontekstissaan (holismi). Järjestelmässä maatalous muotoutuu selkeämmin
osaksi paikallista rakennetta, eikä sitä enää käsitetä vain pitkien, vertikaalis-
ten tuotantoketjujen alkupäänä.
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24 Haastattelin neljää viljelijää Ranskan matkalla sen jälkeen, kun olimme keskustelleet
ranskalaisen maatalousjärjestön edustajan kanssa CTE:stä ja sen näkymistä.

Eräiden suomalaisten viljelijöiden ensivaikutelmat järjestelmästä olivat
kesällä 2000 yleisesti ottaen varovaisen myönteisiä.24 Aivan kuten ranska-
laisetkin, he epäilivät vahvasti, että järjestelmä on liian byrokraattinen.
Samalla joku haastateltavista totesi, että samat asiathan voidaan hoitaa
nykyisellä ympäristötukijärjestelmällä. Byrokraattisuus sai heidät epäilemään
sitä, että järjestelmä voitaisiin toteuttaa sellaisenaan Suomessa. Kuitenkin
periaatteessa heidän mielestään maiseman tuotteistaminen, joka oli haastat-
teluhetkellä CTE-järjestelmän kiinnostavin osa, olisi hyvä ratkaisu. Vaikka
ympäristön hoito poikkeaakin runsaasti vaikkapa lihan tuottamisesta, siihen
liittyvät toimenpiteet ovat viljelijöille (myös haastatelluille) hyvin tuttuja:
ympäristön ja maiseman muuttamista. Lisäksi eräs haastateltava mainitsi
sen, että EU:iin liittymisen jälkeen viljelijöiksi on tullut vuokraviljelijöitä,
jotka eivät välitä juurikaan esim. peltojen hoidosta (esimerkkinä hukkakaura
tai puintijälki), joten tällainen järjestelmä parantaisi tilannetta luultavasti
myös itse maataloudessa. Tietenkin vuokraviljelijöiden osuus on marginaa-
linen, mutta tämä kertoo jotain siitä suunnasta, johon kehitys on menossa.
Mikäli hoitamisesta maksettaisiin, etuna olisi lisäksi yhteinen esteettinen
hyöty. Eräs viljelijä hahmotti heti tilaltaan alueita, joilla olisi juuri tämänta-
paisille hoitotoimenpiteille sijaa. Haastatellut viljelijät eivät pitäneet ympä-
ristönhoitoa sellaisena työnä, joka ei “kuuluisi” maanviljelyyn tai joka ei
olisi mielekästä. He tuntuivat käsittävän sen mahdollisuutena, eivät taakka-
na.

CTE selkeytti ajatteluani ja toi oman lisänsä niihin interventioihin,
joita pyrin toteuttamaan toimintakentillä. Lisäksi se laajensi omaa kiinnos-
tustani myös maatalouspolitiikan suuntaan. Asia oli vuoden 2000 aikana
esillä yhteensä kymmenessä eri seminaarissa, kokouksessa ja tilaisuudessa.
Näihin kuuluu mm. neuvotteluja maa- ja metsätalousministeriön virkamies-
ten kanssa, saman ministeriön järjestämä seminaari, maaseutututkijatapaa-
minen, tutustumis- ja aineistonhankintamatka Ranskaan, Normandiaan ja
Bretagneen, Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyötapaamiset
sekä työkokouksia. CTE tuli julkisuudessakin voimakkaasti esille kyseisen
vuoden aikana sekä alue- että valtakunnan tasolla. Pilottihankkeita valmis-
teltiin ja ainakin kahden ministeriön kiinnostus asiaa kohtaan heräsi jossain
määrin. Myös maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ehdotukseen maaseutu-
poliittiseksi kokonaisohjelmaksi sisällytettiin ranskalaisten ajatuksia muo-
kattuna. 

Omalta kannaltani eräs merkittävimmistä CTE:n ja uuden sopimuk-
sellisuuden kehittymiseen liittyvistä toimintatutkimuksellisista manöövereis-
tä oli neuvottelutilaisuus, jonka tarkoitus oli selvittää paitsi omia näkemyk-
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siämme ministeriöiden suuntaan myös luodata keskeisten virkamiesten
ajatuksia CTE:n suhteen.

Järjestimme (Eisto ja minä) kokouksen yhdessä Helsingin yliopiston
sosiaalipolitiikan laitoksen (Tiina Silvasti) kanssa 2001 maaliskuussa tietei-
den talolla Helsingissä. Kokoukseen osallistuivat järjestäjien lisäksi alueke-
hitysneuvos Matti Sippola sisäasiainministeriöstä, maatalousylitarkastaja
Jarmo Salonen, ylitarkastaja Kirsi Viljanen ja maaseutuneuvos Eero Uusita-
lo maa- ja metsätalousministeriöstä, tutkimusjohtaja Ilkka Laurila silloisesta
Maatalouden Taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, maisemanhoidonneuvoja
Aila Tarvainen Uudenmaan maaseutukeskuksesta sekä ylitarkastaja Heikki
Latostenmaa ympäristöministeriöstä.

Tuo kokous selvitti itselleni paljon siitä, mitä mm. eri ministeriöissä
ajateltiin CTE:n mahdollisuuksista ja eduista Suomen oloissa. Ajatukset
olivat tuolloin vielä varsin maatalouslähtöisiä, mutta mm. holistinen näke-
mys maaseudusta ja sen kehittämisestä, järjestelmän läpinäkyvyys sekä
maaseudun erityispiirteiden huomioon ottaminen kytkettiin merkittävinä
positiivisina puolina ranskalaiseen järjestelmään. Nämä periaatteet sekä
sopimuksellisuuden idea tulivat käsillä olevaan työhön CTE-järjestelmästä.
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Kuva 2. Toimintatutkimukseen liittyvät tapaamiseni ja kokoukseni
vuosina 1996–2001.

LEX-Kainuu= Kainuun ja Pohjois-Karjalan ympäristöyhteistyötapaamiset
PKA= Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: kokoukset ja tapaamiset
Ympäristöohjelma= Pohjois-Karjalan ympäristöohjelman valmistelukokoukset
CTE= Niin sanottuun Ranskan malliin liittyvät kokoukset, tapaamiset ja esitelmät
BFA= Pohjois-Karjalan biosfäärialuetoiminnan kehittämisen työryhmän kokoukset
PBT= Perinnebiotooppien hoidon järjestämistä pohtineen ympäristöministeriön
asettaman työryhmän kokoukset

Kuvassa 2 ovat merkittynä eri aihealueisiin liittyvät suuremmat ko-
koontumiset, tapaamiset, kokoukset, seminaarit ja työryhmät vuosilta
1996–2001. Toimintatutkimustapaamisia oli melko runsaasti koko vuosi-
kymmenen lopun ja vielä vuonna 2000. Vuosittaiset tapaamismäärät vaihte-
livat tuolloin 14 ja 23 välillä. Seuraavana vuonna toteutui enää yksi tapaami-
nen ja vuonna 2002 ei yhtään. Tosin tuon vuoden lopulla alkoi maaseu-
tusopimustyöryhmän työskentely, mutta mielsin roolini siinä enemmän
pelkäksi tutkijaksi, en toimintatutkijaksi. Toisaalta on lähes mahdotonta
erottaa toimintatutkijan ja ns. tavanomaisen tutkijan rooleja, kun osallistu-
taan kehittämistyöhön.
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Ympäristönhoidon ja ympäristölähtöisen kehittämistoiminnan
mahdollisuudet syrjäalueiden työllistäjänä

Tämä kolmivuotinen, tosin monessa osassa toteutettu tutkimushanke on
antanut hallinnon ja paikallisen kohtaamiseen erityisesti paikallis- ja alue-
tason perspektiiviä. Hankkeen tutkijana on toiminut Ilkka Eisto. Itse olen
saanut olla mukana hankkeen ympärille syntyneessä kehittämistoiminnassa.

Keskeisin kehittämishanke, joka em. tutkimuslinjan yhteyteen on
syntynyt, on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan
maaseutukeskuksen yhteinen, kolmivuotinen (2001–2003) kehittämishanke
“Ympäristönhoito maatilojen uutena ansiomahdollisuutena”. Hanke syntyi
paljolti ympäristökeskuksen ja Karjalan tutkimuslaitoksen yhteistyön sekä
Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyön vaikutuksesta.

Hankkeen keskeisimmät ideat ovat sopimuksellisuus, ympäristönhoi-
don tuotteistaminen ja hallintoviranomaisten yhteistyön edistäminen.
Hankesuunnitelmassa todetaan mm. seuraavasti (Pohjois-Karjalan ympäris-
tökeskus 2000b):

“Hankkeessa etsitään niitä käytännön keinoja ja mahdollisuuk-
sia, joiden avulla maaseutuympäristön kaltaisen julkishyödyk-
keen tuottamisesta on mahdollista kehittää itäsuomalaisen
maataloustuotannon lisä- tai tukielinkeino ja samalla edesauttaa
maaseutuympäristöjen säilymistä. Hanke tuottaa myös tietoa
toiminnan pullonkauloista sekä nykyisen lainsäädännön ja hal-
lintokäytäntöjen mahdollisesti mukanaan tuomista rajoitteista.”

Hanke pyrki kehittämään käytännössä maatilojen uusia ympäristönhoitoon
kytkeytyviä toimeentulomuotoja ja selvittämään niitä esteitä, jotka rajoitta-
vat ympäristönhoidon kehittymistä ympärivuotiseksi. Hanke tuotti myös
tietoa ympäristönhoidon kustannuksista, tilojen kiinnostuksesta ja haluk-
kuudesta ympäristönhoitoon. Lisäksi se pyrki edistämään maakunnallisia
valmiuksia sopeutua tuleviin maatalouspolitiikan muutoksiin. Niin ikään
hankkeella oli biodiversiteetin, kulttuuriympäristöjen ja maisema-arvojen
säilyttämiseen liittyvät tavoitteet. Hanke koetti myös kehittää eri toimijoi-
den välistä yhteistoimintaa. (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2000.)

Tutkimuksen kannalta merkittävintä tässä kehittämishankkeessa oli,
että se toteutti ensimmäisen kerran käytännössä niitä sopimukselliseen
toimintaan kytkeytyviä ajatuksia, joita tässä tutkielmassa esitellään. Hank-
keessa yhdistyivät myös maaseutu-, maatalous- ja ympäristöpolitiikat ja
niiden tavoitteet.

Edellä mainitut yhteistyökuviot ovat olleet niitä, joiden ansiosta tai
joiden vuoksi olen huomannut olevani ainakin osittain toimintatutkija.
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25 Tapaamisia ja kokouksia on ollut yhteensä 93 kpl. Luvussa on muutamia päällekkäisyyk-
siä, koska olen laskenut esim. CTE:tä koskevat tapaamiset erikseen, vaikka osa niistä on
saattanut tapahtua muiden taulukossa mainittujen tapaamisten yhteydessä.

Nämä25 ovat liittyneet kehittämistoimintaan ja olen ollut niissä tuomassa
omia mielipiteitäni ja käsityksiäni julki milloin aktiivisemmin milloin vä-
hemmän innokkaasti.

Seuraavaksi esittelen melko yksityiskohtaisesti kahden maakunnan
ympäristöyhteistyöprojektin kulun. Esityksen tarkoitus on kuvata yleisem-
minkin toimintatutkimuksellisten prosessien moninaisia ja yllättäviäkin
käänteitä. Useat tässä työssä lyhyemmin esitellyistä prosesseista ovat olleet
monella tapaa luonteeltaan seuraavaksi esiteltävän kanssa samankaltaisia. 

4.3 Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
ympäristöyhteistyö 

Toimintatutkija on kentällä tilanteissa, jotka hänen tulisi kirjata jollakin
tavalla muistiin, jotta hän voisi myöhemmin selvittää lukijalleen jatkumon
toimintatutkimustilanteista aineistojen kautta päätelmiin. Tähän tuskin on
olemassa yleispätevää sääntöä tai ohjeistusta, varsinkin kun toimintatutki-
mustilanteet ovat aina keskenään erilaisia sekä yhden tutkijan historiassa,
että erityisesti verrattaessa niitä muiden tutkijoiden vastaaviin kokemuksiin.

Omalta osaltani lukijalle on jo käynyt selväksi, että ajauduin toiminta-
tutkijaksi, enkä aktiivisesti valinnut kyseistä linjaa. Käsittääkseni toiminta-
tutkimuksen valitseminen toimintatavaksi on tämäntapaisissa prosesseissa
varsin hankalaa. Tutkijan on ensin avattava tiensä tavalla tai toisella niille
kentille, jossa tutkijan kiinnostusten mukaista toimintatutkimusta voi
harjoittaa. Tutkimusmenetelmän yksioikoinen määrittäminen toimintatutki-
mukseksi aivan alussa olisi ainakin omalla kohdallani ollut mahdotonta.
Ensinnäkin ei ollut mitään etukäteistietoa “prosessista”, vaan jatkumo
konstruoitui lähinnä tutkimusprojektien, kiinnostuksen ja sattumien kautta.
Toimintaryhmien oli tietenkin hyväksyttävä minut ensiksi jäsenekseen,
ennen kuin voin ajatellakaan tekeväni toimintatutkimusta. Lisäksi omalla
kohdallani kyse oli siitä, että olin tehnyt ns. tavanomaista tutkimusta aiem-
min, enkä ollut harkinnutkaan siirtymistä toimintatutkijaksi, vaikka niin
lopulta kävikin.

Kuvaan tässä luvussa yhden esimerkin avulla sen, millä tavalla aineis-
ton kerääminen ja tulkintakehyksen muodostuminen toimintatutki-
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musosiossa tapahtui. Voisin tehdä samantapaisia interventioita myös
muihin prosesseihin, joiden perusteella tämän tutkielman loppupäätelmiin
johtanut aineisto on kertynyt. Uskon tämän yhden kuitenkin riittävästi
luonnehtivan ja toivon mukaan myös valaisevan yleisemminkin tässä
esiteltyjä toimintatutkimuksellisia tapahtumakulkuja. Käytän esimerkkinä jo
aiemmin lyhyesti esillä ollutta Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyh-
teistyötä, jota toteutettiin vuosina 1999–2001. Se koostui pääasiassa ko-
koontumisista, joiden tarkoituksena oli etsiä ja kehittää maakuntien välisiä
ympäristöyhteistyömuotoja. Tuolloin olin jo selkeästi identifioitunut toi-
mintatutkijaksi. Tämä oli selvää itselleni, joten oli mahdollista tehdä se
selväksi myös muille.

Samaan aikaan toimivat perinnebiotooppien hoitotyöryhmä sekä
Pohjois-Karjalan ympäristöohjelmaa suunnitteleva työryhmä. Perinne-
maisematyöryhmä kesti vuoden 2000 syksyyn ja ympäristöohjelmatyöryh-
mä päättyi vuoden 1999 keväällä, jolloin valmistelin ja järjestin myös
aiemmin esitellyn ympäristönhoidon neuvottelupäivän Kajaanissa. Niin
ikään minut oli kutsuttu jo tuolloin Pohjois-Karjalan suurpetoneuvottelu-
kuntaan, joka oli aloittanut toimintansa ja jolle tein lyhyen tutkimushank-
keen syksyn 1999 ja vuoden 2000 alun aikana (ks. Palviainen 2000). Luon-
nonkäyttäjien suurpetokokemuksia ja -asenteita tutkivan projektin tiimoilta
järjestettiin myös yksi seminaari samana keväänä. Osallistuin neuvottelu-
kunnan toimintaan kesään 2000 saakka (ks. Liite 2). 

Keväällä 1999 osallistuin myös alueellisen kestävän kehityksen yhteis-
eurooppalaisen foorumin (ENSURE) perustamiskokoukseen Trierissä,
Saksassa. Asiasta järjestettiin saman vuoden syksyllä myös kansainvälinen
seminaari Joensuussa. Teimme yhteisen hakemuksen 11 maan kesken
Euroopan unionin komissiolle otsikolla “Towards Regional Sustainable
Development – Challenges and Solutions. A Thematic Network on Expe-
riences and Best Practices with the Implementation of Regional Sustainable
Solutions”. Rahoitusta ei tullut, koska hakemus oli huono: se ei selvinnyt
kolmiportaisessa arvioinnissa edes toiseen vaiheeseen. Kyseistä hanketta
valmistelleista tutkijoista eriytyi sittemmin ryhmä, joka suuntautui tutki-
musaloille, jotka eivät olleet lähellä omiani (liikenne) ja yhteistyö loppui. 

Kesällä 2000 osallistuin eteläsuomalaisten viljelijöiden matkaan, joka
suuntautui Bretagneen ja Normandiaan, Ranskaan. Kyseisen viikon aikana
haastattelin joitakin suomalaisia viljelijöitä ja tutustuin eräisiin ranskalaisiin
maatiloihin ja CTE-järjestelmään. Muitakin merkittäviä toimenpiteitä oli
tuona aikana vireillä, eräs merkittävimmistä oli ministeriöiden keskeisille
henkilöille järjestämämme CTE-kokous, jossa ranskalaisen maatilan seu-
tusopimuksesta poimittiin uudenlaisen sopimuksellisuuden keskeisimpiä
piirteitä Suomeen sovellettavaksi.

Kuten edellä olevasta voi todeta, tuo ajanjakso (1999–2001) oli hyvin
intensiivistä aikaa toimintatutkimuksellisesta näkökulmasta, joten se sovel-
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26 Lukijaa saattaa hämmentää se, että Eisto esiintyy tässä tekstissä milloin tutkijana, milloin
suunnittelijana. Kysymys ei kuitenkaan ole virheistä vaan yksinkertaisesti “pätkätyöläisen”
arjesta.

tunee hyvin tarkastelujaksoksi. Vaikka intensiivitarkastelu koskeekin vain
Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyötä, lukijan on hyvä saada
yhtä toimintalinjaa kokonaisvaltaisempi kuva siitä tilanteesta, jossa ympäris-
töyhteistyö omalta osaltani tapahtui.

Kehittäminen käynnistyy

Yhteistyötä alettiin suunnitella heti vuoden 1999 alussa ja ensimmäinen
kokous pidettiin 19. helmikuuta. Kokoukseen osallistuivat itseni lisäksi
suunnittelija26 Ilkka Eisto ja tutkimuspäällikkö Hannu Luotonen Pohjois-
Karjalan ympäristökeskuksesta, sekä projektipäällikkö Esko Pääskylä Lex-
Kainuu työllisyyskokeilusta. Lex-Kainuu kehitettiin 1990-luvun lopussa
lievittämään erittäin raskaita työllisyysvaikutuksia maakunnassa. Sen tarkoi-
tus on ollut toimia maakunnallisena työllisyydenhoidon yhteistyöverkosto-
na. Toisin sanoen se ei itse ole toteuttanut yhtään työllisyyshanketta, vaan
sen ovat tehneet vastaavat maakunnan toimijat. (Hautala et. al. 2000.)

Ensimmäisessä kokoontumisessa esittelimme lähinnä omat toiminta-
taustamme ja tavoitteemme sekä koetimme hahmottaa mahdollisia yhteisiä
alueita, joille yhteistyökuviota voisi ulottaa. Samoin mietimme, mitkä tahot
tähän yhteistyöhön olisi mahdollista maakunnista kutsua. Orientoitumisem-
me lähti vahvasti ympäristönhoidosta ja työllisyyden hoidosta sekä näiden
yhdistämisestä. Molempien maakuntien alueella toimivat ympäristökeskuk-
set olivat jo vuosia järjestäneet ympäristönhoitotöitä, joissa nämä molem-
mat tavoitteet (ympäristön hoito ja työllistäminen) toteutuvat. Toisaalta
Karjalan tutkimuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen yhteis-
työ oli jo tuolloin useiden vuosien mittainen ja keskittyi erityisesti ympäris-
tötöiden ja niiden vaikutusten tutkimiseen. 

Ennen seuraavaa kokousta osallistujakirjo päätettiin laajentaa koske-
maan suunnilleen kaikkia asiaan jollakin tapaa liittyviä maakunnallisia
toimijoita, ja tietoa toiminnan aloittamisesta levitettiin myös maa- ja metsä-
talousministeriöön. Niinpä seuraavaan kokoukseen toivottiin osallistujia
seuraavista yhteisöistä: molempien maakuntien ympäristökeskukset, liitot ja
TE-keskusten maaseutuosastot, Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskes-
kus, Carrefour Kainuu, Savonia Kehitys Oy, Kainuun Poimijat ry, Kainuun
Nuotta, Kainuun kylänkehittäjät ry, maakuntahallitus sekä kuntien edusta-
jat. Pohjois-Karjalasta kutsu koski lisäksi Karjalan tutkimuslaitosta.
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Ensimmäinen suurempi kokoontuminen

Seuraavassa vaiheessa esitimme yhdessä Pohjois-Karjalan ympäristökes-
kuksen kanssa ns. “syrjäisen maaseudun työllisyyspakettia” maakuntarajat
ylittävän yhteistyön ytimeksi. Kokous pidettiin Kajaanissa 11. kesäkuuta
1999. Paikalla oli yhteensä 8 henkeä, joista 5 Kainuusta mm. Kainuun
ympäristökeskuksen johtajan varamies. Pohjoiskarjalainen edustus rajoittui
meihin kolmeen (Hannu Luotonen, Ilkka Eisto, Simo Palviainen). Esityslis-
talla oli mm. Lex Kainuun esitysten toteutumisten esittelyä sekä maakun-
tien välisen yhteistyön pohdintaa. 

Yhteinen esityksemme perustui omiin tutkimuksiini ympäristönhoito-
töiden työllistävästä vaikutuksista. Kehittämislinjaus taas perustui siihen,
että ympäristönhoitotyöt eivät työllistä ympärivuotisesti eivätkä muuten-
kaan pitkäkestoisesti. Tarkoituksemme oli etsiä uusia paikallisia yhteistyö-
muotoja erityisesti maakuntien ympäristökeskusten sekä maakuntien
liittojen välille. 

Esittelin omiin tutkimuksiini nojautuen työllisyysvaikutusten lisäksi
myös työskentelytavasta saatua palautetta, joka oli varsin positiivista.
Tuolloin työskentelytapaa ja toimintaa koskeva puheeni sisälsi sellaisia
ilmaisuja kuten: paikallislähtöinen, asukkaiden tarpeet ja näkemykset huomioiva
sekä ympäristöhallinnon ja paikallisten asukkaiden tavoitteita palveleva.

Yleisemmällä tasolla kokouksessa huomioitiin mm. Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmän kehotus maakuntienväliseen yhteistyöhön. Lisäksi
tarkasteltiin Lex Kainuun piirissä tapahtuvaa edistystä (mm. mestarikisälli,
etsijänuoret, lentäen duuniin jne. (ks. Hautala ym. 2000)) sekä ympäristö-
hallinnon tarpeita ja tavoitteita kulttuuriympäristöjen hoidossa ja ulkoilu-
verkostojen suunnittelussa. Pohjoiskarjalaiset toivat esiin ongelmat ympä-
ristönhoitotöiden sesonkiluonteisuudesta ja maatilojen toimeentulomah-
dollisuuksien edistämisestä. Keskustelut koskivat varsin konkreettisia
asioita, kohteita ja toimintamuotoja.

Kokouksessa edettiin lopulta vaiheeseen, jossa päädyttiin hahmottele-
maan suurempaa yhteistä hanketta, joka sisältäisi mm. ympäristötöiden
roolin tarkastelua, kylien kehittämistä (Pohjois-Karjalan biosfäärialueella),
kulttuuriympäristöjen hoitoa ja kunnostusta ja luonnon virkistyskäytön
edistämistä. Toisin sanoen jo tässä varsinaisessa ensimmäisessä suurem-
massa kokouksessa pohdittiin jokseenkin laajojen linjausten mahdollisuutta
maakuntien välisessä yhteistyössä, eikä pelkästään todettu yhteistyön olevan
kannatettavaa. Varsinaiseen “sateenvarjohankevaiheeseen” päästiin kuiten-
kin vasta myöhemmin. Pöytäkirjaan merkittiin, että aletaan kehittää yhteis-
hanketta, jonka teemana on ympäristötöiden rooli maaseudun työllistämisessä ja
siihen kuuluisivat sekä tekeminen, kokeilu että tutkimus. Toisin sanoen,
työllistämisnäkökohta sai vahvimman sijan.
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Oma osuuteni kokouksessa oli kommentoida muutamia esityksiä sekä
esitellä omat ympäristönhoitoa koskeneet tutkimukseni. Tuolloin ajattelin
vielä erityisesti sitä, miten saisin omia ajatuksiani töiden toteuttamisen
tavoista sovitettua paikallaolijoiden ajatusmaailmaan ja työtapoihin. Myötäi-
lin varsin “ympäristötyölähtöisesti” työllistämistä ja siihen liittyviä erityis-
kysymyksiä keskiössä pitävää yleisilmapiiriä. En kuitenkaan vielä kyennyt
analyyttisesti näkemään eri osallistujien rooleja (kehyksiä) enkä niiden
merkityksiä.

Ympäristökeskukset ottivat jo tässä kokouksessa johtavan roolin, joka
kesti loppuun saakka. Kuitenkin kokouksen sisältökysymykset liikkuivat
myös maaseudun kehittämisen kysymyksissä, oikeastaan nimenomaan
ympäristönhoidon ja maaseudun kehittämisen yhdistämisessä. Tässä
mielessä perusvire ei ollut ympäristöpoliittinen vaan maaseutupoliittinen,
vaikkakin konteksti jossa asioita käsiteltiin oli selvästi ympäristökeskusten
toiminnan kehikko.

Kokouksesta jäi varsin innostuneen tuntuinen loppuvaikutelma, josta
kertoo sekin, että seuraava kokous sovittiin elokuulle, vain parin kuukau-
den päähän. Käytännössä ajankohta tosin myöhästyi hieman. Osanottajat
vaikuttivat varsin valmiilta lisäämään yhteistyötä eri aloilla, vaikkakin
toiminnan innovatiivisuuteen vaikuttaneet hallinnolliset tai hallintokulttuu-
riset rajoitteet tulivat puheissa esille jo tuolloin. Kokouksen jälkeen oli
jotensakin varmaa, että toiminta jatkuisi. Itsestäni tuntui myös erittäin
toiveikkaalta.

Sonkajan suurkokous syyskuussa

Seuraava kokoontuminen järjestettiin Ilomantsissa, Sonkajan kylätalolla
syyskuun 2. päivä 1999. Kokousten osanottajamäärä, samoin kuin kutsuttu-
jenkin määrä kasvoi tässä vaiheessa rajusti. Avaustilaisuudessa oli ollut vain
kolme (3) henkeä, toisessa kokouksessa 8 (16) ja tässä kolmannessa 21 (22)
henkeä (suluissa kutsutut). Sonkajan kokoukseen osallistui sekä Pohjois-
Karjalasta että Kainuusta 10 henkeä. Tässä kokouksessa olivat mukana sekä
Kainuun että Pohjois-Karjalan ympäristökeskukset, Joensuun yliopiston
Karjalan tutkimuslaitos ja maantieteen laitos, Oulun yliopiston Kajaanin
kehittämiskeskus, Metsähallitus, Maa- ja metsätalousministeriö, Lex Kai-
nuu, Kainuun Uusosuustoiminnan kehittämiskeskus, Kainuun Nuotta ja
Kainuun maaseutukeskus. Kainuun ympäristökeskuksen johtaja Heikki
Aronpääkin osallistui tähän kokoukseen.

Kokousten välillä tulevia linjauksia valmisteltiin kummassakin maa-
kunnassa pienemmissä ryhmissä. Edellisessä kokouksessa oltiin valittu
kolme henkilöä (Esko Pääskylä, Hannu Luotonen, Ilkka Eisto) tekemään
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27  Ryhmä kokoontui varsinaisesti suurpetotutkimukseni takia, mutta samalla käsittelimme
Kainuun ja Pohjois-Karjalan ympäristöyhteistyötä.

hankeideasta luonnos. Näiden tuli tehdessään konsultoida eri tahoja.
Kainuussa kokoontui valmistelutyöryhmä, jonka esityksestä Sonkajan
kokouksessa lähtökohtana oli strategisen yhteistyöohjelman tai -suunnitelman
laatiminen. Tuo työryhmä painotti mm. paikallisen näkökulman tärkeyttä
sekä kuntien ja kutakin asiaa koskevien viranomaistahojen integrointia
mukaan kehittämistoimintaan. Myös Pohjois-Karjalassa tarkasteltiin pie-
nemmällä ryhmällä 3.8. (Hannu Luotonen, Simo Palviainen ja silloinen
maakuntajohtaja Tarja Cronberg)27 kehittymässä olevan yhteistyön mahdol-
lisuuksia. Palaverissa todettiin Lex Kainuun olevan hyvä yhteistyökehikko.
Samoin todettiin, että yhteistyön lähtökohdat ovat hyvät ja toiminnallista
samankaltaisuuttakin on havaittavissa. Niin ikään biosfäärialuetoiminnan
todettiin kuuluvan tämän yhteistyön piiriin. Samoja asioita kokoonnuttiin
(Hannu Luotonen, Ilkka Eisto, Simo Palviainen) pohtimaan ennen seuraa-
vaa kokousta vielä 16.8. Lieksassa, jossa ideoitiin mm. valtakunnan rajat
ylittäviä toimintamuotoja. Maantieteellisten raamien lisäksi pyrittiin hah-
mottamaan myös sisällöllisiä kehikoita sekä yleisajatusta, tavoitteita ja
mahdollisia osahankkeita ympäristöyhteistyölle.

Yhteistyöhankkeen intensiteetti nousi siis hyvin nopeasti varsin
korkealle ja ajatusta ryhdyttiin kehittämään myös suurempien kokoontu-
misten välillä itse asiassa melko aikaisessa vaiheessa. Niin ikään asiasta
kiinnostuneiden joukko kasvoi käsittämään lähes kaikki merkittävät maa-
kunnalliset kehittämistahot, jopa Maa- ja metsätalousministeriö osallistui
siihen. Jäntevyyden nousu merkitsi tietysti myös asian priorisointia erityi-
sesti ympäristökeskusten toiminnassa, mutta myös monien Lex Kainuun
hankekumppaneiden keskuudessa.

Sonkajan kokous kutsuttiin koolle otsikolla Kainuun ja Pohjois-Karjalan
yhteistyöhanke ympäristönhoidon ja kunnostuksen alueellisesta kehittämisestä. Ko-
kouskutsussa otettiin tässä yhteydessä ensi kertaa selvästi esille syrjäisen
maaseudun käsite. Pohjois-Karjalan kokousta varten tekemässämme
paperissa suunnitteilla olevan toiminnan tavoitteiksi todetaan mm. laajan
toimijaverkoston luominen, ympäristönhoidon kehittäminen sellaiseksi,
että siitä muodostuu syrjäseudulle varteenotettava toimeentulomahdolli-
suus, rajoittavien reunaehtojen ja esteiden selvittäminen sekä toiminnan
ympärivuotiseksi saaminen.

Kokoukseen toi Pohjois-Karjala paperin, jonka otsikko tähtäsi syrjäi-
sen maaseudun uusien toimeentulomuotojen kehittämiseen ympäristönhoi-
don avulla tai siitä saatavien kokemusten avulla. Kainuu piti lähtökohta-
naan varsin tarkkaan vastaavaa otsikolla Kainuun ja Pohjois-Karjalan maaseu-
dun uusien toimeentulomuotojen kehittäminen ympäristönhoitotöiden avulla.
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Pohjois-Karjalan taustapaperin ydinajatuksena oli, että kehittämällä
eri toimijaryhmien yhteistyötä voidaan maaseudulle kylätasolla luoda
toimivia monitulolähtöisiä toimeentulomahdollisuuksia. Painopisteenä
pidettiin maaseudun ympäristölähtöistä toimeentulon kehittämistä. Konk-
reettisina esityksinä olivat: 1) Kyläkohtainen kehittämistoimien koordinoin-
ti kylänkehittäjätoiminnan (Lex Kainuu) kokemusten avulla, 2) Molempien
maakuntien kansallispuistoja koskeva ympäristökasvatusta, luontomatkailua
ja ympäristötietoisuuteen kytkeytyviä asioita sivuava LIFE-hanke, 3)
Valuma-aluekunnostusprojekti, 4) Ympäristönhoitotöiden kehittäminen
syrjäisen maaseudun työllistämistä koskevaksi malliksi, 5) Yhteinen kulttuu-
riympäristöjenhoitohanke ja 6) Muut ympäristönhoitohankkeet (mm.
matkailureitistöt ja niihin kytkeytyvät ylläpito-, kehittämis-, inventointi- ja
rakentamishankkeet).

Kainuun ennakkopaperissa muodostettiin kaksi hankekokonaisuutta:
A) Ympäristötyöt maaseudun monitulolähtöisen toimeentulomallin kehittä-
misessä ja B) Ympäristönhoidon työllisyyttä tukevat rinnakkaishankkeet
(kylänkehittäjähankkeet). Paperissa pohdittiin yleisiä maaseudun, erityisesti
syrjäalueiden ongelmia, kuten tulevaisuususkon puutetta, korkeaa työttö-
myyttä, ympäristön hoidon merkitystä sekä työllistämiskeinoja. Kainuulais-
ten mukaan yhteistyöhankkeen tavoitteena olisi kehittää ympäristönhoito-
töiden sosiaalista ulottuvuutta eritoten työllistymisen ja elinkeinojen kehit-
tämisen näkökulmasta. Esityksen pohjana oli ympäristönhoitotöiden
integroiminen kylälähtöiseen maaseudun kehittämistyöhön.

Omien muistiinpanojeni mukaan Sonkajan kokouksessa lähdettiin
aluksi liikkeelle kysymällä onko ympäristönhoito maaseutupoliittisena
välineenä mahdollinen? Kysymyksenasettelu kuvastaa näkemystä, jonka
mukaan ympäristöpoliittinen toimenpide voi olla maaseutupoliittinen
väline. Tämä kysymys ei kuitenkaan varsinaisesti kummunnut ympäristö-
hallinnon piiristä, vaan muut toimijat toivat sen esiin. Sinänsä on varsin
mielenkiintoista, että tuollaista kysymystä käsiteltiin ryhmässä. Maaseutupo-
liittinen toiminta oli tässä kahden maakunnan ympäristöyhteistyössä esillä
erityisesti siksi, että siinä oli mukana runsaasti maaseudun kehittäjiä.

Kokous eteni siten, että aamupäivällä käytiin läpi yleisempiä kysymyk-
senasetteluja ja iltapäivällä niihin yritettiin saada konkretiaa. Yleisemmällä
tasolla puhuttiin yhteistyöstä, työ- ja toimeentulomahdollisuuksista, syr-
jäseuduista, kylien omaehtoisuudesta, aktivoimisesta ja institutionaalisesta
yhteistyöstä. Puhuttiin myös alueellisista toimenpiteistä, jotka ylittäisivät
sektorirajoja ja hankkeen valtakunnallisesta merkityksestä ympäristölähtöi-
sen työllistämisen kokeiluna. Samalla kaavailtiin hankkeen laajentamista
koko Itä-Suomeen, jolla tarkoitettiin Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
alueen mukaan ottamista. Tämä kuitenkin kariutui alkuunsa.

Olen merkinnyt muistiin seuraavanlaisia pääkohtia, joiden alle koetin
sijoittaa hankkeen silloisen vaiheen: Itsetoimintahakuisuus, kehittämisen
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laaja-alaisuus, käsitteiden terävöittäminen, luotujen toimintakuvioiden,
-suhteiden ja -etujen hyödyntäminen, koulutuskytkentä, poikkihallinnolli-
nen näkökulma, laajennus ja paikallisten toimintaryhmien kytkentä. Luette-
loiden monista kohdista voi nyt poimia sellaisia piirteitä, jotka viittaavat jo
varsin vahvasti myöhemmin esiteltävän uuden sopimuksellisuuden suun-
taan (mm. poikkihallinnollisuus, paikalliset toimintaryhmät, itsetoimintaha-
kuisuus, sektorirajojen ylittäminen ja laaja-alaisuus). Pöytäkirjan mukaan
itse painotin tuolloin nimenomaan uudenlaista poikkihallinnollista ajattelua.

Kainuun ympäristökeskuksen johtaja linjasi puheenvuorossaan
toimintaa varsin selkeästi asettaen toimintakehikon painotukset seuraavaan
järjestykseen: Ensimmäisenä tulevat pakolliset, lainmukaiset työt, toisena
matkailua palvelevat rakenteet, kolmantena valtakunnalliset maisema-alueet
ja sen jälkeen muut mahdolliset hankkeet, jos rahaa riittää. Tämä oli paitsi
vallankäyttöpuheenvuoro myös selkeä kannanotto sen puolesta, että kovin
innovatiivisiin ja uusia uria aukoviin toimintoihin ei Kainuun ympäristökes-
kus aio osallistua. Pohjois-Karjalan vastaava kannanotto sisältynee siihen,
että johtaja ei osallistunut tähänkään kokoukseen, tosin hän seurasi ja piti
yhteyttä toimintaan omien työntekijöidensä välityksellä.

On kiinnostavaa, että vaikka koko prosessia hallitsivat ympäristökes-
kukset ja vaikka toimintaa ei mielletty maaseutupolitiikaksi, niin monet
edellä mainitut puheiden kohteet ovat tuttuja nykyisestäkin maaseutupolitii-
kasta ja sen toteuttamisesta. Toisin sanoen näyttää siltä, että kaikesta
huolimatta osallistujat loivat osin tietämättään varsin maaseutupoliittisesti
painottuneen kehikon toimintasuunnitelmilleen, vaikka faktisesti haluttiin
pitäytyä tiukasti kiinni tehtävissä ja lähtökohdissa, jotka koettiin ympäristö-
viranomaisten velvoitteiksi.

Sonkajan kokouksessa yhteistyö tekeytyi suuntaan, jossa sateenvarjo-
hanke ja sen osahankkeet hahmottuivat varsin selkeästi, tosin sateenvarjo-
hankkeen formaatti jäi avoimeksi. Pöytäkirjan mukaan tehtiin seuraavat
kuusi hanke-esitystä: 1) Maaseudun ympäristö/luonnonhoidon mahdolli-
suudet monitulolähteisen toimeentulon kehittämisessä, 2) Kainuun ja
Pohjois-Karjalan yhteinen LIFE-hanke, 3) Valuma-alueiden kunnostukseen
liittyvä hanke, 4) Kulttuuriympäristöt, 5) Muut ympäristönhoitohankkeet
(reitistöt, ym. matkailuasiat) ja 6) Tietoverkot ympäristöhankkeiden apuvä-
lineenä. Hankkeille 1, 4 ja 6 nimettiin jo vastuuhenkilötkin ja kaikille
hankkeille vastuuorganisaatio. 

Hankkeen valmistelijaksi nimettiin kokouksessa molempien maakun-
tien yhteinen työryhmä (Hannu Luotonen, Ilkka Eisto, Esko Pääskylä,
Simo Palviainen), jonka tehtäväksi jäi valmistella ennen marraskuuksi
suunniteltua seuraavaa kokousta hankkeiden sisältöjä ja nimetä osallistujia
niihin sekä pohtia isompien kokousten tarvetta, toimintaa ja rahoitusta.
Noin kolmen viikon kuluttua pidettyyn työryhmän kokoukseen osallistuivat
edellä mainittujen lisäksi myös Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskes-
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kuksen suunnittelija Tarja Lukkari sekä Kainuun ympäristökeskuksen
johtaja Heikki Aronpää.

Kaiken kaikkiaan Sonkajan kokous laajensi Pohjois-Karjalan ja
Kainuun ympäristöyhteistyötä merkittävästi. Ilmapiiri pysyi edelleen innos-
tuneena. Siihen saattoi vaikuttaa paitsi yllättävänkin monien yhteisten
hankkeiden ilmaantuminen näköpiiriin, myös asian nopea ja varsin yksimie-
lisen tuntuinen eteneminen. Kuitenkin jo tuossa vaiheessa oli aistittavissa
jotain, joka saattoi enteillä loppua. Ehkä se liittyi varsin paljon toisistaan
poikkeaviin suunniteltuihin osa-hankkeisiin (esim. valuma-alueet verrattui-
na tietoverkkoihin), ehkä asioiden liiankin nopeaan ja siksi hallitsematto-
man tuntuiseen etenemiseen ja laajenemiseen tai ehkä siihen, että vastuuta-
hot liikkuivat osittain alueilla, jotka olivat niille vieraita. Jotkut saattoivat
kokea innovatiivisten pyrkimysten kilpistyvän Kainuun ympäristökeskuk-
sen edellä olleeseen kannanottoon. Tuntemus saattoi myös aiheutua siitä,
että kukaan ei oikein selvästi nähnyt mihin kehitys johtaa. On hyvä pitää
myös mielessä, että kaikki osallistujat toimivat omilla tahoillaan intensiivi-
sesti ns. varsinaisissa töissään ja yhteyksissään joista saadut kokemukset
ilman muuta heijastuivat myös tähän prosessiin. 

Tämä koski tietysti itseänikin. Olin heinäkuussa aloittanut suurpeto-
asenteita kartoittavan lyhyen tutkimusprojektin ja osallistuin sekä suurpeto-
neuvottelukunnan että pienemmän ohjausryhmän työhön, valmistelin
osaltani elokuussa Ilomantsissa pidettävää maaseututukijatapaamista,
osallistuin syyskuun puolivälin tienoissa Joensuussa pidettyyn ENSURE-
jatkoseminaariin, valmistelin ja pidin yhden metsäviestintäkurssin Sotka-
mossa lokakuussa. Lisäksi ympäristöministeriön perinnebiotooppien
hoitotyöryhmä kokoontui säännöllisesti noin kerran kuussa. Luonnollisesti
oli myös pyrittävä saamaan rahoitusta lyhyeksi tiedetyn petoprojektin
jälkeenkin. Työni hajautui monelle taholle, enkä paneutunut suinkaan
pelkästään Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyön kehittämiseen.

Suunnittelukokoukset linjasivat tulevaa toimintaa

Varsin suureksi paisunut (6 henkeä: P-K 3, Kainuu 3) suunnitteluryhmä piti
kokouksensa syyskuun 22. päivä Kajaanissa. Kokous keskusteli yleisperiaat-
teista, suunnitteli sateenvarjohankkeen (tuolloin siis selvästi alettiin puhua
sateenvarjohankkeesta) resursointia ja hankekokonaisuuksien tarkennuksia.
Nämä tehtäväthän Sonkajan kokous oli ryhmälle antanutkin. Tämän lisäksi
kokouksessa käsiteltiin myös tutkimuksen suhdetta osahankkeisiin, työryh-
mien kokoonpanoa ja tehtävänasettelua sekä Lex Kainuu tuotemerkin
hyödyntämismahdollisuuksia hankkeen nimeämisessä.
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Hankkeen toiveet olivat ehkä juuri tässä vaiheessa kaikkein korkeim-
millaan, koska sateenvarjohankkeen laadinnan resurssitarpeiden yhteydessä
puntaroitiin vakavasti jopa työntekijän palkkaamista. Oikeastaan sen tarve
todettiin yksimielisesti, kyse oli vain siitä, mistä rahoitus helpoimmin
saataisiin järjestymään. 

Yleisellä tasolla pohdittiin mm. seuraavia periaatteita ja lähtökohtia:
monitulolähtöisyys työpaikoissa, ympäristönhoidon ja toimeentulon yhdis-
täminen, kylätasoinen toiminta, poikkihallinnollisuus, holistinen lähtökoh-
ta, sosiaalisen ulottuvuuden merkitys, maaseudun kehittämisen pirstaleinen
kenttä ja ympäristöarvot hankkeistuksen perustana. Nämä olivat vain
jonkin verran kehittyneitä ajatuksia edellisestä kokouksesta. Lisäksi päätet-
tiin esittää seuraavalle kokoukselle pohdittavaksi missä määrin ns. normaali
toiminta ja -resursointi antaisi mahdollisuuksia kyseisiin yhteistoiminta-
hankkeisiin.

Yhteishankkeen tekniseen toteutukseen liittyi paitsi työntekijäkysy-
mys, myös internet-sivujen perustaminen ja osallistuvien toimijoiden kirjon
laajentaminen. Niin ikään pohdittiin osahankkeiden osallistujien jakamista
siten, että kullakin osahankkeella olisi laaja “tiedoksi-jengi lausunto-oikeu-
della” ja lisäksi tiivis 6–7 hengen työryhmä. 

Tutkimuksen osalta työryhmä totesi, että tarvitaan sekä ongelma-
analyysiä, jatkuvaa arviointia että faktatietoa saavutetuista tuloksista. Tämä
kaikki siksi, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä maakuntien
välinen yhteishanke, jossa on moninaisia tutkimustarpeita.

Työryhmä pohti myös sateenvarjohankkeen nimikysymystä sekä
tarkensi hankekokonaisuuksia ja niihin liittyvien työryhmien kokoonpanoa.
Sateenvarjohanke päätettiin esittää perustettavaksi mahdollisimman kor-
keatasoisiksi luokiteltujen maakunnallisten toimijoiden varaan ja edustajiksi
päätettiin esittää kyseisten tahojen korkeimpia mahdollisia virkamiehiä.
Niinpä puheenjohtajaksi esitettiin Pohjois-Karjalan liiton johtajaa Tarja
Cronbergia ja samaan tapaan edettiin muiden toimijoiden esitysten osalta.

Yhteistyökuvion osahankkeita kehitettiin Sonkajan kokouksen esitys-
ten pohjalta siten, että lähes kaikkiin kaavailtiin jäsenistö nimiä myöten ja
osaan esitettiin myös puheenjohtaja. Osahankkeiden nimet ja sisällöt eivät
tässä vaiheessa muuttuneet edellisen kokouksen esityksistä. Vielä päätettiin,
ketkä huolehtivat siitä, että ennen seuraavaa kokousta kustakin osahank-
keesta tehdään noin puolen sivun mittainen kuvaus, joka sisältää myös
alustavan vaikuttavuusarvioinnin.

Tässä vaiheessa yhteistyöhanke oli laajentunut (lähinnä osallistujien
mielissä, mutta ehkä myös käytännössä) niin suureksi, ettei edes sen valmis-
telu onnistuisi ilman päätoimista työntekijää. Lisäksi katsottiin, että hanke
tarvitsee laajempaa näkemystä. Kun otetaan huomioon, että sateenvarjo-
hankkeen lisäksi osahankkeita olisi 6 kpl ja kussakin n. 6–7 henkeä intensii-
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visesti mukana, tarkoitti tämä jo vähintään 40 henkilön varsin voimaperäis-
tä osallistumista valmisteluun.

Myös Kajaanissa Lex Kainuun työllisyyskokeilun ohjausryhmän
kokouksessa asiaa käsiteltiin lokakuussa. Yhteistyökuvio saatettiin ohjaus-
ryhmälle tiedoksi ja pöytäkirjan mukaan se herätti paljon keskustelua, tosin
keskustelu käytiin maaseudun työllistämispaketti -nimikkeen alla, joten ei
selviä, miten paljon nimenomaan yhteistyöstä keskusteltiin.

Yhteistyökuvio alkoi siis näyttää laajalta, ehkä liian laajalta. Pelkän
valmistelevan työryhmän kokous kesti liki kuusi tuntia ja siitä syntyi 8 sivua
pitkä muistio. Kyseinen työryhmä oli tosin edelleen innostunut asiasta ja
paneutui siihen tosissaan. Itse olin siinä samalla tavalla mukana. Koko-
naisuus oli minusta sellainen, etten kuitenkaan olisi halunnut olla se, joka
jatkaa sen koordinointia. Siinä oli liikaa osioita, liikaa hyviä asioita, jotka
olivat sittenkin ehkä liian löyhästi sidottu alkuperäiseen ideaan ympäris-
töyhteistyöstä. En kyennyt analysoimaan tuolloin tilannetta, vaan olin
mukana varsin kritiikittömänä kehittäjänä ja myötäilin syntyneitä ratkaisuja.

Nousun aika päättyy

Vaikka marraskuussa 1999 pidetty Kajaanin kokous oli vasta neljäs varsi-
nainen ja kolmas suurempi kokoontuminen oli se jo seitsemäs meille, jotka
olimme olleet valmistelemassa ja suunnittelemassa yhteistyötä. Paikalla oli
14 henkeä (P-K 5, Kainuu 9), joihin lukeutui tällä kertaa myös Pohjois-
Karjalan ympäristökeskuksen johtaja Marketta Ahtiainen ja mm. Kainuun
TE-keskuksen maaseutuosaston päällikkö Kauko Heikurainen. Sen sijaan
maa- ja metsätalousministeriön edustus puuttui. Ministeriö osallistui lopulta
vain yhteen kokoukseen.

Kokous jatkoi työskentelyä Sonkajan kokouksen ja valmistelevan
työryhmän esitysten perusteella. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen nykytila,
hanketyöryhmien perustaminen, hankevalmistelijan tai koordinaattorin
palkkaaminen sekä seuraavan kokouksen valmistelu. Hankkeen nykytilan
tarkastelu koski lähinnä sateenvarjohanketta, joka todettiin kokoavan
osahankkeita yhteen koordinoimalla ja pitämällä yhteyttä niiden välillä.
Pohdinta keskittyi lähinnä sateenvarjohankkeen ja ohjausryhmän rakentee-
seen, rahoitukseen ja asettajatahoon. Ohjausryhmän lisäksi päätettiin
perustaa laajempi neuvottelukunta, jonka tarkoitus oli kokoontua pari
kertaa vuodessa. 

Kokouksessa käytiin läpi hankeryhmien kokoonpanoja ja täydennet-
tiin niitä, lisäksi keskusteltiin jo jonkin verran hankkeiden sisällöistä ja
rajauksista. Hankeryhmät muodostuivat nyt seuraavasti: 1) Maaseudun
ympäristönhoidon mahdollisuudet monitulolähtöisen toimeentulon kehit-
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28 Tavoite 6-ohjelma on syrjäisen ja harvaan asutun Pohjois- ja Itä-Suomen alueiden
kehittämisohjelma. 

29 Tavoite 1-ohjelma on tarkoitettu kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittämisen ja
rakenteellisen sopeuttamisen edistämiseen

tämisessä, 2) LIFE-hanke 3) Valuma-alueiden kunnostukseen liittyvä
hanke, 4) Kulttuuriympäristöt, 5) Muut ympäristönhoitohankkeet, 6)
Tietoverkot ympäristöhankkeiden apuvälineenä ja 7) Tutkimus. Ryhmät
säilyivät suunnilleen valmistelukokouksen esittäminä, tosin tutkimuksesta
muodostui uusi hankeryhmä. Itse pyrin kokouksessa siihen, että mahdolli-
nen tuleva oma tutkimushankeosioni pääsisi tähän yhteistyökuvioon
mukaan, kuten kävikin. Minut valittiin osahankkeisiin 1 ja 7 sekä osallistu-
jaksi Kainuun tapaamiseen, joka järjestettäisiin hankkeistuksen jatkojalosta-
miseksi. Kyseiseen ryhmään kuuluisivat edustajina lisäksi Heikki Aronpää,
Kainuun TE-keskuksen molemmat osastot sekä Kainuun liitto. Vaadin
lisäksi hankkeistukseen koulutusosiota.

Hankevalmistelijaksi päätettiin yksimielisesti Ilkka Eisto, toimintavas-
tuitakin jaettiin, mutta rahoitus jäi auki. Yhteistyöhankkeesta päätettiin
tiedottaa vasta kun sateenvarjohanke on saatu kasaan. Seuraava kokous
päätettiin pitää jo tammikuussa.

Tämä vaihe oli jatkoa edelliselle monessakin mielessä. Samalla toimin-
nan jatkuminen alkoi olla kiinni ehkä yksittäisistäkin tapahtumista, kuten
hankekoordinaattorin rahoituksen nopeasta saamisesta. Rahoitusta ei saatu
ja tammikuuksi suunniteltu kokous peruutettiin

Kajaanin kokouksen aikaan ympäristöyhteistyö oli jo laskussa, vaikka
se ei näkynyt ulospäin, eikä sitä voinut mitenkään arvata, vaikka tuntemuk-
sia asiasta saattoi olla monellakin. Osahankkeiden suunniteltu määrä oli
tuolloin huipussaan, osallistujatahojen arvovaltaisin joukko osallistui ja
suunnitteli osallistuvansa yhteistyön kehittämiseen ja kaikki näytti muuten-
kin, myös rahoituksen puolesta, olevan kohdallaan, mutta jälkeen päin
ajateltuna ilmeisesti kaikki olikin vain kuorta ilman todellista sisältöä ja
todellista tahtoa.

Alamäki alkaa

Tammikuuksi 2000 suunniteltu kokous peruuntui. Syyksi ilmoitettiin
varojen puute: Kummankaan maakunnan TE-keskuksilla ei ollut 6-ohjel-
man28 teknisen avun varoja siihen. Rahoitusta selvitettiin myös alkamassa
olevan tavoiteohjelma 1:n29 kautta, mutta sekään ei tuottanut tulosta.
Toivoa ei ollut vielä kuitenkaan heitetty, vaan takaiskuja pidettiin tilapäise-
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nä. Tästä todistavat mm. sähköpostilistan perustamisaikeet sekä se, että
seuraavaa kokousta kaavailtiin maaliskuulle. Sitä ei kuitenkaan saatu aikaan.

Seuraava tapahtuma, joka jollakin tavalla sivusi ympäristöyhteistyötä
oli Lex Kainuun Kaukametsä -seminaari lokakuun alkupuolella 2000.
Ensimmäinen vastaava valtakunnallinen seminaari oli järjestetty vuotta
aiemmin. Molemmissa julkaistiin myös Lex Kainuu -kirja. Täysistuntojen
lisäksi seminaarissa oli 7 erillissessioita, joista yhden teema oli Maaseudun
työllisyys. Teemaosiossa pidettiin lyhyet esitelmät ja keskusteltiin teeman
aiheista. Teemasessioiden esiintyjät oli valittu etukäteen ja Maaseudun
työllisyys -sessiossa esiintyneistä kuudesta henkilöstä viisi oli ollut mukana
myös maakuntien välisen ympäristöyhteistyön kehittämisessä. Aiheista oli
samoja ainoastaan ympäristötöiden tarjoamista mahdollisuuksista kertonut
esitys.

Tuohon aikaan, kuten jo ollessani biosfäärialueen työllisyystyöryh-
mässä, olin kiinnostunut siitä, voidaanko erityisiä työllisyyden parantamis-
keinoja saada joillekin niitä kaipaaville alueille. Kaukametsä -seminaarissa
puhunut Sisäasiainministeriön aluekehitysosaston ylijohtaja Veijo Kavonius
tyrmäsi jälleen kerran sen tapaiset hankkeet alueellisen tasa-arvon säilyttä-
misen nimissä. Lex Kainuun kokeilut olivat kuitenkin varsin poikkeukselli-
sia, mutta pysyviä järjestelyjä, esimerkiksi alueellisia työllisyystoimenpiteitä,
ei valtakunnallisesti siis voitu hyväksyä.

Vuoden 2000 aikana ympäristöyhteistyössä mukana olleet nähdäkseni
pettyivät erityisesti siihen, ettei rahoitusta näinkin suuren hankkeen valmis-
teluun kummankaan maakunnan TE-keskuksilta saatu. Hanke itse asiassa
keskeytyi lähes vuodeksi, joka vääjäämättä kertoi lopun olevan lähellä,
vaikka toivo kohosikin uudestaan, kun hankkeen laajennettu valmistelutyö-
ryhmä saatiin koolle Valtimolle joulukuun alussa. Paikalle tuli 13 henkeä
(PK 4, Kainuu 9). 

Valmisteleva työryhmä oli monilta osiltaan täsmälleen samassa tilan-
teessa kuin yli vuosi sitten: Osahankkeet olivat samoja, monet niistä olivat
samassa pisteessä kuin edellisenäkin vuonna ja sateenvarjohankkeelle
mietittiin edelleen vetävää ja erottuvaa nimeä. Toisaalta jotain oli myös
tapahtunut: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Maaseutukeskus olivat
valmistelleet kolmivuotisen hankkeen “Ympäristönhoito maatilojen uutena
ansiomahdollisuutena”. Hanke esiteltiin Valtimon kokouksessa Pohjois-
Karjalan osahankkeena ympäristöyhteistyön 1. osahankkeeseen (Ympäris-
tönhoidon mahdollisuudet maaseudun monitulolähteisen toimeentulon
kehittämisessä). Hanke esiteltiin nimenomaan toimeentulomahdollisuuksi-
en lisäämiseen tähtäävänä projektina. Oma panokseni kokouksessa oli
tuoda esiin piirteitä Ranskan CTE-järjestelmästä ja erityisesti sopimuspoh-
jaisen järjestelmän mahdollisuuksista. Olin saanut tietää CTE-järjestelmästä
hieman yli vuotta aiemmin ja ranskalainen järjestelmä oli ollut esillä julki-
suudessa jonkin verran.
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Ympäristökeskuksen ja maaseutukeskuksen hanketta oli ollut suunnit-
telemassa Ilkka Eisto, joka työskenteli kesään 2000 saakka ympäristökes-
kuksen suunnittelijana ja siitä eteenpäin Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija-
na. Olimme jo kauan tehneet yhteistyötä ja kiinnostuksemme keskeinen
kohde tuolloin oli nimenomaan ranskalaisten järjestelmän eräät osat, kuten
maaseudun ympäristönhoidon tuotteistaminen, paikallislähtöisyys ja viran-
omaisyhteistyö. Niinpä kyseiseen hankesuunnitelmaan eksplisiittisesti
kirjattiin muutamia tuolloin hyvinä pitämiämme toimintaperiaatteita, kuten
viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen. Sen sijaan esimerkiksi
sopimuksellisuutta hankesuunnitelmaan ei varsinaisesti kirjattu, vaikka sitä
hankkeen aikana kokeiltiinkin. Hankesuunnitelman perustavoitteet olivat
uusien toimeentulomuotojen muodostaminen, uuteen eurooppalaiseen
maatalouspolitiikkaan sopeutuminen, kulttuuri- ja muiden ympäristöjen
säilymisen ja hoidon edistäminen sekä tiedon tuottaminen maatilojen
ympäristönhoidon kustannuksista. Viimemainittu sisältää implisiittisen
viittauksen sopimustyyppiseen toimintaan. Tuota hanketta onkin sen
toteuttamisen aikana pidetty ensimmäisenä tämäntyyppisenä sopimukselli-
suuskokeiluna.

Otin esille jo vuoden 2000 aikana myös tutkimushankkeen, jossa
työskentelin. Koetin linkittää vuoden 2001 alussa tutkimushankkeeseen
liittyvää kirjahanketta ympäristöyhteistyöhön ympäristöpoliittisen oikeu-
denmukaisuuden teeman kautta. Kirjahanke herätti kiinnostusta ympäris-
töyhteistyöhön osallistuvissa, mutta varsinaisesti sitä ei voitu liittää esimer-
kiksi osahankkeisiin, koska kirjahanke oli tuolloin periaatteessa jo melko
pitkällä. Kirja tosin ilmestyi vasta lähes 3 vuotta myöhemmin, ja ympäris-
töyhteistyö päättyi paljon ennen sitä.

Valtimon kokouksessa tunnuttiin yhtäältä junnaavan paikallaan, mutta
toisaalta uusia ideoita ja konkretisoitumista tapahtui. Seuraava varsinainen
kokous saatiin kuitenkin koolle ja se pidettiin Sotkamossa 18.5. 2001.

Viimeinen kokoontuminen

Kokouksen osanottajamäärä ja kulku oli melko tavanomainen. Osallistujia
oli 15 henkeä, joista Kainuusta 9. Aiemmin kaavailtu postituslista näyttää
tuolloin olleen jo olemassa. Listassa oli yhteensä 44 nimeä, jotka edustivat
19 eri toimijaa, joista paikalla oli 12, mikä sivusi maksimimäärää koko
toimintahistoriassa. Toimijajoukko oli siis varsin kattava, eikä innostus
siinäkään mielessä näyttänyt laantuneen.

Hankekoordinaattorin palkkausta ei oltu saatu ja asia oli tiedossa,
mutta silti kokouksen kulusta ei voinut mitenkään vielä päätellä, että se olisi
viimeinen. Yksittäiset hankkeet olivat konkretisoituneet, yhteistyökuvioita
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oltiin laajennettu, joidenkin osahankkeiden sisällöllistä laajentamista suun-
niteltiin ja innovatiivisia hankekokonaisuuksia kehiteltiin. Kaikki näytti siltä
kuin mitään taukoa ei olisi ollutkaan ja että kaikki jatkuu niin kuin ennen-
kin. Kokouksessa kuultiin kyllä äänenpainoja, jotka totesivat homman
junnaavan paikallaan ja kokoontumisten luonnetta haluttiin muuttaa, mutta
mitään epätoivoa ei voinut tuolloin havaita.

Yhteistyö kuitenkin todennäköisesti tyrehtyi juuri hankekoordinaatto-
rin rahoituskysymykseen ja osahankkeet, jotka näyttivät etenevän, olivat
kehittyneet aivan muun toiminnan yhteydessä. Ne tuotiin tähän kehikkoon,
koska oli kova halu kehittää ympäristöyhteistyötä ja hankkeiden piti olla
mahdollisia ja konkreettisia. Hankkeita oltiin joka tapauksessa kehitelty ja
niitä kehiteltiin edelleen riippumatta tästä nimenomaisesta maakuntien
välisestä yhteistyöstä. Viimeisessäkin kokouksessa painotettiin sitä, että
viranomaiset eivät voi ottaa kovin paljoa uusia, esimerkiksi ylläpitotehtäviä
eivätkä rahoittaa niitä.

Viimeisestä kokouksesta ei ole edes pöytäkirjaa. Lopulliseksi niitiksi
tuntui jäävän, että kokouksessa sovitun maakunnan edustajat eivät valmis-
telleet seuraavaa kokousta, eivätkä kutsuneet sitä koolle. Myöskään pöytä-
kirjaa ei lähetetty. Syyt ovat varmasti paljon syvemmällä, kuten siinä, että
asia ei edennyt toivotulla tavalla, eikä se kiinnostanut riittävästi rahoittajia,
vaikka ne olivat toimijoina mukana. 

Mitä tästä kaikesta voi päätellä?

Tarkasteltaessa jotakin toiminatatutkimusjaksoa on muistettava, että esi-
merkiksi Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyö ei rajoittunut
pelkästään noihin kokoontumisiin vaan yhteyttä pidettiin, suunniteltiin ja
pohdittiin eri tavoin myös kokousten välillä. Lisäksi luvun alussa mainitut
muut päällekkäiset tutkimusprojektit vaikuttivat taustalla.

Taulukko 2 näyttää keskeisimpiin kokoontumisiin osallistuneiden
määrät maakunnittain sekä osallistuneiden taustayhteisöjen määrät. Vain
ensimmäisessä kokouksessa Pohjois-Karjalasta oli Kainuuta enemmän
osallistujia ja useammassakin tapauksessa kainuulaisten määrä oli pohjois-
karjalaisiin verrattuna yli kaksinkertainen. Taulukosta voi nähdä myös, että
pohjoiskarjalaisten osallistumismäärä laski jo Sonkajan kokouksen jälkeen
ratkaisevan tuntuisesti, sen sijaan kainuulaisten määrä säilyi lähes ennallaan.
Asemat näyttivät vakiintuneen. 

Väkeä oli Pohjois-Karjalasta vähemmän, samoin toimijoita. Pohjois-
Karjalasta kokoontumisiin osallistui keskimäärin alle 3 toimijaa kun taas
Kainuusta yli 5. Jos valmistelevat kokoukset jätetään pois, nousee kainuu-
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30 Toimijoiden määrittely on tapahtunut pääasiassa varsin yleisellä tasolla, kuten maakun-
tien liitot, ympäristökeskukset, metsähallitus, yliopisto jne.

31 Toimijoiden kohdalla oleva “kaikkiaan” sarake tarkoittaa prosessiin osallistuneiden
toimijoiden yhteismäärää.

32 Yksi osallistuja oli Helsingistä, maa- ja metsätalousministeriöstä.

laisten osallistujien suhteellinen osuus tästäkin. Kaikista toimijoista30 poh-
joiskarjalaiset olivat myös keskimäärin kainuulaisia innottomampia. Kaikis-
ta mukana olleista kainuulaisista keskimäärin noin kaksi kolmannesta otti
osaa kokoontumisiin kun taas pohjoiskarjalaisista vain noin puolet. Maa-
kuntien välillä vallitsi siten lähes koko ajan jonkinlainen epäsuhta, eivätkä
pohjoiskarjalaiset toimijat innostuneet mukaan niin hyvin kuin kainuulaiset,
vaikka tiedotus todennäköisesti oli samankaltaista molemmilla alueilla.

Taulukko 2. Kainuun ja Pohjois-Karjalan ympäristöyhteistyökokous-
ten osallistujien ja toimijoiden määrät31

OSALLIS-
TUJAT

KOKOUS

Pohjois-
Karjala
henkeä

Kai-
nuu
hen-
keä

Hen-
keä
Yht.

Toimijat
P-K

Toimijat
Kainuu

Toimijat
Yht.

Joensuu 3 1 4 3 1 4

Kajaani I 3 5 8 2 3 5

Sonkaja 10 10 2132 4 7 12

Kajaani 
valmisteleva

3 3 6 2 3 5

Kajaani II 5 9 14 3 6 9

Valtimo 4 9 13 3 7 10

Sotkamo 5 9 14 3 9 12

kaikkiaan 33 46 80 8 10 19

Toiminta päättyi ikään kuin kesken: kaikki näytti jollakin tapaa toimi-
van, osallistujia oli runsaasti viimeisessäkin kokouksessa, asenteet eivät
olleet ainakaan jyrkentyneet ympäristöyhteistyötä kohtaan ja innostus
tuntui myöskin säilyneen. Aika ei myöskään ajanut ympäristöyhteistyön
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ohitse siten, että siitä olisi tullut vähemmän ajankohtaista tai että toiminta-
tavat olisivat olleet syvemmässä muutoksessa. Myöskään aiempia kokemuk-
sia kyseisten maakuntien välisestä yhteistyöstä ei voida syyttää toiminnan
loppumisesta. Useaan otteeseen pikemminkin tuli esille, kuinka tällaisen
yhteistyön luominen saattaisi joidenkin muiden naapurimaakuntien kanssa
olla hankalaa, mutta näiden kahden välillä ei. Ei myöskään ollut havaittavis-
sa, että esimerkiksi keskeisten henkilöiden välillä olisi ollut henkilökohtaisia
jännitteitä, jotka olisivat voineet upottaa laivan.

Kaikesta huolimatta yhteistyö tuossa muodossa kuitenkin lopahti.
Syitä on varmaankin useita. Eräs on varmaankin se, että osahankkeita ei
valmisteltu juuri tätä yhteistyökuviota silmällä pitäen, vaan ne olivat muok-
kautuneet tai muokkautuivat ennen prosessia tai sen aikana paljolti muissa
yhteyksissä. Toinen syy lienee se, että rahoittajat eivät sittenkään innostu-
neet eli sitoutuneet hankkeeseen. Kolmantena mahdollisena syynä voi pitää
sitä, että suuret toimijat eivät olleet halukkaita luopumaan omista toiminta-
malleistaan ja -kehikoistaan uusien, innovatiivisten hankekokonaisuuksien
hyväksi. Neljäs vaikuttava seikka saattoi olla se, ettei yhteistyössä sittenkään
edistytty sillä tavalla kuin oltiin kenties ajateltu. Voidaan olettaa, että sekä
toiminnalle että sen suunnittelulle muokkautuivat hienot raamit, mutta
sisällöt tulivat enemmänkin annettuina kuin kyseisen yhteistyön varsinaisi-
na tuloksina. Tästä syystä sisältöjä ei koettu tärkeiksi tai keskeisesti juuri
tähän yhteistyömuotoon liittyviksi, eivätkä ne saavuttaneet riittävää paino-
arvoa. 

Eräs mahdollinen selitys saattaa liittyä luottamukseen. Ilmosen ja
Jokisen (2002, 31–32) mukaan luottamusta ei synny, jos toimijaryhmän
jäsenet tulkitsevat muiden toimivan jonkin edeltävän syyn määräämällä
tavalla (vahvojen toimintakulttuurien viranomaisyhteisöt). Pohjois-Karjalan
ja Kainuun ympäristöyhteistyössä oli useita tilanteita, joista selvittiin vain
juuri ja juuri (kuten pöytäkirjojen teko ja kokoontumisten etukäteisjärjeste-
lyt). Kun viimeisessä kokouksessa päätetty seuraavan kokoontumisen
järjestelyvastuu ei toiminutkaan etukäteen sovitulla tavalla, ei kenelläkään
ollut enää halua tai voimia lähteä tilannetta paikkaamaan, vaan koko toi-
minta loppui. Voidaan ajatella, että veitsenterälle ajautunut luottamus sai
töytäisyn, kysehän oli vain seuraavan kokouksen järjestelyistä. Tosiasiassa
tapahtui totaalinen romahdus, joka vei mennessään koko toiminnan, koska
luottamus ei kehittynyt alun alkaenkaan riittävän vahvaksi. Tarkoitan tässä
erityisesti luottamusta ympäristöyhteistyöhön toimintamuotona, en niin-
kään osallistujien luottamusta toisiinsa. Yksittäisen syyn tai selityksen
antaminen epäonnistumiseen on kuitenkin liian uskaliasta.

Prosessin kuvauksella haluan luoda lukijalle jonkinlaisen käsityksen
siitä, millaista työskentely toimintatutkijana on ollut. En usko, että on kovin
hedelmällistä erottaa toimijan ja aineiston hankkijan rooleja. Ei ole mahdol-
lista eksplikoida, minä hetkenä tutkija on ollut kehittäjä ja milloin taas
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tutkija, vaan kontribuutiot sekä kehitystyölle (ryhmälle) että tutkimukselle
ovat pääosin samanaikaisia. Toimijan ja tutkijan roolit siis sekoittuivat
tehokkaasti.

Omat ajatukseni siitä, “mitä pitäisi tehdä” (vrt. luku Toimintatutkimus
ja oikeellisuuden problematiikka) kehittyivät tai ainakin muuttuivat prosessin
aikana. Alussa pidin merkityksellisenä ympäristönhoitoa ja ympäristöhallin-
non toimintaa juuri sillä alueella. Lisäksi työllisyysnäkökohdat olivat tärkei-
tä. Sen jälkeen painotukseni muuttui pysyen aluksi edelleen ympäristönhoi-
dossa, mutta työllisyyttä koskevat ajatukset keskittyivät paljolti maaseudun
ja myös maatalouden uusiin toimeentulomahdollisuuksiin sekä ympäristön-
hoidon ja toimeentulomahdollisuuksien yhdistämiseen. Niin sanottuun
Ranskan malliin (CTE) tutustumisen jälkeen eräs pyrkimykseni oli ympäris-
tönhoidon tuotteistaminen, mutta se toi myös paljon järjestystä omiin
ajatuksiini siitä, mitkä periaatteelliset lähtökohdat mallin ratkaisuissa voisi-
vat olla käyttökelpoisia. Tarkastelu ei tuolloin tosin ollut lainkaan pelkäs-
tään ympäristöpoliittista vaan pikemminkin maaseutu- ja maatalouspoliittis-
ta (ks. Palviainen& Eisto 2000). CTE:n ydinkohdat ja omien aikaisempien
tutkimusteni keskeisimmät tulokset yhdistyivät pikkuhiljaa. Näiden sovelta-
minen käytäntöön näytti myös olevan jollakin tapaa mahdollista, erityisesti
Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyön loppupuolella, kun
esiteltiin “Ympäristönhoito maatilojen uutena ansiomahdollisuutena” -
hanke.

Tutkimuksellisesti Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyö-
jakso antoi lähinnä uutta tietoa hallinnon toimijoiden taustoista, toimintata-
voista ja -kulttuureista ja tutustutti ympäristökeskusten ja yleisemminkin
ympäristöhallinnon toimintaan.

Aineistonhankintaa tehdään toimintatutkimuksessa jatkuvasti sekä
aktiivisissa vuorovaikutustilanteissa että välillisten aineistojen kuten muisti-
oiden, pöytäkirjojen ja omien muistiinpanojen avulla. Tässä käsiteltävänä
olevan jakson alkupuolella toimintatutkimusroolini selkeytyi ja aloin tarkas-
tella tapahtumakulkuja analyyttisesti. Aineiston keruu tapahtui siten, että
tein muistiinpanoja (enemmänkin olisi voinut tehdä), pohdin ja analysoin
kulloistakin tilannetta, sen syitä ja seurauksia sekä edessäpäin häämöttäviä
mahdollisuuksia. Kyseinen aineisto vaikutti välittömästi tutkimuksen
etenemiseen ja samalla pohdintojen ja painotusten suuntaan. Myös kaiken
kertyneen materiaalin myöhempi tarkastelu on vaikuttanut käsillä olevan
tutkielman lopputuloksiin. Voidaan sanoa, että aineistoa koottiin koko ajan.
Myös analyysi oli jatkuvaa ja sen tuloksia sovellettiin sekä kehittämistyöhön
että tutkimustoimintaan. Aineistonhankinta on ajallisesti ja sisällöllisestikin
vaikeasti määriteltävä ketju. Tämä lienee tyypillistä erityisesti toimintatutki-
muksessa.
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Osa aineistosta on muodostanut varsinaista perustaa tutkimukselle ja
analyysille. Osasta taas on muotoutunut tulkintakehikoita, joiden avulla
muuta kertynyttä aineistoa on käsitelty.

Kuten aiemmin on jo todettu, toimintatutkimukseen liittyy painotus-
ten lisäksi vahvasti tutkijan intressit eli tutkijan käsitys oikeasta. Tähän
aiemmin käsiteltyyn oikeellisuuden problematiikkaan vaikuttavat mm. omat
ajatusrakennelmat, tutkijan saama informaatio ja niihin taas ne tutkimus- ja
kehittämistoimenpiteet joissa tutkija on mukana. Tässä tapauksessa vaikut-
tavia prosesseja oli useita. Niihin voidaan lukea alussa mainitut, jo päätty-
neet kehittämis- ja tutkimusprojektit sekä meneillään olevat prosessit.
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen työllisyystyöryhmän työ oli juuri päättynyt,
samoin ympäristönhoitotöiden tutkimusprojekti. Meneillään oli perinne-
biotooppien hoitotyöryhmätyöskentely sekä Pohjois-Karjalan ympäristöoh-
jelman valmistelu, joka tosin päättyi jo keväällä 1999. Lisäksi niin ikään
luvun alkupuolella mainitut monet uusiin tutkimusprojekteihin tähtäävät
yritykset vaikuttivat taustalla.

Voidaan sanoa, että aineistonhankinta sekä kehittämis- ja tutkimustyö
vaikuttavat keskeytymättä taustalla tutkijan tekemiin painotuksiin ja tutkijan
kehittymisen. Toimintatutkijan työskentelyä kuvaa siten monien toisilleen
päällekkäisten ja sisäkkäisten trendien vaikutuksista syntyvät ja kehittyvät
ajatusrakennelmat ja toimintatavat sekä jatkuva analyysi ja tulosten sovelta-
minen käytäntöön. Lisäksi tiedon, tunteiden ja kokemusten relationaalinen
ja refleksiivinen (ks. Park 2001) yhdistäminen edellyttää syvempää tietoa ja
asioiden tilan tuntemusta, kuin mihin pelkän kognition tai rationaliteetin
avulla päästään. Tällaisen tieto- ja kokemusvirran tarkka eksplikointi on
ymmärrettävästi lähes mahdotonta.

Näiden pohdintojen valossa toimintatutkimus näyttäytyy varsin
monimutkaisena ja varsin heikosti seurattavana menetelmänä. Se ei kuiten-
kaan heikennä sen todistusvoimaa verrattuna ns. tavanomaiseen tutkimuk-
seen, koska samantapaisia ongelmia kätkeytyy myös muihin menetelmiin.
Esimerkiksi teemahaastattelujen tarkan kulun kuvaaminen jää useimmiten
tekemättä ja teemojen etukäteisvaikutukset haastateltaviin analysoimatta,
puhumattakaan esimerkiksi haastateltavien (tai haastattelijan) kulloisenkin
elämäntilanteen vaikutuksista haastattelujen tuloksiin jne. Etukäteismanipu-
laatio ja kysymysten väistämätön kapeus sekä poikkileikkauksellisuus
leimaavat taas erityisesti määrällisten aineistojen hankintaa. Toimintatutki-
jan subjektius on väistämätöntä ja heijastuu myös tutkimustuloksiin ja
tutkimustekstiin. Subjektiasemaa ei toimintatutkimuksessa, eikä muussa-
kaan tutkimuksessa voi eikä sitä kannata yrittää muuttaa, mutta myöskään
ei tule vähätellä niitä etuja joita kuhunkin tutkimustapaan sisältyy. Näyttää-
kin siltä, että (yhteiskunta)tieteellisten aineistonhankintamenetelmien
objektiivisuus on näennäisempää kuin usein esitetään tai annetaan ymmär-
tää.
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33 Voidaan jopa kysyä olivatko toimijat pikemminkin roolijärjestelmän säätelemiä “käyttäy-
tyjiä” kuin aktiivisia toimijoita (ks.Seligman 1997, 35–37), joiden toiminta paljastaa
valinnan vapauden rajoitukset (ks. myös Ilmonen & Jokinen 2002, 32). 

Tulkintakehykset

Kuten voidaan helposti huomata, luvussa “4.2 Toimintatutkimusprosessit”
mainitut ryhmät eivät olleet tiiviitä yhden asian vuoksi varta vasten koottuja
pitkäaikaisia toimikuntia, vaan pikemminkin hyvin monenlaisia ja usein
vain löyhästi tutkimustavoitteisiin kytkeytyviä, useita erilaisia intressipiirejä
edustavia ja enemmän tai vähemmän tilapäisiä kokoonpanoja. Ryhmien
tavoitteet, toimintatavat, kokoonpanot, taustayhteisöt ja kestoajat olivat
hyvin vaihtelevia, aivan kuten niiden kytkeytyminen omaan tutkimustee-
maani. Tässä mielessä toimintatutkimukseen usein liitetty ajatus kiinteästä,
saman taustayhteisön omaavasta ryhmästä ei tähän tutkimukseen sovi.

Myöskään pluralistisen toiminnan malli ei tällaisessa toimintatutki-
muksessa tunnu täysin soveliaalta. Erilaiset ryhmät tosin kilpailevat politii-
kan kentällä ja erityisesti ympäristöpolitiikassa konfliktialttiita tilanteita on
riittämiin. Tässä tutkimuksessa mukana olevat toimintaryhmät eivät ole
riittävän homogeenisia eivätkä tavoitteiltaan yhteneväisiä, jotta niihin
voitaisiin soveltaa pluralistista lähestymistapaa. 

Sen sijaan rationaalisen toiminnan näkökulmaa voidaan soveltaa
tähän edellistä paremmin. Toimijat ovat yksilöitä, joilla on omat enemmän
tai vähemmän muuttuvat ja kehittyvät tavoitteensa, lähtökohtansa, mutta
myös ulkoiset paineensa, joiden vaatimuksia mahdollisuuksiin yhdistämällä
kukin toimii. Löysät ryhmäsidokset painottavat jokaisen ryhmän jäsenen
kulloistakin omaa panosta. Toimijat näyttävät olevan tiukasti kiinni tausta-
organisaatioissaan ja niiden perinteisissä tavoissa lähestyä uusia ideoita.33

Taloudellisten ja työntekijäresurssien puute koetaan myös usein uudenlais-
ten toimintatapojen esteeksi. Sekin kertoo perinteisten tapojen sitovasta
vaikutuksesta. Useimmat myös näyttävät valitsevan toimintalinjansa sillä
perusteella että politiikka on jo todettu “objektiivisesti” validiksi. Toisin
sanoen päätökset ja linjaukset ovat tiedossa sekä vaihtoehdot ja niiden
preferointi on jo tehty, joten toimintapolitiikka on todellakin toimintapoli-
tiikkaa, eikä sen tehtävänä ole pyrkiä parantamaan tai määrittelemään
toimintaansa uudelleen.

Vaikka onkin havaittavissa runsaasti reunaehtoja, joita toimijoiden on
noudatettava ja joihin he ovat melko vahvastikin sidottuja, ei silti voida
puhua rakennefunktionalismista. Normit ja arvot ovat vain eräitä toimijoi-
den reaalimaailmaan liittyviä ja toimintaa ohjailevia kehystekijöitä. Toimi-
joilla on säilynyt runsaasti vapautta toimia haluamallaan tavalla, eivätkä
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34 Muodostan tulkintakehykset pääasiassa Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyö-
ryhmän perusteella, vaikka muutkin toimintatutkimusprosessit ovat näitä ratkaisuja
tukeneet.

35 Lisää kehysajattelusta mm. Saaristo 2000, 43–47; Siisiäinen 1996

rakenteet eksplisiittisesti pakota toimijoita, vaan kysymys on ennen kaikkea
noudatettavista logiikoista.

Ryhmien34 toiminnassa on hahmotettavissa kaksi toisistaan poik-
keavaa tapaa tai kehystä, joiden avulla toimijat suhtautuvat ja hahmottavat
omaa käyttäytymistään kyseisissä vuorovaikutustilanteissa. Tarkoitan tässä
jonkinlaista yleiskehystä, jota erilaisine muunnelmineen sovelletaan nimen-
omaan asiakysymysten käsittelyssä. Lisäksi on muistettava, että käyttämäni
kehykset koskevat hyvin tilapäistä ja löyhää ryhmätoimintaa35. 

Ensimmäistä toimintatapaa voisi kutsua deterministis-mekanistiseksi.
Nimeän ryhmän (kehyksen) aktiivisiksi mukautujiksi. Determinismi -sanan
käyttö tässä yhteydessä saattaa tuntua rakenneteoreettiselta, mutta sen on
tarkoitus viitata siihen, millaisina reunaehdot toimijalle näyttäytyvät. Tar-
koitus ei ole puhua reunaehtojen määräävästä asemasta sinänsä, eikä kysy-
mys ole siitä, että määritys lähtisi mitenkään strukturalistisesta positiosta.
Kehystä voidaan periaatteessa tarkastella rationaalisen toimijan mallin
kautta, koska kyseiseen ryhmään kuuluvat ovat tavallisesti hallintovirkamie-
hiä. Taustaoletuksiin rationaalisesta toiminnasta liittyvät politiikan toimeen-
panoon kytkeytyvät määritykset sekä kokemukseen että tieteellisiin todistei-
siin pohjautuva tieto. Lisäksi niihin liittyy objektiivinen pyrkimys täyttää
parhaalla mahdollisella tavalla päätöksiensä kohteiksi valikoituneiden
tarpeet ja odotukset. Kuitenkin suhtautumiseen ja toimintaan kytkeytyy
vielä lisäksi melko mekanistinen suhde taustaorganisaatioon ja siellä nouda-
tettuihin käytäntöihin. Näille toimijoille tosiasioina näyttäytyvät erityisesti
taloudelliset rajoitteet, jotka määrittävät toimintamahdollisuuksia voimak-
kaasti. Toimintaa tuntuu usein myös luonnehtivan taustalla tieto oman
toiminnan viranomaisluonteesta, joka näyttäytyy yhtäältä rajoittavana,
toisaalta mahdollisuuksia antavana tekijänä. Kyseiset toimijat tuntuvat
kantavan jonkinlaisena painolastinaan joskus ammoin annettua, mutta
enemmän tai vähemmän implisiittistä lupausta 'uskollisuudesta kruunulle'.
Toimijat näyttäytyvät ryhmässä myös aktiivisimpina toimijoina, kun puhu-
taan välittömästä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Tällainen toimintakehys on omiaan eriyttämään hallintotoimintaa
siten, että poliittisesti ja hallinnollisesti aikaisemmin muokatut periaatteet ja
toimintamallit toimivat lähes muuttumattomina ohjenuorina myös toteu-
tuksessa. Tällaisen toimintaperiaatteen pohjalta on helposti selitettävissä
esimerkiksi osa suomalaisista ympäristökonflikteista. Mikäli asetelmaa
käännetään toiseen suuntaan ja tarkastellaan virkamiesten toimintaa vel-
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voitteista käsin niin voidaan todeta, että toimintakehys ei aseta velvoitteita
virkamiehille voimakkaaseen palautteeseen järjestelmän toimivuudesta.
Tämä voidaan tulkita esimerkiksi siten, että ympäristöhallinnon toimintaa
ei tarvitse nähdä maaseudun kehittämistoimintana, vaikka se sitä monilta
osiltaan on. Ympäristöasiantuntijan käsitteen ei tässä ajattelussa tarvitse
sisältää asiantuntijuutta siitä, miten ympäristökysymykset ratkaistaan lop-
puun asti käytännössä, myös paikallisella tasolla. Aktiivisen mukautujan on
vain koetettava selviytyä sekä ylhäältä että alhaalta tulevista paineista ja
velvoitteista ja hänen on helppo paeta säädösten ja hallintokäytänteiden
taakse, tai ainakin nojailla niihin kun konfliktitilanne tulee. 

Vaikka aktiivisiin mukautujiin luokiteltavissa olevat kuuluvatkin
pääosin hallintovirkamiehistöön, niin siitä huolimatta ei voida ajatella, että
tällainen suhtautumistapa tai käytetty kehys sinänsä estäisi innovatiivisen
asennoitumisen. Samat virkamiehet onnistuivat hyvin suunnitellessaan ja
mm. toteuttaessaan ympäristönhoitotöitä. Innovatiivisuus on mahdollista,
kunhan se vain on sovitettavissa juuri siihen omaksuttuun mekaniikkaan,
jonka katsotaan olevan oikea ja johon ei katsota voitavan juurikaan vaikut-
taa, vaikka haluja olisikin.

Toinen ryhmä on paljon hankalammin määriteltävissä, vaikka erot-
tuukin selvästi edellisestä. Se on myös aktiivisia mukautujia suurempi. He
osallistuvat paljon vähemmän välittömään vuorovaikutukseen, mutta ovat
silti suhteellisen aktiivisesti mukana kokoontumisissa. Tätä hiljaisten kiinnos-
tuneiden kehystä näyttävät käyttävän sellaiset toimijat, jotka joko kokevat
olevansa vaikuttamismahdollisuuksiltaan rajallisia, jollain lailla vähemmän
kiinteässä yhteydessä ryhmään tai joiden strategia keskittyy lähinnä kiinnos-
tuksen osoittamiseen ja tiedon hankintaan. Heistä saamaani kuvaan voi
myös vaikuttaa se, että heidän kiinnityksensä taustaorganisaatioihinsa ovat
ehkä edellistä ryhmää voimakkaampia, he ovat asemaltaan tai muutoin
edellisen ryhmän edustajia vähemmän päätösvaltaa omaavia tai heitä eivät
ole alun perinkään kyseiset toiminnot kiinnostaneet yhtä paljon kuin
aktiivisia mukautujia. On mahdotonta sanoa, miten näiden toimijoiden
ryhmätilanteessa passiivisen näköinen osallistuminen vaikuttaa heihin ja
heidän toimintaansa taustayhteisöissään. 

Kolmas ryhmä ovat ne, jotka eivät kuulu kumpaankaan edellisistä.
Heidän tyypittelynsä edellä kuvatulla tavalla on hankalaa, koska he ovat
ottaneet välillä aktiivisen välillä passiivisen roolin. Heitä voisi kutsua irralli-
siksi tarkkailijoiksi. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne, jotka ovat osallistu-
neet (käyneet kokouksissa) vain harvoin. Heidän kiinnostuksensa oli
satunnaista ja sitoutumisensa prosessiin vaatimatonta. Heitä oli lukumääräi-
sesti kaikkein vähiten.

Mikäli käytetään Goffmanin (1986) metaforia, on vaikea sanoa minkä
määritellyn ryhmän (aktiiviset mukautujat, hiljaiset kiinnostujat vai irralliset
tarkkailijat) toimijoiden “kova ydin” (itse) on helpommin tai vaikeammin
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muokattavissa. Aktiiviset mukautujat ovat tosiaankin aktiivisia ja siinä
mielessä heidän kovaa ydintään saattaa olla jälkimmäisiä vaikeampaa muo-
kata. Varmaankin on myös niin, että ytimen muokkautumiseen liittyy oma
tahto varsin välittömästi, joten siinä mielessä muutos voi tapahtua ryhmäs-
sä helpommin kuin esim. hiljaisten kiinnostujien ryhmässä. 

Tietenkin on otettava huomioon, että Goffmanin määrittelemässä
ytimen “taottavuudessa” ajatellaan kohdetta varsin objektinomaisena.
Näissä empiirisissä tapauksissa on toimijoiden subjektiluonne hallitsevam-
pi. Määrittelemällä toimijat eri tulkintakehysten käyttäjiksi, voidaan toimi-
joiden erilaista käyttäytymistä ryhmätilanteissa ymmärtää entistä paremmin.
Kyse on enemmän toimintastrategioiden määrittely-yrityksistä kuin toimi-
joiden keskeisimpien piirteiden etsimisestä. Kaksi merkittävintä kehystyyp-
piä (aktiiviset mukautujat ja hiljaiset kiinnostujat) eivät juurikaan kerro
esimerkiksi tapaamisten vaikutuksista tai niiden merkityksistä kummalle-
kaan ryhmälle. Niitä on pidettävä ainoastaan kyseiseen tilanteeseen valittu-
na toimintastrategiana. Lisäksi tulee muistaa, että strategiamäärittely on
tehty ulkoa päin. Kehysteorian mukaan erilaisten kehysten avulla tuodaan
esiin tiettyihin tilanteisiin sopivia puolia omasta toiminnasta tai omasta
itsestä. Voidaan myös sanoa, että kehys samalla rajaa ulkopuolelle niitä
valittuja piirteitä, joita kyseisiin tilanteisiin ei haluta tuoda.

Aktiiviset mukautujat ja hiljaiset kiinnostujat ovat voineet valita
käyttämänsä kehyksen osittain myös prosessien luonteen vuoksi. Aktiivisik-
si toimijoiksi itsensä määritelleet tai sellaisiksi itsensä tuntevat ovat myös
helpommin omaksuneet aktiivisemman toimintatavan. Kehysajattelun
perusta on siinä, että kehykseen voi kukin toimija valita juuri ne ominaisuu-
det jotka katsoo tarpeelliseksi ja jättää ne pois, joita ei halua siinä yhteydes-
sä tuoda esiin. Tulkintakehys muodostuu valikoimasta piirteitä, joita sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen kentällä kussakin tilanteessa käytetään. Käytössä
olevat kehykset eivät välttämättä kerro ytimestä mitään.

Määrittelemäni tulkintakehykset kertovat toimijoiden työskentelyta-
voista sekä heidän postitioistaan ryhmässä. Työskentelytapa kertoo erityi-
sesti niistä ehdoista, joilla kyseiset toimijat suhtautuvat uudistuksiin ja
millaiset reunaehdot taustalla vaikuttavat. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan ja
Kainuun melko pitkään jatkuneet ympäristöyhteistyökokoukset näyttivät
välillä johtavan hyvinkin merkittäviin ja lukuisiinkin uudistuksiin ympäris-
tönhoidossa ja muissakin ympäristöpoliittisissa toimissa. Merkittävintä oli,
että aktiivisuus ikään kuin ryöpsähti kokousten aikana huippuunsa ja sen
jälkeiset jatkotoimenpiteet jäivät muutamien harvojen harteille. Kokoukset
eivät suinkaan jatkuneet siitä, mihin edellisessä oltiin jääty vaan uudet
reunaehdot tuotiin joka kokouksessa esille ja entisiä kiristettiin, joten
useimmiten jouduttiin aloittamaan lähes alusta. Siinä yksi syy lisää, miksi
ryhmän toiminta ei oikein edennyt, vaikka kokoontumisilla on varmasti
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ollut vaikutusta toimijoiden aktiivisuuteen ja toiminnan suuntaan varsinai-
sissa tehtävissään.
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5  UUTEEN
SOPIMUKSELLISUUTEEN

Hallinnon ja paikallisen kohtaamisessa ovat empiiriset prosessit tuoneet
esiin vaatimuksia, jotka liittyvät kohtaamispinnan ongelmien ratkaisuun.
Jatkan erään mahdollisen ratkaisuvaihtoehdon (uusi sopimuksellisuus)
kehittelyä tarkastellen sekä teoreettisia konseptioita että hallinnollisia
toimenpiteitä.

Hieman samoin kuin ympäristöpoliittisessa oikeudenmukaisuudessa
toimijoiden merkityksiä ja läheisyyttä voidaan tarkastella samankeskisten
ympyröiden avulla. Uloimmilla kehillä merkitys on pienempi, eikä kysymys
ole pelkästään matkasta, vaan läheisyys tai kaukaisuus määrittyvät kanssa-
käymisen intensiteetin ja laadun avulla, vähän samoin kuin ekologisen
rationaliteetinkin tapauksessa. Samalla tavalla hallinnon ja paikallisten
toimijoiden välimatkan määrittely on monisyistä ja etäisyydet vaihtelevat
tilanteista ja tapauksista riippuen. Etäisyyteen vaikuttavat mm. kanssakäy-
misen intensiteetti, kieli, kummankin kokemukset jne. Myös sitä suhdetta
voidaan ajatella samankeskisten kehien avulla, kunhan otetaan huomioon
etäisyyteen vaikuttavien asioiden monisyisyys.

Oikeudenmukaisuutta käsittelevissä filosofisissa perusratkaisuissa on
käynnissä monia “kamppailuita”, joita ei kumpikaan osapuoli voi mm.
aiemmin esille tulleista syistä voittaa. Eräänä poliittisena taisteluparina
pidetään liberalismia ja demokratiaa. Näitä kahta on vähän hankala mieltää
toistensa kilpailijoiksi, mutta näin tekee Chantal Mouffe (2000) ja muistut-
taa, että ennen kuin ne voitiin sovittaa yhteen, nämä kaksi suuntaa kävivät
kovaa taistelua keskenään. Liberalismin perusteesit (lainmukaisuus, ihmisoi-
keudet ja yksilönvapauksien kunnioitus) poikkeavat hänen mukaansa
demokratian tradition ideoista (tasa-arvoisuus, yleinen suvereniteetti tai
itsemääräämisoikeus ja hallitsevien ja hallittavien identifiointi). Demokrati-
aa voidaan pitää perusteiltaan utilitaristisena välineenä, jonka tarkoitus on
lisätä yleistä onnellisuutta säilyttämällä ja edistämällä mm. yhteiskunta-
rauhaa. Siten tässä on kyse libertarismin ja utilitarismin välisistä eroista.
Vuosien mittaan kuitenkin liberalismi on demokratisoitunut ja demokratia
liberalisoitunut, eli ajatussuunnat ovat sulautuneet osittain yhteen. Aivan
viime aikoina uusliberalismi näyttää kuitenkin voittavan lisää alaa demokra-
tialta.

Mouffe puhuu demokratian paradoksista, jolla hän tarkoittaa sitä, että
demokratian liberalisoitumisen jälkeen demokratia on politiikkaa, joka on
tulosta kahden em. logiikan artikulaatiosta. Logiikat eivät ole keskenään
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vertailukelpoisia, joten niitä ei myöskään voida saada täydellisesti sopusoin-
tuun. (Mouffe 2000, 3–5.) Toisin sanoen, [myös] logiikkojen peruseroista
johtuen täydellinen yksimielisyys on mahdotonta. Siinä yksi syy, miksi
neuvottelut ja kehittämis- sekä sopimisprosessit ovat keskeisiä pyrittäessä
oikeudenmukaisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Mouffelle ei tosin riitä neuvot-
telu, vaan hän puhuu kontaminaatiosta, jolla tarkoittaa sitä, että kumman-
kin osapuolen on neuvottelun kuluessa muututtava ottamalla toisen puolen
näkemyksiä omikseen (Mouffe 2000, 10). Tämä näyttää kuitenkin olevan
jälleen kerran helpommin sanottu kuin tehty (vrt. sollen-retoriikka).

Voidaan hyvin ajatella, että konflikti on yhteiskunnan normaali olotila,
eikä suinkaan poikkeus. Konfliktin vahvan yhteiskunnallisen läsnäolon ei
pitäisi tarkoittaa taisteluasemiin kaivautumista, vaan ponnisteluja parhaa-
seen mahdolliseen lopputulokseen. Konfliktin vahva jäsentyminen tosin
saattaa aiheuttaa sen, että avoimet poliittiset tilat sulkeutuvat, eikä kamppai-
luille (“hyvälle konfliktille”) jää tilaa lukkiutuneiden osapuolten vallattua
kaiken tilan. Ullrich Beckin (1997) mukaan meidän tulisi olla iloisia, jos
“ekologisia halkeamia” syntyy. Niillä hän tarkoittaa [ympäristöpolitiikassa]
sitä, että sulkeutuneisiin poliittisiin tiloihin syntyy repeämiä, ja keskustelu
(kiistanalaisuuksien havaitseminen ja kommunikaatio) mahdollistuu.

Tähän saakka on huomattu, että uusilla [hallinnon] menettelytavoilla,
paikallisten ihmisten valtakysymyksiä ratkaisemalla ja oikeudenmukaisilla
toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa tuloksia. Toisaalta syvällisetkään
teoreettiset tarkastelut eivät välttämättä auta käytännössä, koska niiden
toimeenpano ontuu tai niiden ohut rationaliteetti ei riitä. Näyttää siltä, että
praktiset prosessit ovat keskiössä. On siis syytä palata takaisin käytännön
tasolle tarkastelemaan poliittisia suunnitelmia ja toimenpiteitä.

5.1 Ympäristökysymykset ja maaseutu

Kuten olen aiemmin todennut, monet ympäristöpolitiikan ratkaisuista ovat
itse asiassa maaseudun kehittämistoimintoja eli maaseutupolitiikkaa. Miltä
sitten ympäristökysymykset näyttävät maaseutupolitiikan näkökulmasta?

Ympäristöasiat ovat viimeksi kuluneena kymmenenä vuotena nousseet
yhä keskeisemmiksi myös maaseutupolitiikassa. Tämän voi todeta esimer-
kiksi tarkastelemalla aikajaksolla tehtyjä maaseutuohjelmia. Ensimmäinen
maaseutuohjelma julkaistiin vuonna 1991, jolloin maaseutupoliittiset
kysymykset nähtiin vielä paljolti ns. laajan maaseutupolitiikan kontekstissa
eli maaseutuun kohdistuvien eri politiikanalojen osana. Suurin merkitys
näyttää olleen aluepolitiikalla. Ohjelma on ympäristökysymysten osalta
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huolissaan globaaleista muutoksista ja happamoitumisesta sekä vesistöjen
hajakuormituksesta. Ympäristö esitetään maaseutupolitiikan reunaehdon
asemassa. Kuitenkin ohjelmassa puhutaan mm. maisemamaatalouden
painoarvon kasvusta. Oikeastaan on kyse ympäristönhoidosta, koska
maisemamaataloudella on tarkoitus kehittää “maaseutuympäristöstä moni-
käyttöinen ympäristöhyödyke”. Niin ikään ympäristö nähtiin jo tuolloin
maaseudun mahdollisuutena. (Sisäasiainministeriö 1991.)

Vuonna 1996 julkaistussa toisessa maaseutuohjelmassa myös ns.
suppea maaseutupolitiikka on jo omana aihealueenaan esillä. Maaseutupoli-
tiikan toiminta jaetaan seitsemään peruslohkoon: yhdyskuntarakenne, työ
ja yrittäjyys, hallintokysymykset, asiantuntijajärjestelmien kehittäminen,
maatalous, asuminen ja ympäristönhoito. Ohjelmassa käsitellään melko
runsaasti ympäristökysymyksiä ja ympäristönhoitaminen näyttäytyy merkit-
tävänä mahdollisuutena muille elinkeinoille ja tuotteille. Taustalla ovat
käsitykset puhtaasta luonnosta, kestävästi ja luonnonmukaisesti tuotetuista
tuotteista ja laadukkaasta vesien huollosta. Vaikka ympäristönhoito on
saavuttanut selkeästi oman aseman, se määrittyy ohjelmassa lähinnä tausta-
elementtinä. Hyvää ympäristöä pidetään varsin merkittävänä vahvuustekijä-
nä. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1996, 140–141.)

Uusimmassa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa (Maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmä 2000, OSA I) ympäristönhoito määritellään selkeästi
paitsi erääksi maaseudun kehitysedellytyksistä, myös toimeentulomuodoksi
ja tutkimuksen kohteeksi. Maaseutupolitiikkaan on sisällytetty erilaisia
aihealueita alkaen yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä koulutus- ja sosiaalipo-
liittisista tehtävänasetteluista päätyen tietoyhteiskuntakysymysten kautta
maa- ja metsätalouteen. Neljästätoista aihealueesta yksi käsittelee ympäris-
tönäkökulmaa maaseudun kehittämisessä. Ohjelmassa ympäristökysymyk-
sistä huolehtimista pidetään edellytyksenä maaseudun elinvoimaisuuden
säilymiselle ja mahdollisuutena parantaa työllisyyttä. Ohjelman yleislinjaus
ympäristökysymysten osalta kytkeytyy alueelliseen suunnitteluun, jolla
pyritään ohjelmakauden aikana arvioimaan luonnon, kulttuurin ja rakenne-
tun ympäristön ominaispiirteitä ja kehittämään niihin soveltuviin elinkei-
noihin liittyvää osaamista ja yritystoimintaa. (em., 111.)

Ohjelmassa mm. korostetaan että perinneympäristöjä ja arvokkaita
maisema-alueita tulisi hoitaa myös siellä, missä sitä ei enää voida tehdä
maatalouden avulla. Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmiin todetaan
olevan mahdollisuus sisällyttää runsaasti ympäristöosioita, koska ohjelmiin
kuuluu kestävän kehityksen periaate. Ympäristönäkökulma kytkeytyy niin
ikään vahvasti LEADER ja POMO -ohjelmien mukaisiin hankkeisiin.
Hankkeiden rahoitusedellytyksenä onkin että suunnitelmat noudattavat
kestävän kehityksen periaatteita. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
kiinnittää vielä erikseen huomiota kulttuuriympäristöjen sekä luonnon
monimuotoisuuden hoitoon ja ylläpitoon, vesiensuojeluun ja jätehuoltoon
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sekä kuluttajien rooliin. Kulttuuriympäristöjä pyritään ohjelman mukaan
hoitamaan lähinnä ns. paikallislähtöisten kehittämishankkeiden kautta.
Maatalouden tuottamien perinnebiotooppien hoitoon ohjelma vaatii lisää
rahoitusta, aivan kuten perinnemaisemien hoitotyöryhmäkin (ks. Ympäris-
töministeriö 2000c). Vesistöjen kunnostus, haja-alueen vesihuollon kehittä-
minen ja maaseudun jätehuollon järjestäminen kuuluvat myös maaseutupo-
liittisen kokonaisohjelman tavoitelinjauksiin. Kuluttajanäkökulma tulee
ohjelmassa esiin lähinnä elintarvikekysymyksenä ja ohjelma vaatii lisää
elintarviketutkimusta ja elintarvikkeiden elinkaariarviointia ympäristönäkö-
kohdista lähtien. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000, osa I, 111–117.)
Vaikka edellisessä maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa ympäristö-
kysymykset eivät olleet kovin merkittävässä asemassa, alueellisella ja paikal-
lisella tasolla kaudella 1994–99 ympäristöhankkeet olivat mm. LEADER II
-hankkeiden suurin hankeryhmä. Ympäristöhankkeet ovat koskeneet
maiseman- ja kulttuuriympäristöjen hoitoa, suojelua, vesikysymyksiä,
ulkoilua ja virkistystä. Sekä alueellisia että paikallisia kulttuuriympäristöjen
hoito-ohjelmia on laadittu runsaasti. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
2000, OSA I, 112.) 

Maaseutupoliittiset kokonaisohjelmat näyttävät tuottavan kerta kerralta
laajemman kirjon ympäristöpoliittisia toimenpiteitä maaseudun kehittämi-
seksi. Tilanne näyttää tosin ennakkotietojen mukaan tasaantuvan kuluvan
vuoden syksyllä ilmestyvässä neljännessä maaseutupoliittisessa kokonaisoh-
jelmassa. Samantapaista laajentumista ympäristöhallinnon toimenpiteissä
maaseutupoliittiseen suuntaan ei sen sijaan näytä tapahtuneen, vaikka
joitakin yrityksiä onkin tehty.

Aiemmin esitellyn ympäristösopimuksen rinnalle maaseutupolitiikan
toimijat toivat keskusteluun maaseutusopimuksen (em., OSA II, 28).
Periaate sai myös valtioneuvoston hyväksynnän (6.4.2001) seuraavassa
muodossa: “Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää Suomeen soveltuvan,
laaja-alaisen maaseutusopimuksen selvitystyön ja siihen mahdollisesti
liittyvät kokeilut” (Maa- ja metsätalousministeriö 2001). Maaseutuohjelman
arvioinneista kootussa yhteenvedossa maaseutusopimuksen selvitystyötä
puoltavat voimakkaasti useat puolueet ja lausunnonantajat (Uusitalo ym.
2001, 31). Maaseutusopimustyöryhmä asetettiin joulukuussa 2002 ja se on
saanut työnsä valmiiksi (ks. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2003; myös
Palviainen 2003a).
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36 Kieli ilmaisee Bourdieun ja Wacquantin mielestä selvästi epätasa-arvoa. Kielellinen
kompetenssi erottelee tehokkaasti ja kielellisiä monopoleja voidaan verrata taloudellisiin
monopoliasemiin markkinoilla.

5.2 Politiikan katkos ja yhteys paikalliseen

Suppean maaseutupolitiikan välineet ovat muuttaneet monella tavalla
maaseudun toimintakulttuureja 1990-luvun loppupuolella. Paikallislähtöiset
toimintaryhmät, kuten LEADER, ovat tuoneet maaseudulle uudenlaisen
tavan hoitaa paikallista kehittämistä. Kehittämistyö on tullut lähemmäksi
paikallisia toimijoita ja asukkaita, paikallisen aktiivisuuden merkitys on
noussut, viranomaistyön luonne on muuttunut ja merkitys osittain laskenut
(vrt. Shucksmith 1998). Kuten todettua, paikallislähtöiset maaseutupoliitti-
set kehittämishankkeet ovat sisältäneet myös runsaasti ympäristöhankkeita,
mutta niiden ja ympäristöhallinnon toteuttamien omien ympäristöhankkei-
den välillä on ollut varsin vähän yhteistyötä.

Paikallisen tason ja politiikan toimijoiden kohtaamispinnan ongelmiin
on löydettävissä mm. hallintokulttuuristen ja ohjelmallisten yleiskysymysten
lisäksi niitä spesifimpejä selityksiä.

Kysymys kielestä

Uusi toimintakulttuuri, jolla tarkoitan tässä erityisesti “paikallislähtöistä”
kehittämistoimintaa, käyttää “kieltä”, jonka hallitseminen tai sen kääntämi-
nen on menestyvän osallistumisen edellytys (vrt. Bourdieu ja Wacquant
1995, 173–185)36. Tämä kieli, johon sisällytän paitsi ilmaisemisen lingvisti-
set muodot, myös esimerkiksi toimintatavat ja kokouskäytännöt, poikkeaa
paikallisella tasolla käytössä olevasta kielestä. Poikkeama on erityisen suuri
maaseudulla ja se johtuu siitä, että koko toimintojen onnistumisen edelly-
tyksenä muotoutuva tapakulttuuri on valtaosaltaan tuotu ulkopuolelta ja
myös sovitettu paikallisuuteen pääasiassa ulkopuolisilla ehdoilla. Läheskään
kaikki paikalliset toimijat eivät ole voineet omaksua tätä kulttuuria eivätkä
siten hallitse kieltä, jolla kyseisellä kentällä voisi menestyä. (vrt. Ponnikas
2002 ja 2003.) 

Ehkä voitaisiin puhua lähes yhtä hyvin diskurssista, erityisesti funktio-
nalistinen näkökulma diskurssiin voisi tulla kysymykseen. Funktionalistises-
ti katsottuna diskurssia pidetään välineenä, jonka avulla pyritään tiettyyn
päämäärään. Kieli on siten sosiaalisen interaktion väline, jossa keskiössä on
kielen käyttö. (esim. Dik 1978.) Kuten muutkin, myös paikallisen tason
toimijat haluavat käyttää kieltä omien tarkoitusperien ajamiseen sosiaalises-
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sa vuorovaikutuksessa. Ongelmana on kuitenkin se, että kieli on erilaista
vaikka tarkoitus (kielen instrumenttifunktio) onkin olemassa. Tässä nimen-
omaisessa tapauksessa puhujat eivät voi omalla diskurssillaan saada puhet-
taan sovitettua hegemoniseen kieleen. Kyse on pikemminkin siitä, että
kyvyt eivät siihen riitä. Lisäksi kieli merkitsee tässä paljon muutakin kuin
pelkkää puhetta tai argumentaatiota. Siinä on kyse enemmänkin kokonais-
valtaisesta kommunikaatiosta, johon kuuluvat puheen lisäksi ainakin eleet,
merkitykset ja tavat.

Kielen hallitsemattomuus merkitsee toimintakyvyn menettämistä,
koska kielellinen kompetenssi määritellään hegemoniasta käsin. Se ei
merkitse mykkyyttä, mutta osaamattomuudelta se voi näyttää. “Kielettö-
myys” merkitsee toimijoiden syrjäytymistä toiminnoista, koska representaa-
tiot (mielessä olevat tarkoitukset) jäävät välittymättä. Se merkinnee myös
sitä, että tarvitaan kääntäjiä tai edusmiehiä, jotka hallitsevat mahdollisim-
man hyvin molemmat kielet sekä paikallisen että hegemonisen, ja kykene-
vät tulkkaamaan ja välittämään merkityksiä ja sisältöjä molempiin suuntiin.
Paikallistoimijoiden joukosta valikoituvista kääntäjistä tulee osaamattomien
edusmiehiä joskus pelkästään siitä syystä että he hallitsevat kielen. Toisin
sanoen tulkeista tulee poliitikkoja. 

Edusmiehet eivät välttämättä tule valituksi siksi, että heillä olisi jotain
sisällöllisesti välitettävää valtakielelle (esim. ympäristöpolitiikkaan), mutta
siitä huolimatta he joutuvat edusmiehen asemaan. Tästä seuraa, että paikal-
listen, syrjäytymisuhan alla olevien mielipiteet ja ajatukset eivät välttämättä
välitykään ylöspäin, vaan edusmiesten kohdalle tulee katkos. “Kielikysy-
mys” katkaisee todellisen poliittisen vuorovaikutuksen. Palautetta ei anneta
eikä saada ja politiikan toteuttaminen yksipuolistuu. Tarvittava poliittinen
keskustelu jauhautuu rikki välittäjien puuttuessa ja tiedonkulku ei toimi.
Samalla normaali “hyvä konflikti” muuttuu toisistaan eristetyiksi tiloiksi
(vrt. Beck 1997). 

Katkos on väistämätön, mutta siitä tulee ongelmallinen ellei sitä tiedos-
teta. Katkoksen huomioon ottaminen kuuluu hallinnolle, joka on tuonut
radikaalisti muuttuneen toimintakulttuurin maaseudulle, joskus lähes
yksityiseen saakka. Esimerkkinä tästä on vaatimus pientenkin yritysten tai
yhteisöjen toiminnan tarkasta etukäteissuunnittelusta vaikkapa projekti-
luonteisessa kehittämistyössä.

Edusmiesten asema tarjoaa heille lisäksi mahdollisuuden ajaa omia
asioitaan. Heistä voi tulla ammattikehittäjiä siinä mielessä, että he hallitsevat
käytetyn kielen ja tietävät, että suuri osa ei siihen kykene. Toimijoiden tasot
polarisoituvat eikä toimijakenttä kuvaa todellista tilannetta, joka maaseudul-
la vallitsee, vaan tasoja jää puuttumaan ja jotkut jäävät kokonaan tulkkien
varaan. (vrt. Claeys-Mekdade ja Leborgne, 2001.) Edusmiehet ovat poliitik-
koja “kielettömien” toimijoiden näkökulmasta, mutta omasta näkökulmas-
taan heillä saattaa olla muita paremmat mahdollisuudet selvitä kilpailussa.
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37 Pelkkä “itsensä alentaminen” ei riitä, eikä hallinto ole nähdäkseni siihen pyrkinytkään.
Sen vaarana on, että valta muuttaa vain muotoaan ja tapahtuu denegaatio eli valtasuhteen
näennäinen sivuuttaminen ja epätasa-arvoinen kommunikaatio jatkuu toisella tasolla.
(Bourdieu ja Wacquant 1995, 176–178.)

Toimintapolitiikka politiikkana

Kieli on yksi syy siihen, ettei politiikka saavuta paikallista tasoa vaan
hallinto ainoastaan toteuttaa asetettuja tavoitteita. Kyse voi olla myös siitä
että poliittinen kamppailu siirtyy politiikan alueelta toimeenpanon alueelle.
Poliittisia kamppailuja käydään joka tapauksessa näillä kummallakin alueel-
la, vaikkakin toimeenpano on periaatteessa aiemmin kiisteltyjen ja sovittu-
jen tavoitteiden toteuttamista, mutta vain periaatteessa (vrt. Laine ja Joki-
nen 2001, 51–55). Itse asiassa kamppailujen (poliittisen sanoman?) puuttu-
minen pitäisi ainakin yhteiskuntatieteilijöissä herättää kummastusta, koska
ihmiset ovat harvoin tavanomaisista asioista yksimielisiä kansallisella
tasollakaan. Joka tapauksessa on kyse siitä, että paikallisella tasolla politiikan
ei koeta toimivan, joten katkoksen olemassaoloa ei voida poliittisen kamp-
pailun sijoittumiskysymyksellä ratkaista.

On mahdollista, että eräät luonnonsuojelua koskeneet kiistat ovat
olleet myös protesteja kielen ymmärtämistä vastaan (vrt. Björn 2001; 2003).
Niiden tavoitteita on ehkä suunnattu myös politiikan elvyttämiseen. On
haluttu saada omat mielipiteet ja käsitykset kuuluville, koska hallinto on
koettu kuuroksi. Kyse ei kuitenkaan ole ollut kuuroudesta eikä korvien
sulkemisesta, vaan kielen osaamattomuudesta: hallinto ei osaa paikallista
kieltä ja paikallinen ei hallitse virallisesti hyväksyttyä kieltä. Tästä katkokses-
ta johtuen hallinnolla on ollut tarvetta pyrkiä mahdollisimman lähelle
paikallisia toimijoita. Tavallisesti on kyse ollut vain siitä, että kuultaisiin
paremmin, joskus on myös huomattu, että kuultua ei voida ymmärtää ja
tilannetta on pyritty korjaamaan37. 

Toimintapolitiikan (policy) hoitajien (virkamiesten) tehtäväkentän
muuttuminen osittain poliittiseksi (politics) on jopa todennäköistä, jos
poliittinen keskustelu ei toimi. Alueellisella tai paikallisella hallinnolla ei ole
muuta vaihtoehtoa kuin keskustella politiikan sisällä, kun heidän varsinai-
nen tehtävänsä olisi toimintapolitiikan alue. Virkamiehistö ei välttämättä
kuitenkaan tiedosta tilannetta ja he kokevat toimivansa omalla alueellaan.
Koska kysymys kielestä on hyvin vaikeasti hahmotettavissa, se ei ole
ainoastaan paikallisten toimijoiden ongelma.
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38 Tähän liittyvää keskustelua paikallisen ja tieteellisen tiedon tai hiljaisen ja asiantuntijatie-
don eroista esim. Saaristo 2000, 108–114; Salmi 2001.

Katkos ja valta

Katkoksen ja edusmiesproblematiikan taustalla on tietysti myös kysymys
vallasta. Tässä voimme palata takaisin vallan ja tietoisuuden tai tiedon38

kysymyksiin toimintatutkimusmielessä. (Gaventa ja Cornwall 2001; myös
Bourdieu ja Wacquant 1995, 175–180). Tietoa tai tässä puheena olevan
“kielen” merkityksessä taitoa (tieto kielestä) voidaan pitää eräänä vallan
elementtinä (Bourdieu 1991). Tiedon avulla toimijat voivat vaikuttaa
toimintansa rajoihin. Puuttuva tieto rajoittaa toimintaa, kuten myös ehkä
virheellinenkin käsitys siitä että tietoa tai taitoa ei ole. Tiedon avulla kääntä-
jät tai edusmiehet saavat sen vallan, joka on alun perin kuulunut kentälle,
samalla kun he ottavat kentän puheen haltuunsa. Tämä saattaa olla laajem-
minkin edustuksellisen demokratian ongelma. Vallan jakaantuminen ei
välttämättä tapahdu kategorisesti. Usein on niin, että joissakin asioissa
valtaa on enemmän henkilöllä tai ryhmittymällä A, kun toisissa tapauksissa
sitä on ryhmällä/henkilöllä B. Siten suurin osa joutuu joko vallan ylä- tai
alapuolelle, riippuen esim. kontekstista. (Gaventa ja Cornwall 2001, 73.)
Valtakysymyksessä edusmiehenkin positio voi ajoittain sijaita samalla
puolella (paikallinen) ja ajoittain toisella puolella (ylipaikallinen) kuin
kentän.

Tässä työssä toimintatutkimuksen kohteena ovat olleet enemmän tai
vähemmän ylipaikalliset (poliittiset) toimijat ja heidän suhteensa paikalli-
seen tasoon. Määrittelemäni kaksi kiinnostavaa kehystä, hiljaiset kiinnostu-
jat ja aktiiviset mukautujat, on hankala asettaa yksiselitteisesti vallan jom-
mallekummalle puolelle, koska valtaa on joka tapauksessa sekä 'ylä-' että
'ala'puolella. Se on mahdotonta jo siksikin, että tehtäessä kyseistä luokitus-
ta kyseisissä tilanteissa on valtaan kytkeytyviä ja sitä kuvaavia virtoja nähtä-
vissä lähes lukemattomia. Toisaalta on myös niin, että toimijoilla on kuva
omasta vallastaan tai positiosta, jossa he sijaitsevat. Esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaalla ja Kainuussa EU-virkamiehistö saattaa pitää kansalaisia
passiivina ja kansalaiset virkamiehiä vaikuttamismahdollisuuksia ja kansa-
laisosallisuutta kaventavina (Ponnikas 2002). 

Jonkinlaisen hahmotelman tekeminen itse ryhmätilanteesta lienee
mahdollista. Hiljaisten kiinnostujien valtaosuus on luultavasti jonkin verran
aktiivisia mukautujia pienempi. Viimemainitut pitivät kokouksissa ja tapaa-
misissa huolen siitä, että heidän tavoitteensa ja toimintatapansa hyväksyttiin
yleisiksi linjauksiksi. Hiljaiset kiinnostujat toivat myös tavallisesti esiin omia
tavoitteitaan, mutta eivät pyrkineet toimimaan siten, että kyseinen ryhmä
toimisi heidän viitoittamien tavoitteiden suuntaisesti. Hiljaiset kiinnostujat
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selvittivät omat reunaehtonsa, aktiiviset mukautujat sen sijaan toivat esiin,
että ainoa mahdollinen tapa toimia on heidän toimintansa reunaehtojen
noudattaminen. Aktiiviset mukautujat katsoivat edustavansa niitä valtara-
kenteita, joilla oli legitimiteetti, eikä niitä voitaisi juurikaan kyseenalaistaa. 

Niissä tilanteissa saattoi myös olla kyse kielestä. Vaikka kieli oli periaat-
teessa yhteinen, saattoivat valtarakenteet juuri tuoda mukaan kysymyksen
siitä, että kaikki osallistujat eivät osanneet puhua sitä kieltä, jota he katsoi-
vat kyseisessä valtarakenteessa ymmärrettävän. Saattoi olla myös kyse siitä,
etteivät he katsoneet voivansa “huutaa” sen legitiimiltä näyttävän valtamuu-
rin yli, vaikka olisivatkin korottaneet äänensä. Lienee kuitenkin niin, että
hiljaisten kiinnostujien käyttämä kieli saattoi olla lähempänä sitä, jota
paikalliset ihmiset käyttävät. Tämän todentaminen kyseisissä ryhmätilan-
teissa ei ole kuitenkaan yksiselitteistä.

Jossain määrin osa edellä mainituista ryhmistä edusti paikallista tasoa ja
olivat siinä mielessä kielettömiä. Muissa toimintatutkimustilanteissa (mm.
kyläkokoukset) taas oli nähtävissä, että edusmiehet selvästi pyrkivät käyttä-
mään kieltä, joka oli legitiimi siinä kontekstissa, jossa kulloinkin esiinnyttiin.
Toisaalta joissain tilanteissa suuri kyläläisten joukko saattoi ryhtyä käyttä-
mään omaa kieltään, kääntämään hegemonia-asetelman päälaelleen. Tämä
saattoi perustua mm. siihen, että riittävän moni yhtyi kyseisenlaiseen
käyttäytymiseen ja valta näytti siirtyvän siinä kontekstissa tilapäisesti paikal-
liselle tasolle. Ilmenemismuotoja olivat paitsi käytetty puhetapa, myös
piittaamattomuus puhejärjestyksistä, puhumiseen liitetyistä tavoista tai siitä,
että jokainen saisi esittää asiansa omalla ajallaan. (vrt. Björn 2003,
116–138.)

Politiikan ja toimeenpanon välinen katkos saattaa johtua tietysti kieles-
tä, mutta siihen voi olla monia muitakin syitä. Eräs selitys on, että politiikka
on menettänyt valtaansa taloudelle tai että se on siirtynyt sekä maantieteelli-
sesti että mentaalitasolla kauemmaksi kansalaisista. Selityksiä käytetään
tavallisesti kuvaamaan politiikan tai poliitikkojen heikentynyttä valtaa.
Olisiko mahdolliseen katkokseen muita syitä?

Katkoksen yhteys ympäristöpoliittisiin strategioihinkaan ei ole kovin
selvä. Onko esimerkiksi niin, että ekologisen modernisaation strategia tai
teoria on sellainen, jonka toteuttaminen ei edistä poliittista keskustelua ja
vuorovaikutusta tai edistää sitä vähemmän kuin esimerkiksi kestävän
kehityksen strategia? Voidaanko ajatella, että ekologisen rakennemuutoksen
mukainen toiminta sitten edistäisi sitä? Kysymys on tietenkin siitä, mihin
suuntaan rakenteita muutetaan. Ekologinen rakennemuutoshan lähtee
liikkeelle ikään kuin ekologisista premisseistä, kun tässä työssä on lähinnä
puhuttu poliittisista lähestymistavoista. Ekologisen rakennemuutoksen
politiikan mukaiset toimet eivät siten välttämättä johda siihen, että ihmiset
kokisivat olevansa vaikutusvaltaisia ja että heidän omat näkökantansa
otetaan huomioon. Riippuen siitä, mikä on toimenpiteiden lähtökohtana, se
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voi johtaa esimerkiksi entistä pidemmälle menevään sitoutumiseen ympä-
ristökysymyksissä tai vaihtoehtoisesti pelkkiin taloudellisiin etuihin tai
uhkiin perustuvaan sitoutumiseen.

Katkos, joka syntyy politiikan ja toimeenpanon välille, voi olla seuraus-
ta myös oikeudellistumisesta (ks. Saaristo 2000, 94–99). Sillä tarkoitetaan
tilannetta, jossa yhteiskunnan käytössä olevat keinot keskittyvät oikeudelli-
siin ja muiden asiantuntijoiden painoarvo laskee. Kehitys merkitsee samalla
sitä, että toimeenpanon merkitys tulee keskeisemmäksi ja lait ja asetukset
raamittavat politiikkaa ja sisällöt ovat siinä vaiheessa jo valmiina. Sisältö-
kamppailu on käyty valmiiksi, aivan kuten poliittisen kädenväännön ja
poliittisten tavoitteiden toimeenpanon välilläkin. Oikeudellistumisessa
lakiasiantuntijoiden painoarvon nousu kiinnittää toimeenpanon entistä
tiukemmin nimenomaan oikeuskysymyksiin.

Keskeinen kysymys tietysti on, mitä asialle voitaisiin tehdä? Voivatko
poliittiset tavoitteet ja niiden toteuttamistoimenpiteet (toimeenpano) olla
katkostilanteessa oikeudenmukaisia? Miten demokratian tavoitteet toteutu-
vat, ellei politiikan koeta toimivan edes keskustelun tasolla? Mitä tapahtuu
valtarakennelmille pelkkää hallintoa (toimeenpano) kehittämällä? Onko
julkishallintoon ulottuva kilpailu, jossa toisilla on selkeästi paremmat
selviytymisedellytykset kuin toisilla, oikeudenmukaista tai voidaanko se
kokea oikeudenmukaiseksi?

Edellä esitetyt ajatuskuviot osoittavat, että varsin paikallislähtöinen
toiminta, jossa prosessiin kiinnitetään paljon huomiota ja joka pyrkii oikeu-
denmukaiseen lopputulokseen, näyttää hedelmälliseltä. Miten oikeudenmu-
kaiseen, kestävään, laajasti hyväksyttyyn lopputulokseen sitten voidaan
konfliktialttiissa yhteiskunnassa ja niinkin konfliktisella alueella kuin ympä-
ristöpolitiikka päästä?

5.3 Sopimuksellisuuden keskeisiä 
tarkastelukulmia

Sopimuksellisuuden elementteihin on kiinnitetty huomiota viime aikoina
mm. sosiaalinen pääoma -käsitteen yhteydessä. Sopimuksellisuuden keskei-
simmät rakenneosat ovat luottamus ja siihen kytkeytyvät kommunikatiiviset
prosessit, joita voidaan pitää eri tyyppisten sopimusten peruslähtökohtina.
(ks. Ruuskanen 2001, 46-47.)

Sopimusten solmimisessa on tyypillisesti kaksi puolta, joita voidaan
nimittää esimerkiksi seuraavilla käsitepareilla: tilaaja – tuottaja tai toimek-
siantaja – toimeksisaaja. Perustana on, että edellinen asettaa tavoitteita ja
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jälkimmäiselle kuuluu niiden implementointi. Tämäntyyppinen kahtiajako
voidaan suorittaa siinä tapauksessa, että analysoidaan kukin sopimustapah-
tuma mahdollisimman tarkkaan. Usein yksittäisiltäkin näyttävät sopimusta-
pahtumat ovat monien sekä ajallisesti että teknisesti päällekkäisten ja
sisäkkäisten sopimustapahtumien joukko.

Periaatteessa voidaan myös ajatella, että sopimusparista ei voitaisikaan
määritellä toimeksiannon suuntaa. Tällainen tilanne voi olla mahdollinen
silloin, kun pyrkimyksistä vallitsee yksimielisyys ja toimijat etenevät val-
miiksi samaan suuntaan. Tällöin voidaan hyvin kysyä, onko kyseessä
lainkaan sopimuksellisuus tai voidaan ainakin kysyä puuttuuko sopimuksel-
lisuudesta tuolloin joitakin perinteisiä elementtejä. Ovatko esimerkiksi
tuottajan ja tilaajan roolit selkeästi erotettavissa. Tilanne toimii myös
hyvänä työkaluna tarkasteltaessa toisentyyppisiä sopimuksellisia tilanteita.

Sopimuksellisuutta voidaan analysoida myös muutamien muiden
käsiteparien kautta. Hyyryläinen (2000, 302–303) erottelee kaksi sopimuk-
sellisuuden muotoa, horisontaalisen ja vertikaalisen sopimuksellisuuden.
Horisontaalisesta sopimuksellisuudesta voidaan hänen mukaansa puhua
silloin, kun sopijaosapuolten välillä vallitsee asymmetrinen suhde. Toisin
sanoen silloin, kun kyseessä ei ole lähtökohtaisesti hierarkkinen valtasuhde.
Asymmetria vallitsee usein esimerkiksi hallussa olevan tiedon osalta, jolloin
todelliset suhteet eivät olekaan tasa-arvoisia. Se voi merkitä sitä, että peri-
aatteessa yhtä tärkeistä instansseista toinen sijaitsee ko. asiaan nähden
keskiössä ja toinen ei. Esimerkkinä tällaisesta sopimuksellisuudesta Hyyry-
läinen mainitsee kuntien välisen yhteistyön. 

Vertikaaliseen sopimuksellisuuteen kuuluu jo lähtökohtaisesti hierark-
kinen valtasuhde. Tyypillisesti vertikaaliset sopimukset solmitaan esimer-
kiksi työnantajien ja työntekijöiden välille tai valtion keskushallinnon ja
aluehallinnon välille. Esimerkki tällaisista sopimuksista voisi olla vaikka
ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten väliset tulossopi-
mukset. Molemmat sopimuksellisuustyypit ovat mahdollisia kaikilla tasoilla
ja nykyaikaisia organisaatioita voidaankin kuvata erilaisten horisontaalisten
ja vertikaalisten sopimusjärjestelyiden verkostoiksi (ks. Glegg 1990).

Sopimuksellisuus on itse asiassa kaiken inhimillisen yhteistoiminnan
perusta. Erityisen keskeinen se on pitkälle organisoidun työnjaon yhteis-
kunnissa, kuten ns. länsimaissa nykyään. Siihen liittyy kuitenkin eräitä
avoimia kysymyksiä. Hyyryläisen (2000, 300) mukaan sopimukset yksilöi-
den välillä ovat helposti ymmärrettäviä, mutta kun puhutaan kollektiivisen
toiminnan sopimuksellisuudesta, problematiikka mutkistuu. 

Sopimuksellisuutta on pohdittu melko runsaasti mm. taloustieteiden
piirissä. Hyyryläisen (em., 301) mukaan keskeisimmät kohdat sopimukselli-
suuden kannalta ovat rationaalisten yksilöiden oman edun tavoittelu ja se,
että kaikkien hyötyä ei voida yhtäaikaisesti maksimoida. Organisaatioiden
kyseessä ollen on tarkoitus pyrkiä vähentämään solmittavien sopimusten



136

määrää tietyillä, suunnitelluilla periaatteilla, joita noudatetaan mahdollisim-
man monen kanssa.

Yksilöperustaisessa sopimisessa ajatellaan tilanteen olevan sellainen,
että kukin pyrkii maksimoimaan sopimuksesta saatavan hyödyn. Tämä
pitää tietysti mahdollistua, eivätkä ulkoiset seikat saa vaikuttaa sopimusten
syntyyn. Lisäksi lähtökohtaoletuksena oleva “homo economicus” -ajattelu
tulee olla keskeisenä perustana. (Hyyryläinen, 2000, 301.) Tähän oletukseen
liittyvistä ongelmista on ollut jo aiemmin puhetta: ihminen ei välttämättä
tavoittele pelkästään omaa etuaan. 

Kollektiivinen sopiminen on paljon monimutkaisempaa ja se poikke-
aa yksilöperustaisesta rationaalisuudesta. Lisäksi on kyseenalaista voidaanko
lainkaan laatia sopimusta, joka takaisi kaikkien osapuolten tasaveroisen
hyödyn. Tästä esimerkkinä on niin sanottu Kenneth J. Arrowin (1963)
[kiistelty] teoreema, jonka mukaan yksilöperustaisen rationaalisuuden
ideaalia ei voida saavuttaa kollektiivisessa sopimisessa, jossa osapuolia on
vähintään kolme. Vähän samantapainen lähtökohta on proseduraalisessa
oikeudenmukaisuuskäsityksessä: kun tasajako ei onnistu, pitää huomio
kiinnittää prosessiin.

 Empowerment-prosesseissa voidaan pitää tärkeänä sitä, että kansalai-
set saavat osallistua mahdollisimman laajasti heitä koskevaan päätöksente-
koon, mutta lopulta on välttämättä edessä tilanne, jossa kaikkien kansalais-
ten hyötyä ei voida maksimoida tai tehdä yhteisiä päätöksiä kaikkien prefe-
renssien mukaisesti. Valtaistaminen ei toimi prosessina, jonka avulla voi-
daan kaikissa tapauksissa tehdä kaikkia miellyttävä päätös. Tällä en tarkoita
sitä, etteikö osallistavaa suunnittelua pitäisi toteuttaa, päin vastoin, niiden
avullahan mm. ainakin osa preferensseistä saadaan selville, joten niistä
ilman muuta on hyötyä jo siitäkin syystä. Yhdistettäessä preferenssit ja
kommunikaatio (dialogi) päästään lähemmäksi toivottua ratkaisua (lopputu-
los). Retoristen syklien ja loogisten argumenttien synteesinä toteutuva
kommunikatiivinen prosessi on monella tapaa hedelmällisempi kuin esim.
hegemoninen prosessi. Sopimusprosesseissa voidaan kyllä saavuttaa yksi-
mielisyys ('näin tämä on parasta tehdä') mutta harvemmin samanmielisyyt-
tä ('me kaikki ajattelemme tästä samalla tavalla').

Korkean ja matalan luottamustason sopiminen

Koska luottamus on sopimusten keskeinen perusta, voidaan sopimusten
(sopimisen) lähtökohdat kuvaavasti jakaa kahteen kategoriaan, joiden
luonnetta yritän hahmottaa seuraavassa taulukossa (Taulukko 3). Taulukos-
ta saattaisi saada kuvan, että luottamus on olennainen osa sopimuksia vain
korkeamman luottamustason sopimisessa. Kuitenkin on niin, että kaiken-
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laisen sopimisen edellytyksenä on luottamus. On huomattava, että tässä
puhutaan todellakin vain sopimisen luonteesta hieman ideaalityyppien
tapaan, eikä esimerkiksi siitä, miten hyvin sopijaosapuolet luottavat eri
sopimuksiin tai niiden toimivuuteen. 

Sopimisen luonne on matalan luottamustason sopimuksissa aina
tiukka ja yksityiskohtainen. Matalan luottamustason sopimukset ovat siitä
syystä myös varsin teknisluonteisia. Tarkkojen sopimustekstien tehtävä on
osoittaa ja määrittää sopimuksen ehtoja. Sopijaosapuolten välinen suhde on
mekaaninen ja se muotoutuu vahvasti sopimuksen [ehtojen] kautta. Sopi-
muksissa olevat pakotteet ovat varsin yksityiskohtaisia matalan luottamus-
tason tapauksessa. Sopimusten rikkeet voidaan seurata tarkasti sinne, missä
ne ovat tapahtuneet ja siten myös identifioida. Sanktiot ovat myös varsin
yksilöityjä ja yksityiskohtaisia, johtuen tarkan virheseurannan mahdollisuu-
desta. Sanktioiden täytäntöönpano on myös varsin yksioikoista ja kerta-
luonteista. Tuottajan vastuunoton ajatellaankin perustuvan ainakin osittain
sanktioihin tai erityisesti niiden välttämiseen. 

Taulukko 3. Sopimisen kategoriat ja niiden luonne (pohjana Hyyryläi-
nen 2000, 307)

Ulottuvuudet
Matala 
luottamustaso

Korkea 
luottamustaso

sopimisen 
luonne

tiukka, määrällinen,
yksityiskohtainen

väljä, periaatteellinen,
yleistasoinen

sopijaosapuolten
suhde

mekaaninen kokonaisvaltainen

sopimuksen 
pakotteet

yksityiskohtaisia yleistasoisia

rikkomisen 
seuraus

rikkeet voidaan 
korjata kohta 
kohdalta

rike järkyttää 
sopimusperustaa, 
korjaaminen vaikeaa

Matalaan luottamustasoon perustuvat sopimukset ovat välttämättö-
miä nykyisenkaltaisissa yhteiskunnissa. Jos ajattelemme vaikkapa suihku-
konetta, joka nousee matkustajineen ilmaan, niin on tehty tuhansia ja taas
tuhansia sopimuksia ja täytetty niiden ehdot, ennen kuin kyseinen tapahtu-
ma on mahdollista edes teknisesti. Suurin osa voidaan tuossa tapauksessa
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39 Vertaa Erving Goffmanin ajatukseen siitä, että annamme itsestämme tietynlaisen kuvan
toisille [“kasvot”] (Goffman 1967; 1971).

laskea kuuluvaksi matalan luottamustason sopimisen piiriin. Esimerkki
osoittaa, että vaikka puhumme matalan luottamustason sopimuksista, ei
pidä ajatella, etteivätkö tehtäviin sopimuksiin kohdistuva luottamus olisi
korkeata. Niin sanotuissa kehittyneissä yhteiskunnissa matalan luottamus-
tason sopimusten pitävyys voidaan katsoa suoraan verrannolliseksi yhteis-
kunnan toimivuuteen. Pitkälle viety teknistyminen ja työnjako ei ole mah-
dollista ilman pitäviä sopimuksia.

Korkean luottamustason sopimisen muoto on tavallisesti väljä eikä
siihen juurikaan sisälly sopimuksen täyttämiseen liittyviä yksityiskohtia.
Lähtökohtaisesti on kyse periaatteellisesta sopimisesta. Sopijaosapuolet
ovat tavallisesti myös läheisemmässä, henkilökohtaisemmassa ja kokonais-
valtaisemmassa suhteessa toisiinsa tai ainakin he pyrkivät sellaisen muodos-
tamaan. Sopimukseen ei erikseen määrätä pakotteita, vaan sopimusrikko-
muksen seuraamukset toimivat yleistasoisina sanktioina ja ovat vakavia.
Mikäli korkean luottamustason sopimus rikotaan, on tilanteen korjaaminen
huomattavasti vaikeampaa kuin matalan luottamustason sopimuksissa.
Korkean luottamustason sopiminen mahdollistaa myös tuottajan kokonais-
valtaisemman vastuunoton, koska rikkominen aiheuttaa koko sopimuspoh-
jan sortumisen. Tuottaja kokee helposti menettävänsä kasvonsa39 (sopimus-
kumppaninsa, mahdollisuuden uuteen sopimukseen jne.) ja luultavasti
harkitsee tarkemmin ennen kuin tekee korkean luottamustason sopimuk-
sen. Siten myös vastuunotto on matalan luottamustason sopimuksia sy-
vempää.

Sopimuksellisuuden keskeisimmän elementin, luottamuksen, toimin-
tatilaan vaikuttavat erityisesti luottamustasot. Mikäli yhteiskunnassa luotta-
mus on matalaa, samoin sopimuksellisuuden pohja, niin institutionaalinen
sääntely on myös tiukkaa. Tällöin pelivaraa ei jää, eikä luottamukseen
liittyvät valittavana olevat toimintatavat mahdollista aktiivisen vastuunoton
lisääntymistä. (Ilmonen & Jokinen 2002, 244–245.) Luottamusta tarvitaan
tilanteissa joissa on todellinen valinnan vapaus, jolloin myös vastuu teh-
dyistä valinnoista sisältyy pakettiin. Toisin sanoen matala luottamustaso
lisää vastuun ulkoistamista ja siirtoa. Liian tiukka valvonta voidaan kokea
kansalaisosallisuutta ja jopa toiminnallisuutta rajoittavana (Ponnikas 2002;
2003).
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Kommunikatiiviset prosessit

Eräs sopimuksellisuuden perusteiden tarkastelun avainlähtökohdista on
sopimuksiin kytkeytyvän kommunikaation luonteen analysointi. On olen-
naista, millaisten neuvottelujen jälkeen ja millaisissa valta-asetelmissa
sopimus syntyy, mikäli halutaan selvittää, miten sopimus koetaan eri sopi-
musosapuolten keskuudessa. Optimaalinen neuvotteluasetelma lienee
jossakin diktatorisen käskyn ja kaaoksen välimaastossa. Diktaattori voi
pakottaa kansalaisen menettelemään tietyllä tavalla, mikäli tämä aikoo
säilyttää henkensä. Toista äärilaitaa kuvaa tilanne, jossa lähtökohta-asetel-
mat ovat epäselviä eikä neuvotteluissa edistytä lainkaan, vaan neuvotte-
luosapuolten suhteet jopa huononevat.

Jürgen Habermas, joka kuuluu ns. Frankfurtin koulun (ns. kriittinen
koulukunta) edustajiin, kehitti ensin epistelmologisen tiedonintressiteorian
ja siirtyi sittemmin systeemiteoreettiseen pohdintaan tarkastellessaan
kommunikaation mahdollisuuksia kommunikatiivisen toiminnan teorias-
saan. Koetan jollakin tapaa hahmottaa tähän, miten kommunikatiivisen
toiminnan teoria on Habermasin ajattelussa syntynyt, koska kommunikaa-
tio ja siihen kytkeytyvät prosessit näyttävät olevan erityisesti korkeamman
luottamustason sopimuksellisuuden keskiössä.

Kriittinen teoria on kommunkaation käsittelyssään lähellä her-
meneutiikkaa erityisesti siinä, että se pyrkii kompromissiin eri vaihtoehtojen
välillä. Toisin sanoen tavoitteena on riittävä yleisyystaso. Habermas ei
kuitenkaan tähtää konsensus-ratkaisuun, vaan ns. kriittiseen hermeneutiik-
kaan eli syvähermeneutiikkaan. Hänen lähtökohtansa on laajempi ja se
pyrkii huomioimaan mahdolliset ristiriidat, tulkintaerimielisyydet, valta-
kysymykset jne.

Habermasin (1984; 1987) lähtökohtana on elämismaailma. Elämis-
maailman käsitteellä (lähemmin: Berger& Luckmann 1972; Schütz 1973;
Abercrombie 1980) tarkoitetaan tässä erityisesti hermeneuttis-fenomenolo-
gisesta (lähemmin: esim. Husserl 1995; Heidegger 1995) traditiosta lähtöi-
sin olevaa käsitettä. Habermas pitää sitä ihmistoiminnan perustana ja alun
perin ainoa järjestelmänä, jonka ehdoilla toimittiin. Elämismaailma voidaan
määritellä yksilöiden välisten (subjektien välisten) merkitysten varaan
rakentuvaksi käytännölliseksi ja sosiaaliseksi todellisuudeksi, joka on merki-
tyksellisenä olemassa vain ihmisten tietoisuudessa (Pirttilä 1993, 93–94). 

Sittemmin elämismaailmaan tuli häiriöitä, joilla Habermas tarkoittaa
muita järjestelmiä, jotka ulottuivat kaikkialle elämän eri alueille. Tällainen
on hänen mukaansa erityisesti talous. Elämismaailma “kolonialisoitui” ja
toiminnan ehdot muuttuivat. Elämismaailman monetarisoituminen tarkoit-
taa sitä, että asioita, joita voitaisiin paremmin käsitellä esimerkiksi hyveinä,
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käsitellään vaikkapa kannattavuusasioina. Toisin sanoen käsittelypinta jää
liian kapeaksi ja ohueksi (aivan kuten silloin, kun nojataan pelkkään ratio-
naalisuuteen). Elämismaailma yksipuolistui ja yksisuuntaistui talouden
kolonialisaation myötä, kun se oli alunperin vapaa monisuuntaisten ja
persoonallisten viestien (kommunikaatioiden) kenttä. Elämismaailma ei
kuitenkaan ole kadonnut mihinkään, vaan ihmiset edelleen elävät siinä,
vaikka järjestelmät tunkeutuvat kaikkialle.

Habermas (1984) lähtee liikkeelle systeemiteoreettisessa kommunika-
tiivisen toiminnan teoriassaan emansipatorisesta ja toiminnallisesta intres-
sistä. Habermas haluaa vapauttaa ihmisen yhteiskunnallisista pakoista ja
valtauttaa niitä, joilla valtaa ei näytä olevan suhteessa muihin riittävästi (vrt.
Rawls 1973, 60–65). Erilaisia asioita tulee kyseenalaistaa ja erityishuomio
tulee kiinnittää siihen, mitä on ihmisten välillä.

Kuva 3. Habermasin sisäinen, sosiaalinen ja ulkoinen maailma

sisäinen 
maailma

sosiaalinen 
maailma

ulkoinen 
maailma

maailmaa
vastaava
pätevyys-
vaatimus

TOTUUDEL-
LISUUS

OIKEUDELLI-
SUUS
OIKEUDEN-
MUKAISUUS
(EMANSIPAA-
TIO)

TOTUUS

toiminta                   s o s i a a l i n e n ei-sosiaalinen

toiminnan
luonne

 strategista      tai   
   

kommunikatiivista välineellistä

toiminta
tähtää

etuun ja hyötyyn yhteisymmärrykseen

“toiset” objekteja subjekteja

valtakysymykset järjestyvät uudelleen
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40 Vrt kontaminaatio (Mouffe 2000)

Habermas (1984, 81) haluaa lisäksi erottaa ulkoisen maailman (ulkoi-
sen luonnon) sisäisestä maailmasta (sisäisestä luonnosta) ja sosiaalisesta
maailmasta (kollektiivisesta todellisuudesta) (Kuva 3). Ulkoista maailmaa
vastaava pätevyysvaatimus on totuus, sisäistä maailmaa vastaa totuudelli-
suus ja sosiaalista maailmaa vastaa oikeudellisuus, ehkä paremminkin
oikeudenmukaisuus. Kyseessä on normikehikon ja sosiaalisen maailman
oikeudellisuuden yhteensovittamisesta (Habermas 1987, 82).

Keskeistä Habermasin (ideaalityyppisessä) ajattelussa lienee se, että
emansipaatioon (oikeudenmukaisuuteen) on syytä pyrkiä ja että siihen
päästään vain toiminnan avulla (ks. myös Habermas 2001, 60–112). Toi-
minnan ideaalityyppejä ovat hänen mukaansa sosiaalinen ja ei-sosiaalinen
toiminta. Ei-sosiaalinen toiminta, joka on aina välineellistä (vrt. matalan
luottamustason sopiminen), kohdistuu ulkoiseen maailmaan ja sosiaalinen
toiminta sisäiseen ja sosiaaliseen maailmaan. Sosiaalinen toiminta on
luonteeltaan joko strategista tai kommunikatiivista. Strateginen toiminta
tähtää johonkin etuun tai hyötyyn, sen pohjana on strategia. Kommunika-
tiivinen toiminta sen sijaan pyrkii Habermasin mukaan yhteisymmärryk-
seen, eivätkä toiset ole objekteja, kuten strategisessa toiminnassa, vaan
kanssasubjekteja.

Tässä yhteydessä kiinnostavin on nimenomaan kysymys kom-
munikaatiosta, joka näyttää olevan keskeinen osa sopimuksellisuuden
teoreettista ydintä. Habermas käsittää kommunikaation puheakteina.
Hänen mukaansa puhujat ilmentävät omia lähtökohtiaan tai omaa subjekti-
viteettiaan esittämällä väitteitä puhetilanteissa. Puhuja, joka kykenee kom-
munikaatioon, kykenee myös tunnistamaan elämismaailmat ja systeemit,
joihin hän puheellaan viittaa. Niin ikään kompetentti puhuja voi arvioida
toisten puhujien kompetenttiutta. Habermasin kommunikaation käsittämi-
nen pelkästään puheaktina (kielen käyttämisenä) saattaa olla liian kapea-
alaista, mutta kielen merkitys kommunikaatiossa on kieltämättä keskeinen.

Habermasin mukaan (demokratiassa) valtakysymysten uudelleenjär-
jestyminen tapahtuu yhteiskunnallisissa prosesseissa, jotka ovat
luonteeltaan kommunikatiivisia. Kommunikatiivisen toiminnan pyrkimys
on päästä yhteisymmärrykseen40, mutta ei ensisijaisesti niin, että ajettaisiin
vain omaa etua vaan agentit (toimijat) pyrkivät harmonisoimaan toimin-
tasuunnitelmansa toisten agenttien suunnitelmien kanssa yhteisen tilanteen-
määrittelyn avulla (vrt. Pohjonen 2002). Tässä on myös eräs avain siihen,
että yhteiskunnat ovat yleensä mahdollisia. Kommunikatiivisessa toimin-
nassa myös relationaalinen ja representationaalinen tieto lisääntyvät. Niissä
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vuorovaikutus ja kontakti ovat keskiössä, eikä tietäminen ole kapeaan
rationaalisuuteen nojaavaa. (Park 2001.)

Habermas puhuu usein diskursseista kun hän käsittelee kom-
munikaatiota. Vaikka keskiössä ovatkin puheeseen liittyvät ilmaukset, tulee
diskurssin käsite tässä tapauksessa mieltää tarkoittamaan laajempaa, sosiaa-
lista kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Voimmehan hyvin ajatella
välittömiä viestejä tuotettavan muutenkin kuin puheena. Väitteitä voidaan
esittää eleinä, äänenpainoina tai toimimalla. Väitteiden tai viestien esittämi-
sen tapa ei sinänsä voi sulkea pois sitä, että tarkoitus on saattaa toiselle
tietoon oma mielipide, näkemys tai asema. Kysymys on oman subjektivitee-
tin toteuttamisesta, ilmaisemisesta sekä ilmaisemiseen käytettävissä olevan
välineistön laajuudesta (taidoista).

Kommunikaation ongelma on pääasiassa marginaalisen (paikallisen)
osapuolen ongelma, mutta ratkaisun avaimet ovat tietenkin siellä missä on
valtakin. Tilanne johtuu pääasiassa siitä, että kommunikatiiviset välineet
ovat kehittyneet hierarkisissa prosesseissa ja niitä varten, joten ne ovat
myös kehittyneet hegemonisen puolen ehdoilla. On huomattava, että tässä
puhutaan pelkästään kommunikaatiosta ja representaatioiden välittymisestä,
mutta ei preferensseistä.

5.4 Sopimuksellisuus hallinnon 
ja paikallisen tason lähentäjänä

Tarjoan tässä sopimuksellisuutta yhdeksi ratkaisuyritykseksi niihin ongel-
miin, joita kytkeytyy ratkaisemattomiin konflikteihin esimerkiksi ympäristö-
politiikassa. Sopimuksellisuus ei tietenkään voi muodostaa perustaa kaikille
hallinnon ja paikallisen tason kohtaamispintojen ongelmille, mutta toimin-
tatapana siitä saattaa olla löydettävissä joitakin hyödyllisiä perusperiaatteita.
Lähtökohtaisesti kunnollinen sopimus (sopiminen, sopimusprosessi) vaatii
rehellisyyttä, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Lisäksi vertikaalisiin
sopimustilanteisiin tulee tuoda horisontaalisia ominaisuuksia. Siihen kyke-
nee vain hegemoninen sopimusosapuoli tai se, jolla yleensäkin on toista
enemmän valtaa. 

Oikeudenmukaisuus merkitsee paitsi teoreettisten lähtökohtien
tarkastelua, myös holistista näkemystä tilanteesta ja toisesta sopimusosa-
puolesta. Ennen kaikkea heikomman sopijaosapuolen valtaa ei saa peittää



143

esimerkiksi kommunikaation puutteellisuuden alle. Heikomman valtaista-
minen (empowerment) merkitsee myös sitä, että oikeudenmukaisuuden
kokemus tulee mahdolliseksi (vrt. Rawls 1973). Ilman sekä faktista että
kokemuksellista oikeudenmukaisuutta sopimuksista ei saada kestäviä.
Erityishuomiota on siten kiinnitettävä prosessiin, jolla sopimuksiin pääs-
tään. Proseduurien paitsi sisällöllinen mutta myös tekninen onnistuminen
on keskeistä. 

Uusi sopimuksellisuus ei ole minkään yksittäisen teoreettisen viiteke-
hyksen mukainen, mutta silti siinä on piirteitä niin proseduraalisesta oikeu-
denmukaisuudesta, suorasta demokratiasta kuin kommunikatiivisen toimin-
nan teoriastakin. Se on erityisesti praktinen ratkaisuyritys. Tästä syystä on
syytä tarkastella myös, mitä sopimuksellisuuden kehitysrintamalla on tähän
mennessä tapahtunut käytännössä ja mitä se voisi käytännön tasolla merki-
tä. 

Maaseutusopimustyöryhmän näkemykset

Maaseutusopimustyöryhmä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
2003) on työssään pitänyt praktisina lähtökohtinaan paitsi uudenlaista
sopimuksellisuutta myös maaseudun tekemättömän työn ja olemassa
olevan rahoituksen yhteen saattamista. Työryhmä on linjannut maaseudulla
sopimuskäytäntöjen kautta tehtävät työt kolmeen kategoriaan: maaseudun
ympäristöön liittyviin, infrastruktuuria kohentaviin ja palvelualan tehtäviin.
Mahdollisiksi maaseutusopimuksen kohteiksi maaseutuympäristöön liittyen
esitetään mm. maaseudun kulttuuri- ja luonnonympäristön hoitoa, metsän-
hoitoa, vesistöjen hoitoa ja vesihuoltoa sekä joitakin luonnontuotealan
toimenpiteitä. On huomattava, että toimenpiteet kattavat vain osan kusta-
kin kohteesta. Infrastruktuurikohteet liittyvät teiden kunnostukseen sekä
tietoliikenteen tukipalveluihin, palvelualan tehtävät taas kulttuuriin, hoi-
vaan, yhdyskuntapalveluihini ja jätehuoltoon.

Puhuttaessa maaseutusopimuksesta viitataan sopimusjärjestelmään,
jonka kohteena olisivat ympäristö- ja julkishyödykkeiden tuotannon lisäksi
osittain myös sellaiset maaseutuun kohdistuvat maiseman- ja kulttuuriym-
päristöjen hoitotuotteet ja palvelut, jotka kilpailevat vapailla markkinoilla
tuotettujen palveluiden kanssa. Tällaisia voivat olla mm. erilaiset hoivapal-
velut sekä erityisryhmille suunnatut kiinteistöjen ylläpito- ja kunnostusteh-
tävät. Maaseutusopimuksen voisivat solmia maatilojen lisäksi erilaiset
yhteisöt ja toimijaryhmät kuten kylätoimikunnat, metsästysseurat, kalastus-
kunnat sekä työpoolit ja -osuuskunnat. Laajapohjainen sopimusjärjestelmä
vastaisi moniin syrjäisen maaseudun erityistarpeisiin. Se avaisi paikallisille
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toimijaryhmille pääsyn julkisen sektorin palvelumarkkinoille, mikä olisi
omiaan luomaan vakautta pienten markkinoiden epävarmuudelle ja kysyn-
nän vaihteluille. Hallinnon toimijoiden välisten synergiaetujen syntyminen
on myös mahdollista. 

Vaarana on, että järjestely tuottaa lisää byrokraattisuutta, vaikka
pyrkimys on vastakkainen. Kuitenkin se mahdollistaa maaseudun toimijoi-
den joustavan tarkastelun ja valikoitumisen erilaisiin tehtäviin. Laaja-alaisen
maaseutusopimusjärjestelmän toteutusta vaikeuttaa se, että tällöin toimittai-
siin ainakin osittain vapaan kilpailun piirissä olevan yritystoiminnan alueel-
la. Julkinen tukiluontoinen sopimus voisi eräissä tapauksissa vaikuttaa
paikallismarkkinoiden kilpailua vääristävästi. Tosin ongelmaa voidaan pitää
erityisesti syrjäalueiden kannalta melko marginaalisena, koska vaikkapa
hoivapalvelujen ottaminen mukaan sopimukseen perustuisi syrjäalueilla
juuri siihen, ettei alueilla ole kyseisten palvelujen yksityistä tarjontaa. Sopi-
musluonteisten järjestelmien aikaansaannissa on ongelmia myös eri intressi-
ryhmiä tyydyttyvän rahoitusratkaisun löytämisessä.

Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) on eräs hahmotelma siitä, miten
maaseutupolitiikassa sopimuksellisuuden praktinen ydin on ajateltu käytän-
nössä toteuttaa. Sopimuksia voidaan tehdä joko suoraan tai välittäjien tai
välittäjäorganisaatioiden kautta. Välittäjäorganisaatioiden tarve on hyvin
ymmärrettävissä myös käsillä olevan työn valossa: monet ongelmista
liittyvät juuri hallinnon ja paikallisten toimijoiden kohtaamispintaan ja
hallinnon ja paikallisen tason monellakin tavalla suureen keskinäiseen
välimatkaan. 

Välittäjäorganisaatioiden tulee olla sellaisia toimijoita, joilla on koke-
musta sekä hallinnon eri toimijoiden, että paikallisen tason toimijoiden
kanssa tehtävästä työstä. Samalla se tarkoittaa myös, että välittäjät hallitse-
vat mm. kielen ja toimintakulttuurit. Lisäksi niiden tulee olla sellaisia, jotka
ovat saavuttaneet riittävän luottamuksen suhteessa paikalliseen tasoon,
jotta voivat toimia näiden ja hallinnon toimijoiden (ja mahdollisesti mui-
denkin toimeksiantajien) välissä. Välittäjäorganisaatioiden luonteeseen
kuuluu myös se, että ne koetaan luotettaviksi toimijoiksi myös hallinnossa
(ks. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2003, 73). Välittäjäorganisaatioiksi
on kaavailtu esimerkiksi kyläyhdistyksiä ja mm. LEADER-yhdistyksiä.
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Kuva 4. Sopimuksellisuus ja välittäjäorganisaatio

Samantapaisia välittäjäorganisaatioita voidaan ja varmasti kannattaakin
hyödyntää myös muilla politiikan aloilla, kuten ympäristöpolitiikassa.

Hallinnon kannalta järjestelmä merkitsee eriytyvää, varsin paikallista,
mutta verrattain selkeästi rajautuvaa sopimista. Molempien osapuolten
hyväksyessä selkeästi määritellyt ehdot, he myös sitoutuvat sopimuksen
toteuttamiseen. Ennen sopimista on osapuolten neuvoteltava ja arvotettava
sopimuksiin liittyviä seikkoja siten, että ne tulevat keskenään vertailukelpoi-
siksi.

Ottaessaan huomioon erilaisten maaseutualueiden ominaispiirteet
maaseutusopimusjärjestelmä kykenee onnistuessaan tuottamaan yksilöityjä
palveluja ja toimeentulomahdollisuuksia. Positiivisimmat mielikuvat sisältä-
vät sopimusjärjestelmän, jossa maaseudun ympäristönhoidon lisäksi on
mukana joukko palveluita, joista osa hoidetaan nykyisin kunnallisina ja osa
toteutettavista töistä on täysin uusia tai kokeiluasteella olevia. (ks. myös
Palviainen ja Eisto 2000; Palviainen 2001.)

Sopimuksellisuus maataloudessa

Sopimuksellisuusajattelua voidaan periaatteessa soveltaa siten, että sillä
korvataan osa tai kaikki nykyään käytössä olevista maatalouden tuista.
Lähtökohtaisesti kuitenkin lienee tuota järkevämpää tutkia sitä, miten
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41 “Vihreällä laatikolla” tarkoitetaan sellaisia tukia, jotka eivät vääristä kauppaa lainkaan.
“Sininen laatikko” taas tarkoittaa sellaisia tukia, jotka vääristävät vapaata kauppaa vain
vähän.

42 Tästä on poikkeuksena aiemmin mainittu pohjoiskarjalainen kokeilu (ks. lähemmin
Romppanen 2003).

maatalouden nykyistä sopimuskäytäntöä kannattaa kehittää korkeamman
sopimuksellisuuden suuntaan tai miten siihen voidaan sisällyttää korkeam-
man luottamustason sopimuksellisuuden elementtejä. Yleisemminkin on
järkevämpää etsiä kaikkien maaseutusopimuksen piiriin kuuluvien toimin-
tojen osalta mahdollisuuksia kehittää ja soveltaa nykyjärjestelmiä kuin
pyrkiä rakentamaan uusia. 

Eurooppalainen maatalouspolitiikka sallii paitsi ns. suorat maatalous-
tuet, erityisesti myös tuet, jotka tukevat maatalouden oheistoimintoja ja
jotka sopivat siten esimerkiksi WTO:n vihreään tai siniseen laatikkoon41

(esim. Euroopan komissio 2000). Mikäli tukijärjestelmää ajatellaan sopi-
muslähtökohdista käsin ja otetaan huomioon sopimuksellisuuteen liittyvät
peruskysymykset, tuo sopimuskäytäntö esiin muutamia ongelmia, jotka on
ratkaistava ensin.

Ensimmäiseksi monelle tulee mieleen kysymys rahasta, eli mitä
tukijärjestelmien uusiminen (koulutus, uudet, mahdollisesti nykyistä enem-
män aikaa vievät prosessit, hallintoyhteistyön kehittäminen jne.) tulee
maksamaan ja lisäksi kysymys siitä voidaanko nykyisillä tukimäärillä selvitä
maksuvelvoitteista sopimusluonteisessa järjestelmässä. Todennäköistä on,
että järjestelmä on ainakin aluksi rahallisesti kalliimpi, mutta pitkällä aikavä-
lillä saavutettavat edut, kuten luottamuksen lisääntyminen, paikallinen
vastuunotto ja hallintoyhteistyön kehittyminen saattavat tehdä lähestymista-
van harkinnan arvoiseksi.

Sopimuksellisuus tarkoittaa sitä, että viljelijä tai muu sopimuskump-
pani joutuu ottamaan kokonaisvaltaisempaa vastuuta maataloudesta sivu-
tuotteineen. Toisaalta hän voi täyttää sitoumuksiaan parhaaksi katsomallaan
tavalla. Varsinaisiin menettelytapoihin ei yksityiskohtaisesti puututa ulko-
puolelta, joten monimuotoista innovatiivisuutta ja menetelmien kehittymis-
tä tapahtuu. Sopimus antaa vapautta viljelijälle, mutta sitouttaa tämän
kokonaisvaltaisemmin sopimuksen, ja samalla laajasti hyväksyttyjen periaat-
teiden piiriin.

Maataloustukien osalta on ehkä harhaanjohtavaa puhua nykyään
varsinaisista sopimuksista siinä mielessä kuin tässä yhteydessä sopimukset
mielletään, vaikka sellaisilla nimikkeillä mm. ympäristötukisopimuksia
kutsutaankin42. Monet sopimuksellisuuden keskeisimmistä elementeistä,
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kuten neuvottelu (kommunikaatio) ja tasaveroisuus, puuttuvat. Ehkä olisi
parempi puhua vaikkapa toimeksiannoista. 

Joustavuuteen, sitoutumiseen, hallintokäytänteiden kehittämiseen,
tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen kytkeytyvät perus-
teet puolustavat paikkaansa myös maatalouden tukijärjestelmien uudistami-
seksi sopimuksellisuuden suuntaan. Miten sopimuksellista lähestymistapaa
sovellettaisiin maatalouden tukiin, vaatii lisäselvityksiä. 

Sopimuksellisuus työtapana sekä 
hallinnon kehittämisen apuna

Työskentelytapana sopimustyyppinen järjestelmä asettaa selvästi nykyisestä
poikkeavia edellytyksiä kaikille toimijoille. Ei ole aina itsestään selvää
esimerkiksi se, että paikallinen toimija kykenisi hinnoittelemaan oman
työnsä ja käytettävien työkalujen ja materiaalien kulut silloin, kun hän
joutuu toteuttamaan tehtäviä, jotka poikkeavat paljon arkirutiineista.
Erityisesti pitkällä tähtäimellä pitävien taloudellisten laskelmien suorittami-
nen töistä, jotka eivät ole ennestään tuttuja, saattaa olla hankalaa, ellei
mahdotonta.

Sopimuksellisuus on tähän saakka merkinnyt hallinnossa lähinnä ns.
toimintojen ulkoistamista eli omien toimintojen supistamista ja privatisoin-
tia. Ulkoistamisessa toiminnat ostetaan ulkopuolisilta, kuhunkin alaan
erikoistuneilta yrityksiltä. Useimmiten kilpailuttamisen kustannuksista on
hallinnossa kuitenkin hämmästyttävän vähän tietoa (Hyyryläinen 2000,
305).

Empiiristen tulosten mukaan juuri hallintovirkamiehet lukeutuivat
“hiljaisiin mukautujiin”. Määrittelemäni tulkintakehyksen on tarkoitus
kuvata sitä, miten toimijat määrittelevät toimintalinjojaan, sekä niiden
uudistamista. Mukautuminen viittaa kehyksen nimessä erityisesti sidokseen
toimijoiden ja hallintokulttuurin välillä. Tulkintakehys kertoo siten hallinto-
kulttuurin vahvasta läsnäolosta ja hitaista muutoksista.

Esillä olleet ympäristöpoliittiset ohjauskeinot, oikeudellis-hallinnolli-
nen ja taloudellinen ohjaus, julkinen suunnittelu ja informaatio-ohjaus sekä
neuvotteleva ohjaus (ks. Sairinen 1996, 41) toteutuvat käytännössä usein
varsin hierarkkisesti. Lisäksi joihinkin ohjauskeinoihin liittyy ongelmia,
jotka kumpuavat erityisesti menetelmän käyttötavasta ja ajatelluista vaiku-
tuksista. 
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Ympäristöhallinnossa tuntuu vallitsevan käsitys, jonka mukaan
ihmisten toiminta muuttuu kun he saavat oikeaa tietoa (vaikkapa ympäris-
töongelmien synnystä ja ehkäisystä). Tällöin puhutaan nimenomaan
informaatio-ohjauksesta. Perusajatuksena on, että on mahdollista siirtää
“oikeaa” tietoa lineaarisesti tutkijoilta (asiantuntijoilta) kansalaisille. Tämän
taas katsotaan muuttavan kansalaisten käytöstä. Kyseessä on tällöin lineaa-
rinen viestintämalli. Konstruktivistinen malli taas näkee, että edellisen
kaltainen “objektiivinen ketju” ei toimi, eikä tieto muuta ihmisten mielipi-
teitä eikä asenteita. Lähetetty viesti ainoastaan heijastaa sosiaalista todelli-
suutta ja kukin tekee tai on tekemättä siitä omat johtopäätöksensä. Viesti(n-
tä) käsittää konstruktivistisen käsityksen mukaan useita erilaisia ulottuvuuk-
sia ja ne edustavat useita erilaisia lähteitä ja yleisö toimii aktiivisena tiedon
käsittelijänä. (Väliverronen 1994.) Viestintä tuo käsitteenäkin mieleen
pikemminkin lineaarisen, yksisuuntaisen ketjun, kuin kommunikatiivisen
prosessin. Kuitenkin onnistuneissa ympäristöpoliittisissa ohjausmenetel-
missä tulee olla kyse kommunikaatiosta.

Empiirisenä aineistona esitellyt ympäristönhoitotyöt ovat olleet
sellaisia, joihin on suhtauduttu myönteisesti ja paikalliset toimijat ovat
alkaneet kiinnittää ympäristöasioihin ympäristötöiden myötä lisää huo-
miota. Voidaan sanoa, että “viesti” on mennyt perille siellä, missä töitä on
tehty. Mistä syystä näin tapahtui? Luultavasti kyse ei ollut ainakaan lineaari-
sen viestinnän onnistumisesta. Mikäli viestinnästä etsitään vastausta, voi-
daan korkeintaan todeta, että kyse oli siitä tavasta, jolla viesti vietiin perille.
Konstruktivistiseen viestintäkäsitykseen tämä saattaisi jo mahtua. Luulta-
vimmin kyse oli kuitenkin vahvimmin kommunikaatiosta, jota töiden
aloittaminen ja toteuttaminen monessa muodossa sisälsi. Laajemmin ottaen
kyse oli tietynlaisesta prosessista.

Olen jo aiemmin esitellyt kommunikaatioon ja diskursseihin, kuten
kieleen ja kommunikaatioon liittyviä ongelmia. Kommunikaatioon tarkoite-
tut representaatiot eivät välity ajatellussa määrin tai tyydyttävässä muodos-
sa, koska hallinnon ja paikallisen tason kohtaamispinnalla käytettävät
kielelliset ja muut kommunikatiiviset välineet eivät ole marginaalisen vaan
hegemonisen osapuolen kehittämiä ja tarkoitusperiin sopivia. Toisin sa-
noen siinäkin on kyse hallintokäytänteisiin liittyvästä ongelmasta.

Uusi sopimuksellisuus merkitsee hallinnossa useiden uudenlaisten
työ- ja suhtautumistapojen omaksumista, ja ennen kaikkea opettelua.
Ainakin aluksi se kuluttanee sielläkin resursseja nykyistä enemmän, ja
panoksen ja tuotoksen välinen suhde näyttää kestämättömältä lyhyellä
tähtäimellä. Työskentelykulttuurina sopimuksellisuus edellyttänee uudistu-
mista myös siinä mielessä, että tuloksiin tulee pyrkiä nykyistä pidemmällä
tähtäimellä. Tätä edellyttää mm. ympäristöhallinnon henkilökunnan koulu-
tustausta.
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Kuten jo aiemmin on todettu, ovat lähes kaikki ympäristöhallinnon
viroissa toimivat saaneet jonkin luonnontieteellisen koulutuksen. Ympäris-
töhallinnolla onkin ollut ongelmia sovittaa käytännössä yhteen (luon-
non)tieteellisiä tuloksia ja yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Henkilöstön
koulutus ei tietenkään ole ainoa ongelmallinen tekijä. Myös hallintokulttuu-
ri, hallinnonalan asema muihin hallinnonaloihin nähden sekä erityisesti
poliittiset tehtävärajaukset pitävät yllä ja vahvistavat nykytilannetta. Syitä
tulee hakea ympäristöpolitiikasta (politics) eikä pelkästään hallinnon toi-
minnasta (policy).

Sopimuksellisuuden avulla voidaan saavuttaa hallintokulttuurien
muutoksia, joustavuutta, ja uusia käytänteitä (kuten paikallistason ja hallin-
non perinteisten rajojen ylittäminen). Sopimustyyppisiä ratkaisuja voidaan
peilata ainakin pidemmällä tähtäimellä myös kestävän kehityksen peruside-
aa ja erityisesti sosiaalisen kestävyyden ulottuvuutta vasten.

Hallintoperiaatteena sopimuksellisuudella ajatellaan olevan ainakin
kahtalainen merkitys: ohjaus- ja alistussuhteet pyritään korvaamaan muun-
laisilla järjestelyillä, jotka määrittelevät organisaatioiden suhteita keskenään
ja ulospäin uudella tavalla. Toiseksi yleensä näihin liitetään pyrkimys keven-
tää byrokratiaa tai irrottautua siitä mahdollisimman pitkälti. (ks. Hyyryläi-
nen 2000, 300.) 

Byrokratiavallan lisääntymisen ehkäisy on varmasti tavoiteltavaa.
Mikäli byrokratian lisääntymistä aiotaan estää, toimii sopimuksellisuus
yhtenä keinona. Matalan luottamustason sopimukset ovat nimenomaan
sellaisia, jotka vaativat paljon byrokraattista toimintaa (tarkistuksia, kirjaa-
mista, seurantaa jne.).

On kuitenkin aivan oma kysymyksensä, miten korkeamman luotta-
mustason sopimuksellisuutta voitaisiin käytännössä lisätä. Voidaan esimer-
kiksi pohtia, onko mahdollista tuoda korkeamman sopimuksellisuuden
elementtejä mukaan nykyisin käytössä oleviin sopimusjärjestelmiin. Näiden
osien tuominen sopimuskäytänteisiin ei välttämättä tarkoita itse sopimus-
tekstien tai -muotojen muuttamista, vaan huomion kiinnittäminen erityises-
ti sopimusprosessiin voi olla askel korkeamman luottamustason sopimuk-
sellisuuden suuntaan, jolloin voidaan saavuttaa ainakin osa sen eduista.

Sopimuksellisuuden kehittyminen merkinnee hallinnossa varsin
syväluotaavia muutoksia. Joidenkin tutkijoiden mukaan Suomen keskushal-
linnossa tulisi toteuttaa nimenomaan prosesseja, jotka lisäävät joustavuutta
ja luottamusta ja sitä kautta varsinaista legitimiteettiä (hyväksyttävyyttä).
Lisäksi tutkijoiden mukaan tarvittaisiin kokonaisvaltaisen johtamisen
periaatteen käyttöönottoa (holismi) koko hallinnossa (Bouckaert et. al.
2000). Sopimuksellisuus saattaisi olla eräs työkalu pyrittäessä lisäämään
kansalaisten luottamusta hallintoon, samoin kuin pyrittäessä parantamaan
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niitä ongelmia, joita liittyy hallinto-organisaatioiden ja paikallisten toimijoi-
den toiminnalliseen kosketuspintaan.
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6 TUTKIMUKSEN METODOLOGI-
NEN JA SISÄLLÖLLINEN ANTI

Toimintatutkimusta on tehty Suomessa sosiaalitieteissäkin jo varsin pit-
kään, tosin harvakseltaan. Toimintatutkimuksen periaatteistakin on keskus-
teltu suhteellisen paljon, mutta tähän saakka ei ole muotoutunut kovinkaan
monia, legitiimejä toimintatutkimuksellisia toimintatapoja. 

Edellä olevista syistä johtuen oman tutkimukseni sijoittaminen toi-
mintatutkimuksen kenttään ei ole täysin yksiselitteistä. Katson kuitenkin,
että olen tehnyt ainakin periaatteessa kommunikatiivista toimintatutkimusta
(ks. Kuula 1999). Kommunikatiivinen toimintatutkimushan tarkoittaa
vuorovaikutusta, jolla pyritään muuttamaan tutkittavia yhteisöjä toivottuun
suuntaan. Tutkijan täydentävä rooli ja uuden luomisen tavoite, sekä toimi-
joiden subjektiluonteen korostaminen kuuluvat kommunikatiiviseen toi-
mintatutkimukseen. Toisaalta tässä työssä on nähtävissä myös emansipato-
riseen kehitykseen tähtääviä ajatuskulkuja. Esimerkiksi [tiettyjen] toimijoi-
den subjektiaseman vahvistamiseen pyrkivät toimenpiteet ovat tällaisia.
Niiltä osin on tämä prosessi ollut lähellä osallistavaa toimintatutkimusta
(PR).

Mikäli tämän tutkimuksen tietokäsityksiä halutaan analysoida Parkin
(2001, 82-87) esittämillä tiedon muodoilla, voidaan soveliaimmin puhua
refleksiivisestä tietokäsityksestä. Sen mukaan kuvaaminen ja selittäminen
eivät riitä, vaan tiedon tulee muuttaa [käsityksiä], sen tulee olla normatiivis-
ta ja pyrkiä orientoitumaan käytännönläheisesti. Samalla mukaan tulee
emansipaation ulottuvuus, koska toimijoiden subjektius tai ihmisten toimi-
mien vapaina agentteina on merkittävää. Kyse on refleksiivisestä tiedosta
myös siinä mielessä, että yksilöiden subjektiuden tulee sisältää sosiaalisuu-
den ja vuorovaikutuksen ulottuvuudet.

Toimintatutkimusta käsittelevät tekstit olen kirjoittanut ikään kuin
marginaalista käsin ja samalla tullut ehkä liikaakin korostaneeksi toiminta-
tutkimuksen toiseutta tutkimusotteena. Marginaalius on kuitenkin tosiasia,
koska ei ole olemassa varsinaisesti omaa toimintatutkimuskulttuuria eikä
perinteisessä mielessä metodia, jota voitaisiin kutsua toimintatutkimukseksi.
Olen yrittänyt sijoittaa toimintatutkimusta konventionaalisen tutkimuksen
kenttään kuvailemalla ja vertailemalla prosesseja keskenään. Olen samalla
yrittänyt osoittaa useiden prosessien keskinäisiä samankaltaisuuksia, mutta
myös erilaisuuksia. Joskus kärjistetystikin esiin tuomani vertailut toiminta-
tutkimuksen ja konventionaalisen tutkimuksen välillä on tarkoitettu herät-
tämään ajatuksia toimintatutkimuksen nykytilasta ja erityisesti kehitystar-
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peista, eikä esimerkiksi asettamaan erilaisia tutkimustapoja paremmuusjär-
jestykseen. Tosiasia kuitenkin on, että erilaisia menetelmiä tarvitaan erilai-
sissa tutkimusasetelmissa ja -tilanteissa, joten hierarkisointi ei ole mielekäs-
täkään.

Käsillä olevasta tutkimusprosessista nousee kuitenkin useita kysymyk-
siä, jotka tosin jäävät tässä vaille vastausta, mutta joiden ratkaiseminen on
välttämätöntä, mikäli toimintatutkimusta aiotaan kehittää omana tutki-
musotteenaan.

Eräs tällainen kysymys on toimintatutkimusprosessien kuvaaminen.
Missä määrin ja millä tavoin on mielekästä käydä tekstissä läpi toimintatut-
kimusprosesseja ja kuvata niihin liittyneitä käänteitä? Tällainen vaatimus
tuntuu nousevan helposti esiin. On tiettyyn määrään asti lukijaystävällistä
tuoda mahdollisimman tarkasti esille se toiminta, johon tutkimustulokset ja
tutkimushankkeen eteneminen perustuu. Toisaalta konventionaalisessakaan
tutkimuksessa ei kirjata ylös eikä analysoida kaikkea sitä, mitä vaikkapa
tutkimuksen muotoutuminen teemahaastattelun kautta analyyttiseksi
tekstiksi on vaatinut. Useimmiten esitetään ainoastaan teemat ja kirjataan
ylös haastattelut (litteroidaan), sekä esitetään joitakin kohtia esimerkiksi
suorina lainauksina. Toimintatutkimuksen erityisluonteesta johtuen tarve
tuoda prosessien kuvaukset varsin tarkasti esille on perusteltua, mutta tämä
vaade nousee erityisesti konventionaalisen tieteentekemisen piiristä. Toi-
saalta vaade on oikeutettu siksi, ettei ole olemassa toimintatutkimuksellisia
konventioita, joita tutkija voisi käyttää. Tässä tutkimuksessa olen tyytynyt
kirjoittamaan yhden, tosin keskeisimmän, toimintatutkimusprosessin
lukijoiden nähtäväksi. Useiden prosessien pitkä kuvaaminen ei olisi tutki-
mustaloudellisesti mielekästä eikä mahdollistakaan. Loppujen lopuksi
tarkkojen kuvausten kirjoittaminen tutkimustekstiin ei olisi kovin lukijays-
tävällistäkään.

Seuraavat kysymykset liittyvät hieman laajemmin toimintatutkimuk-
sen erityisluonteeseen tutkimustapana. Millä tavalla toimintatutkimuksen
vaikuttavuus ja sovellettavuus suhtautuvat perinteisten tutkimustapojen
vastaaviin? Mikä merkitys ja suhde toimintatutkimuksen kirjaamisella ja
analyysillä on tavanomaisiin verrattuna?

Toimintatutkimuksen keskeisin erityisyys on siinä, että tutkija toimii
sekä tutkijana että kehittäjänä. Perinteisesti tutkimuksen vaikuttavuus
perustuu jälkikäteen kirjoitettuun tutkimusraporttiin ja muihin teksteihin.
Toimintatutkimuksessa kuitenkin tutkimustoiminnan olennaisena osana
oleva kehittämistoiminta vaikuttaa jo tutkimusprosessin aikana suoraan
kentällä. Toimintatutkimuksellinen työtapa tuo kaksi lisäelementtiä: suora
ja ajantasainen vaikuttaminen. Tilanteesta tulee seuraamuksia myös tutki-
mustalouteen: joko tutkimuksen resursointia on lisättävä tai on tingittävä
muista osista, esimerkiksi raportoinnista. Joka tapauksessa kentällä tapahtu-



153

va kehittämistoiminta kuluttaa resursseja. Tutkijan on oltava tosissaan
mukana myöskin kehittämistoiminnassa, mikäli aikoo säilyttää luottamuk-
selliset suhteet kentän toimijoihin. Voidaan siis myös kysyä, millaisia
vaatimuksia toimintatutkimukselliselle raportoinnille voidaan asettaa?
Kirjallisiin tuotoksiin ei voi panostaa yhtä paljon kuin konventionaalisessa
tutkimuksessa. Onko niin, että toimintatutkimuksen on kehityttävä omaksi
metodikseen, jolloin olennaisesti muista poikkeavat lainalaisuudet mahdol-
listuvat? Vaatiiko kyseistä kehitystä erityisesti sosiaalitieteellinen tutkimus,
vai onko tämä kaikkien toimintatutkijoiden ongelma?

Tällä hetkellä toimintatutkimus on joka tapauksessa varsin varhaisessa
kehitysvaiheessa, eikä se mielestäni sovellu hyvin menetelmäksi vaikkapa
ensimmäistä opinnäytettään tekevälle opiskelijalle. Ei ole olemassa koetel-
tuja toimintatapoja, jotka ohjaaja voisi siirtää sellaisenaan tutkimustyötä
opettelevalle. Tällä hetkellä on vain enemmän tai vähemmän kokeilevia
tapoja tehdä toimintatutkimusta. Lisäksi on otettava huomioon mm.
ongelmat "kentälle pääsystä", eli tutkijan hyväksymisestä kehitysprosessien
jäseneksi sekä siellä pysymiseksi. 

Toimintatutkimuksen formalisoituminen saattaa aikanaan myös viedä
osan sen kiehtovuudesta ja innovatiivisuudesta, tosin syytä siihen pelkoon
ei tällä hetkellä näytä olevan. Toistaiseksi toimintatutkija saa "taistella"
konventionaalisen tieteen ehdoilla samalla kentällä, vaikka tarvetta omaan
metodiin ja toimintakulttuuriin olisikin. Toimintatutkimusote opettaa
tutkijalle paljon ja vaikuttaa todennäköisesti myös tutkijan tuleviin ratkai-
suihin. Toimintatutkija joutuu tutustumaan konventionaalista holistisem-
min tutkimuskenttäänsä. Niin ikään praktiset kysymykset nousevat entistä
keskeisemmiksi. Tämä ei sulje pois myöskään teoreettisten konseptien
kehittelymahdollisuutta, mutta toimintatutkimus voi ilmeisesti paneutua
helpoiten käytännön kysymysten ratkaisuyrityksiin.

Kaiken kaikkiaan toimintatutkimuksella näyttää toisaalta olevan
hämmästyttävän paljon yhtymäkohtia konventionaaliseen tutkimukseen,
mutta niistä ei tavallisesti käydä keskustelua. Esimerkkinä sellaisesta käy
hyvin moneen kertaan esillä ollut kysymys tutkijan subjektiudesta. Toisaalta
näyttää siltä, että toimintatutkimus vaatii kehittyäkseen metodologisesti
omat legitiimit toimintaperiaatteet, jotka voivat muotoutua vasta toiminta-
tutkimustoiminnan laajentuessa, monipuolistuessa ja kehittyessä.

Tämän tutkimuksen keskeinen sisällöllinen anti muodostuu uuden
sopimuksellisuuden konseptioyrityksestä sekä vaikutuksista sopimuksellisen
kehittämistoiminnan käynnistymiseen.

Tutkimusprosessin alkuvaiheeseen liittyneet ympäristöhallinnon
toteuttamat ympäristönhoitotyöt olivat paitsi ympäristö- ja maaseutupoliit-
tinen, myös työvoimapoliittinen ja hallinnon toiminnan uudistukseen
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tähtäävä toimenpide. Uudella tavalla toteutettu paikallisuuden huomiointi
oli ensimmäinen askel kohti holistista näkemystä paikallistoimijoista.
Hallintojärjestelmä kykeni näkemään paikalliset toimijat omissa konteks-
teissaan. Samalla se avasi tietä tässä esitellylle uudentyyppiselle hallintoyh-
teistyölle, vaikka sitä ei ympäristötöiden yhteydessä varsinaisesti vielä
toteutettukaan. Se oli myös toimintamalli, joka kykeni tehokkaasti sovitta-
maan sekä paikallisia että poliittisia ja hallinnollisia tavoitteita yhteen.
Paikallistaso ja ympäristöhallinto lähenivät toisiaan ja toiminta vaikutti
positiivisesti paikallisten ihmisten kuvaan hallinnosta ja sen toiminnasta.
Lisäksi hallinnon saamat kokemukset vaikuttivat innovatiivisuuteen hallin-
non sisällä ja suhtautumistavat uudistuivat jonkin verran. Valitettavasti
tämä kehitys ei ole ympäristöhallinnossa jatkunut, vaan vakavia ympäristö-
konflikteja, jotka voidaan johtaa hallinnon toiminnasta, on edelleenkin
tapahtunut.

Ympäristöpolitiikan uudet instrumentit Sairisen (2000, 22) mukaan
ovat mm. positiiviset kannustimet, konsultointi vastakkainasettelun sijaan
sekä avoimuus ja osallistuminen. Nämä ovat yhteneväisiä tässä esitettyjen
kuten myös valmistelussakin olevien uudenlaisen sopimuksellisuuden ja
hallintoyhteistyön lisäämisen kanssa. Näyttää siltä, että tässä käsitellyillä
politiikanlohkoilla on selkeästi käsitys ympäristökysymysten ja myös ympä-
ristönhoidon monisyisestä tarpeellisuudesta maaseudulla. Lisäksi ympäris-
töhallinnossa ollaan ympäristönhoitotöiden yhteydessä jo koettu millaista
lisäarvoa tasapuolinen sopimuskumppanuus voisi tuoda hallinnon toimin-
taan. Sama on koettu myös pohjoiskarjalaisen kokeiluhankkeen yhteydessä,
jossa myös on saatu muita, mm. neuvotteluihin (kommunikaatioon),
kustannuksiin ja hallintoyhteistyöhön liittyviä tietoja.

Uudessa sopimuksellisuudessa on myös kyse ekologisen rakennemuu-
toksen mukaisesta toiminnasta, vaikkakaan lähtökohtana eivät varsinaisesti
ole ekologiset premissit. Kyse on paljolti siitä, mitä kaikkea esimerkiksi
ekologisiin lähtökohtiin sisällytetään ja miten ympäristökysymyksen ratkai-
suun ylipäätään voitaisiin päästä. Uudistamisessa kuitenkin muokataan
toiminnan perusteita ja toimintajärjestelmiä. Uudistus ulottuu rakenteisiin
saakka, vaikka tämä ei varsinaisesti olekaan rakenneteoreettisista lähtökoh-
dista konstruoitu ajatus. Kehityssuunta on myös kestävän kehityksen
mukaista. Toiminnallisten strategialinjausten avulla myös mm. kestävän
kehityksen perusajatukset voidaan saada toteutumaan paremmin.

Seuraavassa kuvassa (Kuva 5) on esitetty sekä teoreettiseksi konsep-
tioksi kehittymässä oleva että praktisten toimenpiteiden tilanne uuden
sopimuksellisuuden osalta. Kuvan asioista on monia jo tässä tekstissä
käsitelty, mutta on ehkä hyvä tehdä vielä tiiviimpi kokonaiskatsaus.

Kuvan ydin jakautuu kahtia, kuten koko kuva. Kuvan yläpuoli (teo-
reettinen/uusi sopimuksellisuus) on ajatuskartta uuteen sopimuksellisuu-
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teen kytkeytyvistä peruselementeistä ja niiden yhteyksistä joihinkin sopi-
muksellisuusajattelun keskeisistä ideoista. Alapuoli (praktinen/sopimus-
perusteinen kehittämistoiminta) taas kuvaa niitä käytännön toimenpiteitä,
joita tällä hetkellä on tekeillä tai suunnitteilla. Toisaalta ajatuskartta myös
kuvaa sitä, millä tavalla teoreettiset ja praktiset kysymykset liittyvät toisiinsa.

Yläpuolella ovat uuden sopimuksellisuuden peruselementit prosessi-
luonne, luottamus, kommunikatiivisuus ja oikeudenmukaisuus. Näiden
järjestys ei kerro elementtien välisestä hierarkiasta, vaan se liittyy ainoastaan
kuhunkin elementtiin kytkeytyvien ajatusten ja ideoiden graafiseen kuvauk-
seen. Näiden peruselementtien asema on yhtäläinen ja ne kaikki kuuluvat
uuteen sopimuksellisuuteen.

Kuvan värilliset yhteysviivat kuvaavat tärkeimpiä yhteyksiä kunkin
idean ja peruselementin välillä. Viivat eivät ole nuolia, koska varsinaisesti ei
voida määritellä tarkasti mihin suuntaan ajatuksen kussakin välissä tulisi
edetä ja mihin suuntaan se eri tilanteissa etenee. Lisäksi viivat eivät ole
myöskään suoria, koska on tarkoitus kuvata ajatuksen kulkemista kunkin
asian välillä. Ajatuksethan ovat harvoin suoraviivaisia, pikemminkin polvei-
levia.

Prosessiluonteeseen katson liittyvän vähintään seuraavia ajatuksia:
dynamiikka, sopimusprosessin jatkuminen ennen ja jälkeen, varsinaisen
sopimustapahtuman, kehittyminen, toimijoiden subjektius, kokonaisvaltai-
suus ja vuorovaikutteinen luottaminen, sekä se tosiasia että prosessiluontei-
nen toiminta on ainakin tässä tapauksessa muutoksen välttämätön edelly-
tys. Nämä kaikki liittyvät yhteen ainakin prosessiluonteen kautta, mutta
jotkut osiot myös muutoin. Esimerkiksi sopimustoiminnan prosessiluontei-
suus on dynaaminen ominaisuus. Olen halunnut kuitenkin erotella dyna-
miikan erikseen siksi, että sillä on varsinaista sopimusprosessia laajempaa
merkitystä. Dynamiikka muistuttaa siitä, että vaikka prosessit ovatkin
dynaamisia, niin ne päättyvät jossain vaiheessa. Kuitenkin itse sopimukselli-
suuden perusideaan kuuluu laajempi, yksittäisten prosessien ohi jatkuva
eteenpäin pyrkiminen. Dynamiikka ei sen sijaan ohita prosessiluonnetta
uudessa sopimuksellisuudessa siksi, että sopimuksellisuudessa on kuitenkin
kyse [yksittäisistä] prosesseista.
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       Kuva 5. Ajatuskartta uudesta sopimuksellisuudesta
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Luottamus muodostaa useissa teoriayritelmissä (mm. verkostoteoriat
ja sosiaalinen pääoma) erään keskeisimmistä elementeistä. Luottamus liittyy
muihin uuden sopimuksellisuuden elementteihin useiden muidenkin
ideoiden, mutta ainakin vuorovaikutuksen ja oikeudenmukaisuuden kautta.
Pidän luottamusta oikeudenmukaisuuden saavuttamisen edellytyksenä.
Vuorovaikutuksen luonteeseen vaikuttaa olennaisesti se, millaisessa luotta-
musilmapiirissä kommunikaatio tai prosessi tapahtuu. Uuden sopimukselli-
suuden perustana on periaatteessa korkea luottamustaso. Kuitenkin kysy-
mys luottamuksesta on kuitenkin laajempi, eikä siinä pohdita pelkästään
sopimustoiminnan lähtökohtana olevan luottamuksen tasoa.

Luottamus kytkeytyy kuviossa kommunkatiivisuuteen vastavuoroi-
suuden kautta. Kommunikatiivisuuteen liittyviä muita ajatuksia ovat kansa-
laisyhteiskunta, suhteiden uudelleen määrittyminen, rehellisyys, emansipaa-
tio (vapautuminen), tasa-arvo ja tasapuolisuus. Uudessa sopimuksellisuu-
dessa ajatellaan kommunikatiivisten prosessien kautta päästävän edistä-
mään nimenomaan edellä mainittuja asioita. Toisaalta jotkut edellä maini-
tuista ovat kommunikatiivisten prosessien olennaisia osia, jopa vaatimuksia.
Tällaisia ovat mm. rehellisyys, tasapuolisuus ja tasa-arvo. Nämäkään eivät
kuitenkaan ole pelkästään edellytyksiä, vaan myös niitä vastavuoroisesti
edistävät onnistuneet kommunikatiiviset prosessit.

Tässä kirjassa suhteellisen laajasti käsitelty oikeudenmukaisuuden
kenttä ei kuvassa näytä olevan kovin merkittävässä asemassa. Se ei kuiten-
kaan tarkoita oikeudenmukaisuuden merkityksen vähättelyä. Tasa-arvoon
(kaikki prosessiin osallistuvien tulisi voida lähteä siihen samanarvoisista
lähtökohdista ja tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti) ja tasapuolisuuteen (kaikil-
la tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa prosessissa)
liittyvä oikeudenmukaisuus on oikeudenmukaisuuden ydintä. Piirroksessa
oikeudenmukaisuus liitetään ajatukseen, että sitä kautta päästään kestäviin
ratkaisuihin. Kestävyys taas liittyy tässä ajattelussa paikallisen vastuunoton
lisääntymiseen. Myös sopimusten reaalinen legitimiteettiaste nousee parem-
man hyväksyttävyyden myötä korkeammalle. 

Vastuunotto kytkeytyy myös sitouttamiseen (ks. esim. Greve 2000).
Sopimuksellisuuteen yritysmaailmassa liitettyjä tapoja ovat olleet mm.
tulosohjauksen osana olevat kehittämiskeskustelut. Niiden päämääränä on
sitouttaa työntekijöitä entistä tiukemmin yhteisiin tavoitteisiin. Saman
tapainen idea on uudessa sopimuksellisuudessa. Sitouttamisen keinot tosin
saattavat tässä sisältää hieman erilaisia perusperiaatteita kuin vaikkapa
yrityshenkilöstön kehittämiskeskustelut.

Uusi sopimuksellisuus lähestyy myös horisontaalisuutta. Esimerkiksi
maataloudessa käytössä olevaa ympäristötukijärjestelmää voidaan pitää
vertikaalisena. Tässä on kyse peruspositioiltaan ei-symmetrisistä sopimus-
kumppaneista. Sopimukset eivät itse asiassa tunnu varsinaisilta sopimuksil-
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takaan, mikäli niiden solmimisprosessista puuttuu todellinen neuvottelu-
mahdollisuus tai tasa-arvoisuuden tuntu. 

Tässä on esitetty muutamia perusajatuksia, jotka ovat olleet tässä
vaiheessa uuden sopimuksellisuuden kulmakiviä. Uuden sopimuksellisuu-
den peruselementit voitaisiin varmasti järjestellä myös toisin ja kuvio olisi
silti mahdollista perustella. Se kertoo teoreettisen osan kehittämismahdolli-
suuksista ja uuden sopimuksellisuuden elastisuudesta. Kuvioon voitaisiin
perustellusti myös yhtä hyvin lisätä joitakin ajatusyhteyksiä kuvaavia viivoja
tai järjestellä niitä toisin.

Kuvion alaosa, jossa esitetään asian praktinen puoli, ilmaisee tilan-
teen, jossa ympäristö- ja maaseutupolitiikan kentällä ollaan. Käytännössä
sopimusperusteisessa kehittämistoiminnassa on kyse laajassa mielessä tällä
hetkellä erityisesti maaseudun kehittämisestä, jota sekä ympäristö- että
maaseutupolitiikan toimenpiteet edustavat. Sinänsä maaseudun kehittämi-
seen liittyviä politiikanaloja on monia muitakin, mutta kuvassa ovat muka-
na vain konkreettisesti sopimuksellista toimintaa kehittävät politiikat. 

Praktinen osa kertoo osittain myös siitä, mitä kautta sopimusperustei-
sen toiminnan perusteet ja siten myös uusi sopimuksellisuus on ajatukselli-
sesti syntynyt. Ympäristöpolitiikan kentällä lähtökohtana ovat olleet rajut
ympäristökonfliktit. Tällöin puhutaan erityisesti hallinnon kehittämisen
työkalusta. Maaseutupolitiikassa sopimusperusteinen kehittäminen tähtää
etenkin maaseudun “mustiin aukkoihin”. Niillä tarkoitetaan tilanteita, joissa
maaseudulla on olemassa sekä työtehtäviä, työntekijöitä että rahoitusta
töiden tekemiseen, mutta jossa nämä kolme eivät syystä tai toisesta kohtaa.
Aivan kuvion alalaidassa olevan välittäjäorganisaation on ajateltu olevan
eräs ratkaisu tähän kysymykseen.

Vertailtaessa teoreettista ja praktista osaa toisiinsa voidaan nähdä
kehittymisvaiheessa olevan idean ja sen toteutumisen välinen yhteys.
Käytännön maaseutupolitiikassa keskiössä ei suinkaan ole hallinnon kehit-
täminen, hallinnon ja paikallisen tason välinen kohtaamispinta eikä mikään
teoreettisen osan ydinkohdista. Käytännön toiminnan perustelut nousevat
poliittisista tarpeista (tekemättömät työt, maaseudun työllisyys), joiden
ratkaisemiseen uuden sopimuksellisuuden periaatteita yritetään soveltaa. 

Uuden sopimuksellisuuden sekä teoreettinen että praktinen osa ovat
edelleen kehittymässä. Tässä mielessä myös tämä tutkimusprosessi on
noudattanut uuden sopimuksellisuuden perusajatusta prosessiluonteineen.
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LIITTEET

Liite 1. Tekstissä käytettyjä sanoja ja lyhenteitä

Agenda 2000 Euroopan komission hyväksymä toimintaohjelma

ATTAC Asociation for the Taxation of financial Transactions for
the Aid of Citizens. Liike kannattaa ns. Tobinin veroa,
jonka ideana on kantaa yli rajojen tapahtuvasta rahansiir-
rosta valuutansiirtovero. Liike hakee takaisin demokratialle
tai politiikalle sitä valtaa, jonka markkinat, raha tai talous
on siltä liikkeen mukaan vienyt.

CAD Contrat d'Agriculture Durable (“Kestävän maatalouden
sopimusjärjestelmä”) CTE:n jatko-ohjelma

CTE Contrat Territorial D'exploitation = Maatilan seutusopi-
mus. Ranskalainen maatalouden ympäristötukijärjestelmä

EEC European Economic Council = Euroopan talousyhteisö
(Euroopan unionin edeltäjä)

EM Ekologinen modernisaatio

EMIC Kulttuurintutkimuksen etnometodi, jolla pyritään kohti
kulttuurin sisintä, sen ominta todellisuutta sekä luokittelua
ja jäsentymistä kyseisen yhteisön silmin

ENSURE The European Network for Sustainable Urban and Re-
gional Development. Yhteiseurooppalainen kestävän kehi-
tyksen foorumi

ETIC Kulttuuritutkimuksen metodi, joka perustuu tieteen kielen
sopimuksiin, joilla empiirinen todellisuus alistetaan luoki-
tuksiin
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EU Euroopan unioni

LEADER Liaisons Entre Actions de Développement de l'Économie
Rurale (“Yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen
tähtäävien toimenpiteiden välillä”). Ohjelma, jonka tarkoi-
tus on tukea maaseudun kehittämistä EU:n YHTEISÖALOI-
TEOHJELMA

LIFE LIFE on EU:n rahoitusinstrumentti ympäristökysymyksiä
varten. LIFE-luontorahasto (LIFE-Nature) -toimet tähtää-
vät luonnonympäristöjen, sekä eläin ja kasvilajien säilyttä-
miseen, LIFE-ympäristö (LIFE-Environment) -hankkeet
yhteisön ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön toteuttami-
seen ja LIFE-Third Countries -rahoitus on tarkoitettu
tekniseksi avuksi kolmansien maiden kestävän kehityksen
mukaisiin hankkeisiin

PAR tai PR Participatory Action Research. Osallistavan toimintatutki-
muksen menetelmä, jossa on erityisesti tarkoitus kiinnittää
huomiota niihin toimijoihin, jotka ovat marginaalissa tai
joilla on vähän valtaa 

POMO Paikallisen omaehtoisuuden suomalainen maaseutuohjel-
ma. Tarkoitettu niille alueille, joilla ei EU:n yhteisöaloite-
ohjelmaa LEADER:ia voitu toteuttaa

SYKE Suomen Ympäristökeskus

Tavoite 1-ohjelma
Suomessa toteutetaan kaudella 2000–2006 kahta tavoite 1-
ohjelmaa: Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite
1-ohjelmat. Niiden keskeisenä tavoitteena on luoda uusia
työpaikkoja ja parantaa työllisyyttä. Toimenpiteiden koh-
teena ovat ensisijaisesti kasvavat ja uudet yritykset. Tavoit-
teena on myös ohjelma-alueiden bruttokansantuotteen
nostaminen lähemmäs maan keskiarvoa.
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Tavoite 6-ohjelma
Harvaanasuttujen Pohjois- ja Itä-Suomen alueiden kehittä-
misohjelma

YTY-työt Alueellisten ympäristökeskusten yhdessä työvoimahallin-
non kanssa toteuttamat ympäristönhoitotyöt, joilla on
hoidettu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäseutujen
ympäristöä ja työllisyyttä.
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Liite 2. Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistot muodostuvat tutkimusjakson aikana eri projektien
yhteydessä kerätyistä laadullisista aineistosta, jotka ovat toimintatutkimus-
ja haastatteluaineistoja. 

Tutkimusprojektit

Tutkimusprojekteja ovat olleet ympäristönhoitotöihin kytkeytyvät tutki-
mushankkeet sekä ympäristöpoliittiseen oikeudenmukaisuuteen liittyvä
tutkimusprojekti. Näiden välissä on ollut pari "harha-askelta" (soiden
yhteiskunnalliseen merkittävyyteen liittynyt ja suurpetoasenteisiin liittynyt
tutkimusprojekti), jotka eivät kuitenkaan mitenkään etäännyttäneet ympä-
ristökysymyksistä tai lopulta kohti uutta sopimuksellisuutta johtaneelta
kehityspolulta.
Ensimmäistä tutkimushankerypästä voidaan kutsua nimellä “Ympäristötie-
toisuuden nousuun kytkeytyvät uudet työ- ja toimeentulomahdollisuudet
syrjäisellä maaseudulla” vuosina 1996-1998. Hankkeet muodostuivat
useista erillisrahoitteisista, mutta silti toisiinsa kytkeytyvistä projekteista.
Hankkeiden rahoittajana toimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Seuraa-
va kolmevuotinen tutkimushanke “Ihmiset ja luonto marginaalissa. Perifee-
rinen biosfäärialue ja ekologinen oikeudenmukaisuus” oli Suomen Akate-
mian rahoittama. Olin siinä mukana yhtenä projektitutkijana.

Haastatteluaineistot

Ensimmäisen tutkimusjakson (Ympäristötietoisuuden nousuun kytkeytyvät
uudet työ- ja toimeentulomahdollisuudet syrjäisellä maaseudulla) aikana
keräsin haastatteluaineistoja paikallisilta asukkailta, ympäristönhoitotöiden
työnjohtajilta (ns. aluevastaavat) sekä ympäristökeskuksen toimihenkilöitä.
Toimihenkilöiden (2 henkeä) ja aluevastaavien (7 henkeä) haastattelut
tehtiin yhtä lukuun ottamatta teemahaastatteluina. Toimihenkilöiden
haastatteluissa kartoitettiin lähinnä ympäristönhoitotöiden aiempia vaiheita.

Aluevastaavien haastatteluissa selvitettiin ympäristönhoitotöiden
luonnetta, työllistävyyttä ja tulosten merkitystä, sekä haastateltavien käsityk-
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siä ympäristöhallinnon roolista ja tavoitteista. Paikallisten asukkaiden (60
henkeä) haastattelut tehtiin puolistrukturoituina lomakehaastatteluina ja ne
teki tutkija henkilökohtaisesti kiertämällä talosta taloon kolmessa kylässä
(Ilomantsin Sonkaja ja Hattuvaara, sekä Lieksan Vuonislahti). Haastattelut
koskivat perustietojen lisäksi mm. kiinteistöjen omistamista, harrastustoi-
mintaa, asuinpaikan keskeisiä myönteisiä ja kielteisiä ominaisuuksia, oman
ympäristön määrittelyjä (asumis- ja harrastusympäristöt), havaittuja ympä-
ristömuutoksia ja niihin vaikuttamista sekä ympäristönhoitotöitä. Haastat-
telulomake on teoksen Ympäristönhoitotyöt ja syrjäinen maaseutu (Palviai-
nen 1998b) liitteenä.

Vuonna 2000 Ranskaan tehty tutustumismatka kosketteli monelta
kohdaltaan CTE-järjestelmää. Pääsimme kuuntelemaan paikallisen maata-
lousjärjestön edustajaa sekä myös muutamia maanviljelijöitä asiasta. Sillä
matkalla haastattelin neljää suomalaista maanviljelijää erityisesti CTE:n tai
samantapaisen järjestelmän mahdollisuuksista Suomessa. Teemat koskette-
livat erityisesti ympäristönhoitoa tuotteena ja sen mielekkyyttä maanviljeli-
jöiden työnä. Lisäksi käsiteltiin CTE:n muita kiinnostavia puolia kuten
paikallisuuden korostamista ja sopimustyyppistä toimintaa. Haastatteluai-
neistoa kertyi hieman yli 30 litteroitua sivua. Nauhoitin myös jonkin verran
ranskalaisten kanssa käytyjä keskusteluja (tulkki oli mukana koko matkan
ajan).

Toimintatutkimus

Toimintatutkimus on keskittynyt erilaisten työryhmien, kokousten, tapaa-
misten ja muiden manöövereiden yhteyteen. Toimintatutkimustoimenpiteet
ovat tuottaneet tietenkin erityisesti kokemuksellista aineistoa, mutta myös
jonkin verran kirjalliseen muotoon saatettuja aineistoja. Käyn tässä lyhyesti
läpi keskeisimmät toimintatutkimusprosessit ja niiden yhteydessä kertynei-
den kirjallisten aineistojen summittaiset määrät. Kirjalliset aineistot ovat
hyvin moninaisia. Ne koostuvat mm. muistiinpanoista, kokouskutsuista ja
-muistioista, esitteistä, nettisivutulosteista, pöytäkirjoista, suunnitelmista,
ehdotuksista, luonnoksista, sanomalehtileikkeistä, kirjeistä ja omista poh-
dinnoista. Pelkästään kirjallisessa muodossa olevia materiaaleja on yhteensä
n. 2200 sivua. Materiaali on tällä hetkellä arkistoituna Karjalan tutkimuslai-
toksen yhteiskuntatieteiden osastolle Pielisjoen linnaan Joensuuhun.
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Pohjois-Karjalan biosfäärialuetyöryhmän työllisyysjaos

Osallistujat edustivat alueen kuntia, metsähallintoa, työvoimahallintoa,
matkailua sekä joitakin kehittämishankkeita. Jaos oli osa suurempaa bios-
fäärialuetyöryhmää, joka jakaantui työllisyysjaoksen lisäksi puun energiakäy-
tön lisäämisjaokseen, sosiaalisesti kestävän metsätalouden ja Koitajoen
alueen kehittämisen jaoksiin. Työllisyysjaoksen toimintaan osallistuneet
antoivat minulle ensimmäiset kuvat siitä, millaisten toimijoiden kanssa olen
tekemisissä. 

Tuohon aikaan ei toimintatutkimuksellinen toiminta ollut esillä,
mutta selvästikin halusimme Ilkka Eiston kanssa vaikuttaa tehtäviin esityk-
siin omien näkemystemme pohjalta. Teimme mm. esityksen Pohjois-Karja-
lan biosfäärialueen ympäristötyöprojektiksi. Hanketta kannatettiin ryhmäs-
sä, mutta asia ei edennyt. Ymmärrettävästi ympäristönhoitotutkimus
aiheutti sen, että halusimme myös käytännössä edistää ympäristönhoitoa ja
kehittää siitä yhä enemmän työllistävää toimintaa. Työryhmän toiminta
lakkasi kuin varkain, eikä tuloksia sellaisenaan julkaistu eikä viety eteenpäin.

Jaos kokoontui kahdeksan kertaa vain hieman yli puolen vuoden
aikana. 
1997  7.5., 27.5., 24.6., 5.8., 26.8., 3.10., 14.10., 3.12.
Työryhmätyöskentelyyn liittyviä kirjallisia aineistoja on yhteensä n. 210
sivua.

Perinnemaisemien hoitotyöryhmä

Perinnemaisemien hoitotyöryhmän asetti ympäristöministeriö vuoden 1998
alussa. Siihen kuului edustajia mm. eri hallinnonaloilta, maatalouden etujär-
jestöstä ja maatalouden neuvontajärjestöistä.

Työryhmän jäsenten intressien identifiointi heidän taustayhteisöihin-
sä oli helppoa. Siten oli mahdollista tarkastella analyyttisesti myös kyseisten
yhteisöjen toimintatapoja ja -perusteita tai oikeammin sanoen taustayh-
teisöjen toimintakulttuurien heijastuksia jäsentensä toiminnan kautta.

Työryhmätyöskentely alkoi oikeastaan jo lokakuussa 1997, jolloin
olin monien muiden työryhmän jäsenten tapaan mukana vuosittaisessa
valtakunnallisessa maisemaseminaarissa Ypäjällä ja Jokioisilla. Työryhmän
toiminta tutustutti minut ympäristöhallinnon alaan entistä enemmän myös
valtakunnallisella tasolla.

Osallistuin melko intensiivisesti ryhmän työskentelyyn, joten tapaa-
misia kertyi yhteensä 23.
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1997   7.-8.10.
1998   30.3., 11.5., 25.5., 15.6., 3.8., 31.8., 12.10., 9.11., 17.12.
1999   8.2., 24.3., 26.4., 12.5., 10.8., 19.10., 9.11.
2000   11.1., 15.2., 10.5., 30.5., 8.6., 16.11.

Perinnemaisemien hoitotyöryhmän toimintakausi oli varsin pitkä. Niinpä
kirjallisia materiaaleja ehti kertyä peräti n. 830 sivua. Lisäksi työryhmä
julkaisi raporttinsa (ks. Ympäristöministeriö 2000c).

Pohjois-Karjalan ympäristöohjelmatyöryhmän "ihminen ja
ympäristö" -osaryhmä

Ympäristöohjelmatyöryhmän aikaan toimintatutkimuksellinen ote alkoi
saada sijaa omassa toiminnassani. Halusin todellakin tehdä jotain työryh-
män onnistumisen eteen, mutta en osannut toimia muita ryhmän jäseniä
tyydyttävällä tavalla. Ajauduin ilmeisesti sivuraiteelle, koska ryhmän muut
jäsenet kaikkosivat lähes tyystin loppupuolen kokouksista. Lisäksi kyseisen
osaryhmän tulokset siroteltiin lopullisessa julkaisussa sinne tänne, toisin
kuin muiden osaryhmien tulokset. Ryhmän toiminnan analyysi perustui
paljolti jälkikäteisyyteen, tosin reaktioiden ihmettely ja syiden pohdinta
alkoi jo työryhmätyöskentelyn aikana. Työskentelyaikataulu oli tiukka ja
intensiteetti korkea. Vajaassa puolessa vuodessa kokoonnuttiin kuusi
kertaa.
1998   6.10., 29.10., 12.11.
1999   18.1., 22.1., 17.2.
Muistioita ja suunnitelmia kertyi tämän työryhmän työskentelystä n. 40
sivua. Lisäksi kokonaistyöryhmä julkaisi raportin (ks. Pohjois-Karjalan
ympäristökeskus 2000a)

CTE

Niin sanottu Ranskan malli siivitti tutkimusprosessiani kohti uutta sopi-
muksellisuutta ratkaisevalla tavalla. Ensimmäisen kerran sain CTE-järjestel-
mästä tiedon perinnebiotooppityöryhmän kokouksessa lokakuussa 1999.
Malli sisälsi monia tutun tuntuisia piirteitä, joista monet olivat kangastelleet
jo ympäristönhototyötutkimuksenkin jälkeen mielessäni, mutta joista
monet olivat myös uusia. Tässä luetelluista CTE-tapaamisista monet ovat
päällekkäisiä muiden projektien ja toimikuntien kanssa, eikä kyseessä ole
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tavoitteellinen kehittämistoiminta jossain tietyssä ryhmässä. CTE:n merki-
tys oli kuitenkin melko suuri ja kuten alla olevista päivämääristä voi päätel-
lä, toimin vuonna 2000 melko aktiivisesti nimenomaan CTE:tä opiskellen
ja siitä puhuen. "Ranskan mallin" tapaamisia kertyi tällä tavalla laskettuna
yhteensä 11, käytännössä yhden vuoden ajalle.
1999   19.10.
2000   8.3., 13.3., 10.5., 8.6., 18.-25.7., 24.-25.8., 8.9., 29.10., 16.11.,, 1.12.
Erilaisia kirjallisia CTE-aineistoja kertyi n. 510 sivua.

Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristöyhteistyö

Tämä yhteistyöjakso on esitelty tässä työssä jo aiemmin hyvin tarkasti. Alla
olevat päivämäärät kertovat siitä, että työskentelyn intensiteetti vaihteli
varsin runsaasti ja erityisen pitkä tauko työskentelyssä oli vuoden 1999
marraskuusta seuraavan vuoden lokakuuhun. Voidaan ajatella, että tämä
työryhmä toimi ikään kuin kahteen otteeseen, lähes sammuen jo vuoden
1999 lopussa.
1999   19.2., 11.6., 3.8., 16.8., 2.9., 22.9., 16.11.
2000    9.10., 1.12.
2001   18.5.
Ympäristöyhteistyöstä kertyi kirjallisia materiaaleja yhteensä n. 340 sivua.

Muut toimintatutkimusoperaatiot

Tekstissä on käyty edellisten lisäksi läpi myös yritys hakea tutkimusrahoi-
tusta ympäristöklusteriohjelmasta (1998) sekä seuraavana vuonna järjestä-
mäni ympäristönhoidon neuvottelupäivä. Näistäkin kertyi varsin runsaasti
myös kirjallista aineistoa (n. 160 sivua). 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä asetti vuoden 2002 lopulla työryhmän
tutkimaan maaseutusopimustyyppisen kehittämistoiminnan mahdollisuuk-
sia. Työryhmä toimi seuraavan vuoden loppupuolelle. Tämä ajanjakso ei
varsinaisesti kuulu tutkimukseni aikajaksoon. Haluan kuitenkin tuoda esille,
että toimintatutkimuksellinen työskentely on jatkunut edellä esiteltyjen
prosessien jälkeenkin. 
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Kuva 6. Keskeisimmät toimintatutkimusprosessit
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Viimeisessä kuvassa 6 on kuvattuna tutkimusjakson 1996-2002
rahoittajat, tutkimuskohteet, tutkimusotteen painopisteet sekä toimintatut-
kimukselliset työryhmät ja kokoontumiset. Jakson aikana rahoitus vaikutti
(luonnollisesti) tutkimuskohteisiin, mutta ei niinkään toimintatutkimukselli-
sen ja konventionaalisen tutkimusotteen välisen painopisteen kehittymi-
seen. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi petoasenteita kartoittava
tutkimus vuoden 1999 lopulla oli selkeästi konventionaalista tutkimusta.
Toisaalta samaan aikaan toimineissa työryhmissä olin jo melko syvällä
toimintatutkimuksellisessa toiminnassa. Tässä mielessä rahoitus vaikutti
myös tutkimustapaan. 

Kuukausirivin jälkeen tuleva rahoitustilannetta kuvaava palkki kertoo
rahoituksen moninaisuudesta, seuraava palkki tutkimuskohteiden moninai-
suudesta. Keskeistä tutkimuskohdetta kuvaava palkki kertoo projektitutki-
jan arjesta ja tutkimustoiminnan moninaisuudesta. Joku voisi nähdä siinä
myös tutkimustoiminnan poukkoilevuutta. Vaikka tutkimusjakso sisältääkin
moninaisia vaiheita, on jatkuva ympäristö(poliittinen) orientaatio nähtävillä.
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