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Tämän pro gradu-tutkimuksen aiheena on alueellisen identiteetin rakentuminen sekä 

identiteetin resurssikäyttö aluerakennemuutoksessa. Tutkimuksessani tuon esille 

satakuntalaisen identiteetin rakentumista mielipidekirjoituksissa sosiaali- ja 

terveydenhuoltouudistuksen sekä maakuntauudistuksen aikana vuonna 2016. 

Identiteetin rakentumisen lisäksi tutkin identiteetin käyttöä resurssina. 

Aluerakennemuutoksissa on syytä ottaa huomioon myös alueella asuvien ihmisten 

kokema alueellinen identiteetti. Identiteetti voi toimia joko muutosta eteenpäin vievänä 

resurssina, tai se voi toimia vastavoimana muutokselle, jolloin se hidastaa alueiden 

kehitystä ja niillä tapahtuvia muutoksia. Alueellisella identiteetillä onkin jo aiemmin 

todettu olevan suurta vaikutusta alueen muutoskestävyydessä. 

Aineistona tutkimuksessani on maakunnan suurimman päivittäin ilmestyvän 

sanomalehden Satakunnan Kansan vuoden 2016 mielipidekirjoitukset. Rajasin 

aineiston koskemaan niitä kirjoituksia, jotka käsittelivät sosiaali- ja 

terveydenhuoltouudistusta tai maakuntauudistusta. Toteutan tutkimukseni laadullisena 

tutkimuksena, jonka teoreettisena lähtökohtana ovat sosiaalisen konstruktionismin 

mukaiset käsitykset kielestä todellisuuden tuottajana. Taustateorioina toimivat 

historiallis-kulttuurinen identiteetin käsite sekä vanhan regionalismin mukainen käsitys 

paikasta rajattuna tilana ja alueesta hitaasti muuttuvana territoriona. Aineiston 

jäsentämisessä käytän sisällönanalyysia. 

Aluerakennemuutokset aktualisoivat satakuntalaisten alueellista identiteettiä. 

Identiteettiä rakennetaan sekä erottautumisen että kiinnittymisen kautta. Aineistossa 

oma asuinalue erotetaan tietoisesti muista alueista ja erontekojen kautta alueiden rajat 

korostuvat. Kiinnittymistä rakennetaan yhteisöllisyyden ja samuuden kokemuksilla 

sekä kollektiivisten muistojen kautta. Identiteettiresurssia käytetään 

mielipidekirjoituksissa sekä muutosta vahvistavana että muutosta vastustavana 

resurssina. Muutosta vahvistavassa resurssissa identiteettiä käytetään yhteisen 

tahtotilan luomiseen, kun taas muutosta vastustavassa resurssikäytössä alueellisella 

identiteetillä perustellaan muutoksen sopimattomuutta omalle alueelle.  
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The subject in my thesis is the formation of the regional identity and the use of identity 

as resource during the municipal structural change. In my study I found out how the 

regional identity is formed during the service structure reform of social welfare and 

health care, and regional reform at 2016 in Satakunta. I also find out how people use 

the identity as resource for regional development during the reform. My research 

question is the construction of the regional identity in the opinion pieces during the 

municipal structure reforms. 

My thesis matter are opinion pieces in the Satakunnan Kansa newspapers, which have 

been published at 2016. I gathered up opinion pieces concerning the service structure 

reform of social welfare and health care or regional reform. My thesis is a qualitative 

research with a theoretical framework of social constructionism. In this study, it means 

that I understand regional identity as language-created social construction.  

The importance of regional identity has been neglected in regional development. I want 

to prove that regional identity plays a decisive role in the successful implementation of 

regional development. Regional identity may develop to a resource for regional 

development and the people who are living in the area have a large role during structural 

changes.  

Examined pieces are stories, which through writers participate to constructing social 

reality and create meanings using their opinion about the regional identity and 

municipal reform. The opinion pieces have been analyzed with content analysis. 

The research shows that there are a few most important pillars, which influence about 

the construction of the regional identity. In my study I found both communality and 

differentiation as the basis of regional identity. In the opinion pieces identity resource 

was seen as confirmation of changes as response to change. There is quite strong 

regional identity in Satakunta and people seems to be ready to defend their own 

historical area.  

Keywords: regional identity, identity resource, municipal structural reform, opinion 

piece and content analysis 
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1 JOHDANTO 

 

Kunnallisella itsehallinnolla ja pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla on Suomessa jo pitkät perinteet, 

joita rakentamalla on mahdollistettu kansalaisille korkea elintaso sekä hyvinvoinnin tasalaatuinen 

jakaminen. Globaalin talouden vaikutukset sekä kansainväliset muutospaineet ovat kuitenkin 

vaikuttaneet myös pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kehitykseen. Monet hallinnolliset rakenteet 

ovatkin tulleet osaltaan tiensä päähän ja ovat nyt väistämättä muutoksen edessä. Muutoksien 

perusteina ovat niin julkisen talouden vaikeudet, väestön ikääntyminen, palveluiden tehottomuus kuin 

myös pelko alueiden eriarvoistumisesta. Uudistuksilla on siis varsin monta faktapohjaista perustetta 

takanaan. 

Aluerakenteiden uudistukset eivät kuitenkaan voi toteutua ilman alueella asuvien ihmisten 

osallisuutta ja mahdollisuutta päästä vaikuttamaan uudistukseen. Alue ja alueellisuus ovat 

kontekstuaalisia ja ajassa eläviä, joten alueiden kehittäminen ja muuttaminen myös vaikuttavat 

väistämättä alueella asuviin kuntalaisiin, heidän alueellisuuden kokemuksiinsa sekä alueellisen 

identiteetin rakentumiseen. (mm. Zimmerbauer 2016, Hyyryläinen & Piiparinen 2013, Riukulehto 

2016.)  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että alueella asuvien ihmisten kollektiivinen identiteetti 

voi toimia resurssina muutoksessa. Identiteetti voi lisätä alueen muutoskestävyyttä ja näin ollen myös 

parantaa alueiden yhteisöllisyyttä.  Vahva kollektiivinen identiteetti voi myös aiheuttaa vastustusta, 

tai jopa pysäyttää alueelle suunnitellut uudistukset. Vastustaminen liittyy usein uhkakuviin ja 

pelkoihin palveluiden saatavuuden huononemisesta tai autonomian heikkenemisestä. Tällöin alue 

nähdään itseisarvoisena, rajattuna territoriona, joka määrittää ihmisen paikkaan kuulumista sekä sieltä 

muiden erottelua. (Zimmerbauer, 2008.) Palveluiden saatavuus ja autonomian säilyminen vahvistavat 

käsitystä kuntien tärkeydestä yhteiskunnallemme sekä kuntalaisille. 

Tutkimuksessani selvitän, miten alueellista identiteettiä rakennetaan mielipidekirjoituksissa 

Satakunnassa kuntarakennemuutoksen aikana sekä miten alueellista identiteettiä käytetään resurssina 

muutoksessa. Aineistonani toimii Satakunnan Kansan mielipidekirjoitukset, jotka käsittelevät joko 

sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta tai maakuntauudistusta. Aineistoni on vuodelta 2016. 

Teoreettisena taustana tutkimuksessani toimii sosiaalinen konstruktionismi, jolloin 

mielipidekirjoituksissa käytetty kieli muodostaa todellisuutta, eli tässä tapauksessa alueellista 

identiteettiä. Olen tulkinnut aineistoa sisällönanalyysin avulla etsien aineistosta luokkia, joiden kautta 

identiteetin rakentamista kuvataan.  
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Tutkimukseni mukaan Satakunnassa alueellista identiteettiä rakennetaan vahvasti tekemällä eroja, eli 

erottautumalla, sekä kiinnittymällä paikkaan. Lisäksi aineistossani muutoksen aikaista alueellista 

identiteettiä käytetään sekä muutosta vahvistavana että muutosta vastustavana resurssina.  

Aloitan tutkimukseni teoriaosuuden esittelemällä kuntien itsehallinnon kehittymistä ja sen vaikutusta 

eri hallinnon tasoille sekä demokratialle. Kuntalaisuuden jälkeen käsittelen hallinnollisia uudistuksia 

sekä niiden tarpeellisuutta globaalissa maailmassa. Peilaan hieman menneiden hallitusten aloittamia 

uudistuksia, jotta tämän päivän uudistusten taustat tulisivat paremmin ymmärretyiksi. Ensimmäisen 

luvun viimeiset kappaleet käsittelen tutkimukseni keskiössä olevia sosiaali- ja 

terveydenhuollonuudistusta sekä maakuntauudistusta, joista käytän myös lyhenteitä sote- sekä maku-

uudistus. Pohjustuksen jälkeen luon vielä tiiviin katsauksen siihen, mitä sote- ja maku-uudistukset 

tarkoittivat vuonna 2016 Satakunnassa. 

Hallinnonuudistusten jälkeen avaan tutkimukseni keskeisimpiä käsitteitä kuten identiteetti ja sen 

erilaiset muodostumisen keinot. Ymmärrän identiteetin tutkimuksessani muutoksiin reagoivaksi, 

mutta paikallisesti rakentuvaksi. Käyn läpi muutoksen vaikutuksia alueellisen identiteetin 

kokemiseen ja rakentumiseen, sekä muutoksesta aiheutuvia seurauksia kuten vastarintaidentiteetin 

muodostumista. Koska aineistoni koostuu kirjallisesta tekstistä, käytän yhden kappaleen 

tutkimuksestani identiteetin määrittämiseen aluepuhunnan keinoin. Vaikka identiteettiä rakennetaan 

jokaisen henkilön subjektiivisissa muistoissa sekä koetuissa merkityksennannoissa, niin 

aluepuhunnalla ja kielellistämisellä on suuret vaikutukset kollektiivisen identiteetin tuottamisessa. 

Tämän toisen luvun viimeinen kappale käsittelee identiteetin käyttöä resurssina, joka on yksi 

tutkimustehtäväni kannalta keskeisin määritelmä. Alueellisella identiteetillä on muutoksissa suuri 

vaikutus, esimerkiksi muutokset omassa elinympäristössä suhtautetaan arkeen sen kautta. Myös 

päättäjät ovat viime aikoina ymmärtäneet alueellisen identiteetin merkityksen ja sitä käytetäänkin 

entistä enemmän resurssina muutoksessa. (Zimmerbauer, 2016) 

Keskeisimpien käsitteiden avaamisen jälkeen pohdin sosiaalisen konstruktionismin ja median 

vaikuttavuutta kieleen sosiaalisen todellisuuden tuottamisessa ja sen yhteydestä alueellisen 

identiteetin luomiseen. Sosiaalinen konstruktionismi toimii tutkimuksessani tapana ymmärtää 

todellisuus kielivälitteisesti, jonka vuoksi avaan hieman sitä ennen tutkimusmetodien ja tulosten 

esittelyä. Kolmannen luvun lopulla pohdin sanomalehtien merkitystä yhä digitalisoituneemmassa 

yhteiskunnassamme. Sanomalehdillä on yhä tänä päivänäkin erityinen asema uutisten välittäjänä ja 

uskottavana mediana. Lisäksi paikallislehdillä on omanlaisensa asemansa alueellisuuden 

tuottamisessa, joten nostan esille myös tämän näkökulman. 
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Tutkimuksen kannalta oleellisen taustoituksen jälkeen neljännessä luvussa esittelen oman 

tutkimukseni metodisen osuuden. Kuvaan tutkimuksen etenemistä sekä kerron tutkimustehtävän 

toteuttamisesta laadullisella tutkimusmenetelmällä. Metodisen osuuden jälkeen aloitan 

tutkimustehtäväni analysoinnin sisällönanalyysin avulla. Kuvaan analyysin vaiheita ja perustelen 

hieman tekemiäni metodisia valintoja, jonka jälkeen esittelen aineistosta löytämiäni keskeisimpiä 

tuloksia.  

Viidennessä luvussa esittelen keskeisimmät tulokseni jotka osoittavat, miten satakuntalaista 

identiteettiä rakennetaan mielipidekirjoituksissa. Aineistosta nousee esille identiteetin rakentaminen 

erottautumisen, kiinnittymisen ja puolustamisen kautta sekä laajempaan kuvaan suhteuttamisen 

kautta rakentuvaa identiteettiä. Avaan jokaista tulosluokkaa vielä aineistosta nostamillani 

lainauksilla. Analyysin kuvaamisen jälkeinen lukuni toimii ensimmäisenä aineiston tuloslukuna. 

Kuudennessa luvussa esittelen identiteettiresurssin käyttämisen tapoja, joita löysin sisällönanalyysin 

keinoin aineistostani. Aineistosta on löydettävissä sekä vahvaa alueellista identiteettiä, jota käytetään 

muutoksen hidastamisessa sekä myös ohuempaa alueellista identiteettiä, jota käytetään muutoksen 

vahvistamisessa. Olen jakanut tämän luvun niin, että aluksi nostan muutosta hidastavaa 

identiteettiresurssipuhuntaa ja loppuluvusta esittelen erityisesti asiantuntijoiden käyttämää 

vahvistavaa identiteettiresurssia.  

Tutkimukseni viimeisessä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksestani, pohdin hieman yleisemmin 

tutkimustuloksiani ja niiden taustalla olevaa kontekstia ja sen vaikutusta tuloksiin. Käytän tilaa myös 

omalle pohdinnalleni sekä mahdollisille jatkoaiheille, joita olisi tutkimukseni kannalta mielekästä 

tehdä. Lopussa asetan tutkimukseni tieteelliseen kenttään ja todistan sen tarpeellisuuden.  

 

1.1 Kunta ja kuntalaisuus 

 

Kunnilla on vahva merkitys paitsi hyvinvointivaltion rakenteellisena osana, niin myös vahvana 

yhteytenä kuntalaisten identiteetin rakentumisessa. Paikallisuus ja alueellisuus ovat suuressa osassa 

identiteettiä ja moni kansalainen kokeekin itsensä määrittämisen lähtökohtana tilan ja alueen. Suomen 

voidaan sanoa olevan ennen kaikkea kunnallisvaltio. Kunnat toimivat itsehallintoperusteisesti, mikä 

tuo kunnille monenlaisia etuja. Suhteellisen pieninä yksikköinä ne luovat hyvän perustan 

kansalaisvaikuttamiselle, sillä kunnallinen itsehallinto nojaa subsidiariteetti- eli 

läheisyysperiaatteeseen, jonka mukaan hallinnon tulisi olla mahdollisimman lähellä kansalaisia. 
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Kunnallista itsehallintoa on pyritty vahvistamaan 1980-luvulta saakka muun muassa 

vapaakuntakokeilun, sääntelyn purkamisen sekä valtionosuusuudistuksen kautta. Pyrkimyksistä 

huolimatta tosiasiassa kuntien riippuvuus valtiosta on, etenkin taloudellisesta näkökulmasta, vain 

kasvanut. (Anttiroiko, Haveri, Karhu, Ryynänen & Siitonen 2005, 24.) Jatkuvasti kiristynyt 

taloudellinen tilanne ja kilpailun lisääntyminen myös sote-alalla vaikuttavatkin vahvasti tuleviin 

uudistuksiin. 

Uusimmassa hallitusohjelmassa (2015) todetaan kunnan olevan ihmisen yhteisö (Ratkaisujen Suomi 

2015). Yhteisönä olemisen lisäksi kunta nähdään asukkaiden elämisen mahdollistajana sekä alueen 

elinvoiman lisääjänä. Vaikka kunnat ovat hallintorakenteiltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia, niin 

kunnilla on vahva merkitys suomalaisessa hyvinvointivaltiossa. Kunnat paitsi tuottavat valtaosan 

julkisen sektorin palveluista, niin myös hoitavat itsehallintonsa turvin julkisen vallan jakamista 

valtion kanssa. Ryynänen (2011, 175-224) näkee kunnat viranomaisina, palveluiden tuottajina sekä 

kansanvallan toteuttajina. Kunnalla on jatkuvasti vahvistuva asema myös paikallisen kehityksen 

ohjaajana sekä hyvinvointipalveluiden turvaajana. Ennen kaikkea kunnat voidaan nähdä 

mahdollisuuksien tarjoajana. Sipilän hallitusohjelmassa (2015) yhtenä tavoitteena on lisätä 

kuntalaisten omaa vastuuta, jolloin kunnan tehtäväksi jää mahdollisuus tarjota kuntalaiselle hyvän 

elämän edellytykset, koskivatpa ne sitten sosiaali- ja terveyspalveluita, päivähoitoa tai 

sivistystoimintaa (Ratkaisujen Suomi 2015). 

Kuntien roolit vaihtelevat jatkuvasti sekä ihmisten subjektiivisten kokemusten myötä, mutta myös 

kansainvälisen kehityksen edetessä.  Globalisaatio ja Euroopan integraation syveneminen, 

sosiaalinen ja alueellinen eriarvoistuminen sekä demokratian uudistumispaineet ja kansalaisten uudet 

vaikutuskanavat ovat esimerkkejä muutoksista, jotka muokkaavat kuntien asemaa ja 

toimintaedellytyksiä (Sipponen 2016, 67). Muutospaineisiin pyritään vastamaan rakenteellisilla 

uudistuksilla, joita onkin toteutettu sekä eri hallitusten että kansainvälisten toimijoiden toimesta. 

Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa kunnat ovat kuitenkin pitäneet yllä vahvaa asemaansa ja 

sitä on myös Euroopan Unionin läheisyysperiaatteen mukaisesti vahvistettu (SEU-sopimus, 2013). 

Kunnat ovat sekä pitkän historiansa että onnistuneen kuntapolitiikkansa ansiosta saavuttaneet 

pysyvän ja vankan aseman hyvinvointimme peruspilarina. Kunnat ovat osaltaan mahdollistaneet 

Suomen kehityksen yhdeksi maailman menestyneimmäksi yhteiskunnaksi, tarkasteltiinpa 

menestymistä koulutuksen, hyvinvoinnin tai kilpailukyvyn mittareilla. Kaiken edellytyksenä kuntien 

toiminnalla on kuntahallinnon legitimiteetti, eli se, että luotetaanko kuntiin. (Haveri 2012, 275-285.) 

Kuntaliiton teettämän Arttu2-tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat kotikuntansa 

päätöksentekijöihin jo nyt epäileväisesti tai kriittisesti. Tulokset osoittavat myös, että kuntalaisten 
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yleinen epäluottamus vaikuttaa hyvinkin pysyvältä ilmiöltä, joskin luottamus on kaikesta huolimatta 

hieman kohentunut vuonna 2011 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. (Arttu2-tutkimus 2015.)  

Suomessa julkista valtaa jaetaan kuntien ja valtion kesken. Kunnallishallinnossa julkisen vallan käsite 

ymmärretään velvoittavana valtana, jonka käyttäminen tulee perustua lakiin, on yksipuolista ja 

sisältää laillistetun pakon uhan. Velvoittava valta toteutuu esimerkiksi kunnan verotusvallassa. 

Lisäksi julkinen valta sisältää mahdollisuuden taata etuus tai oikeus yhdenvertaisuusperiaatetta tai 

oikeusjärjestystä käyttämällä. Kunnallisessa julkisessa vallassa on paljon kyse myös palvelevasta 

julkisesta vallasta, jolloin kunnan asukkaille järjestetään yhteiskunnallisia palveluita sekä kunnallisiin 

virkoihin ja virkatehtäviin liittyvä julkinen valta. (Sipponen 2016, 21.) 

Kuntien ja valtion suhde voi näyttää yksinkertaiselta, jos kunnat nähdään vain valtion määräämien 

tehtävien toteuttajina. Kuntien vastuu kansalaisten hyvinvoinnista on kuitenkin kasvanut ja näin ollen 

myös lakisääteisten palveluiden määrä on kasvanut, jolloin kuntien käytettävissä olevat budjetit ovat 

kiristyneet. Välillä kunnat ovat vapaammin päättäneet itse tuottamistaan palveluista, kun taas 

toisinaan valtio on hyvinkin tarkkaan määrännyt palvelut sekä kontrolloinut kunnan toimintaa 

rahoituksen, eli valtionosuuksien ja lainsäädännön avulla. Valtion lisääntynyt ohjaus ja valvonta on 

johtanut melko kookkaan ja raskaan byrokratiakoneiston syntymiseen, jonka purkamiseen käytetään 

tällä hetkellä julkisen hallinnon voimavaroja. (em., 59-60.) 

Tällä hetkellä kunnat käyvät läpi suurta rakenteellista uudistusta. Uudistuksen taustalla on ennen 

kaikkea taloudelliset paineet. Hallituksen tavoitteena on vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla 

eurolla (Ratkaisujen Suomi, 2015). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mukaan suomalaisen 

yhteiskunnan ominaispiirteenä on julkisen vallan laaja vastuu ihmisten hyvinvoinnista. Vastuu 

perustuu hyvinvointivaltion tulonsiirtoihin ja niiden kautta järjestettäviin palveluihin, unohtamatta 

kuitenkaan toimivan kansalaisyhteiskunnan sekä kolmannen sektorin tärkeyttä. Tutkimusten mukaan 

suuri enemmistö suomalaisista haluaa yhä tulevaisuudessa säilyttää hyvinvointivaltion ja ennen 

kaikkea kunnat, kuntayhtymät tai maakuntaitsehallinnot sen taustajoukkoina (mm. Sihvola, 2000). 

Kiistatta kunta voidaan siis nähdä erilaisten hyvinvointipalvelujen tuottajana ja asuinpaikkana, mutta 

uskon että kunnallisella itsehallinnolla on myös todettavissa oleva itsearvoinen perusta, eli 

paikallinen identiteetti.   
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1.2 Kuntarakenneuudistukset 

 

Kaupunkien kunnallishallinto on peräisin jo 1300-luvulta Ruotsin vallan ajalta. Kuntien johtaminen 

ja toiminnan kehittäminen ovat olleet sidoksissa valloilla oleviin tieteellisiin ja ideologisiin 

näkemyksiin siis kohta jo tuhat vuotta. Max Weberin byrokratiateoriaan pohjautuva byrokraattis-

legalistinen näkemys vallitsi aina 1980-luvulle saakka kuntajohtamista. 1980-luvun lopulta uusi 

julkisjohtaminen eli New Public Management sai yhä enemmän jalansijaa. NPM:n tavoitteena on 

parantaa organisaatioiden tuloksellisuutta, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta ottamalla julkiseen 

hallintoon yksityisistä yrityksistä tuttuja johtamisvälineitä sekä korostamalla yksilön valintaa ja 

asiakasorientoituneisuutta. Suurin ja merkitsevin ero kuntien ja yksityisten yritysten johtamisen 

välillä on kuntien yhteiskunnallinen vastuu. Kuntien tehtävien ja toiminnan edellytysten 

muuttuminen luo suuria haasteita, kuten optimaalisen tasapainon löytäminen kunnallishallinnon 

perinteisten arvojen ja uuden julkisjohtamisen periaatteiden kesken. (Anttiroiko ym. 2005, 11-64.) 

1900-luvun kuluessa kuntien toimintavapauksia rajoitettiin lainsäädännöllä samanaikaisesti, kun 

niiden tehtäviä lisättiin. Tämä johti siihen, että kunnallishallinto nähtiin vahvasti valtionhallinnon 

tahdon toteuttajana ja kuntien tehtävät vain palvelujen organisointina ja tuottamisena. Vuosisadan 

kuluessa kuntien itsehallinnollista asemaa on pyritty vahvistamaan ja 1990-luvulla merkittävimmät 

uudistukset, kuten uuden kunnallislain määrittäminen johtivat kohti kunnallisdemokratian 

vahvistamista ja valtion tehtävien rajoittamista lainsäädännöllisiin edellytyksiin ja taloudellisen tuen 

tarjoamiseen. (Sihvola 200, 10-11.) Koko 1990-luvun keskeinen kehittämiskohde oli kunnallisen 

kansanvallan ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Kunnallishallinnon kehittäminen 

voidaankin kuvata siirtymäksi byrokraattisesta hallintojärjestelmästä itseohjautuvien 

toimintayksiköiden muodostamien kuntakonsernien suuntaan. Yleisenä pyrkimyksenä on ollut 

valtion yksityiskohtaisen ohjauksen vähentäminen ja ratkaisuvallan siirtäminen alue- ja 

paikallistasolle, eli toisin sanoen deregulaatio, desentralisaatio sekä markkinaohjautuvuus. 

(Anttiroiko ym. 2005, 122- 137.) 

2000-luvulla kuntien keskeisimmät haasteet ovat sopeutuminen väestön ikääntymiseen sekä 

Euroopan yhdentymiskehitykseen, uuden talouspolitiikan asettamiin kehyksiin sekä palvelujen 

kilpailuttamista koskeviin vaatimuksiin (Anttiroiko ym. 2005, 11). Kunnallisen itsehallinnon 

alkuperäisenä tavoitteena voi ajatella olevan luoda keino, jolla kansalaiset voisivat kaikkein 

luontevimmin ottaa kantaa ja vastuuta omista henkilökohtaisista sekä yhteisön yhteisistä asioista. 

Meneillä olevat maakunta-, kuntaliitos- ja muut rakenneuudistukset puolestaan ajavat 
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päätavoitteenaan organisatorista tehokkuutta, jolloin kuntien itsehallinto saattaa kärsiä ja näin ollen 

heikentää yhteisöllisyyttä, kuntalaisten yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. (Sihvola 2000, 10-11.)  

Maakuntauudistuksessa on tarkoituksena hajauttaa hallintoa yhä enemmän, sekä luoda kokonaan uusi 

hallinnon taso kuntien ja valtion välille. Kuntalaisten asioista päättäminen siirtyy yhä kauemmaksi 

kuntalaisista, jolloin kunnallisen itsehallinnon alkuperäinen tavoite kärsii. Perustelen väitettäni 

itsehallinnon kärsimyksestä sillä, että kuntalaisten vaikuttaminen on hankalampaa fyysisesti 

kauempana olevan maakuntahallinnon kuin lähempänä olevan kunnallishallinnon kautta. On myös 

merkittävää huomioida, että suurin osa kansasta haluaa yhä säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan eli 

hyvinvointivaltion arvopohjalla on kansalaisten tuki (Sihvola 2000, 53). Tämä puolestaan tuo esille 

kansalaisten tyytyväisyyden tämän hetkisiin ratkaisuihin. Muutoksia on joka tapauksessa tulossa ja 

seuraavaksi esittelen lyhyesti tulevat muutokset.  

 

 

1.2.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

 

Sote, eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus on valtion ja kuntien tekemä 

sosiaali- ja terveydenhuollonuudistus. Uudistuksen tavoitteena on siirtää nykyisin kuntien vastuulla 

oleva julkisten palveluiden järjestäminen vuoden 2020 alusta 18 uudelle maakunnalle. Uudistuksen 

tavoitteena on luoda entistä tehokkaammat ja yhdenvertaisemmat palvelut koko väestölle. 

(Maakunta- ja sote-uudistus, 2018.) Sote-uudistuksen matka on ollut pitkä ja sen alun voi nähdä 

tapahtuneen jo yli kymmenen vuotta sitten Paras-hankkeesta. Vanhasen hallitus käynnisti vuonna 

2006 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jonka tarkoituksena oli eheän kuntarakenteen 

muodostaminen ja kuntien mahdollisuuksien parantaminen palvelujen tuottajina. Tavoitteena oli 

rakentaa taloudellisesti riittävän vahvoja kuntia, jotka pystyvät suoriutumaan tehokkaasti palvelujen 

tuottamisesta. Vuonna 2007 valmisteltiin puitelaki, eli laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 

169/2007. Puitelain tarkoituksena oli luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. 

Kuntarakennetta vahvistettiin yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. 

Tavoitteena oli luoda laajoja vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjia ja lisätä yhteistoimintaa kuntien 

välillä. Paras-uudistuksen aikana vuosina 2007- 2013 syntyi 59 kuntaliitosta. Uudistus perustui 

kuntien oman aktiivisuuden ja vapaaehtoisuuden varaan, eikä tavoitteita saavutettu. Lopulta uudistus 

hiipui hiljalleen.  (Sipponen 2016, 117- 121.) 
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Paras-hankkeen jälkeen Kataisen hallitus jatkoi kuntauudistusta vuonna 2011. Kuntauudistuksen 

tavoitteena oli luoda vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne, jolloin tarve 

kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenisi, hallinto selkeytyisi ja paikallinen demokratia 

vahvistuisi. Vahvalla ja itsenäisellä kunnalla olisi kykyä hallita markkinoita sekä vastata asukkaiden 

valinnanvapauden lisääntymisestä. Paras-hankkeesta poiketen kuntauudistuksessa ei käytettäisi 

kuntien pakkoliitoksia, vaan taloudellisella ohjauksella valtio voisi tukea yhdistymisiä, mikäli ei 

muuten syntyisi riittävän vahvoja peruskuntia. Kuntauudistus lässähti lopulta kiistelyihin 

kuntaliitoksista. Kuntauudistuksen yhtenä haasteena oli se, että sen rinnalla samanaikaisesti alettiin 

järjestää sote-uudistusta, jolloin linjaukset rajoittivat toistensa järjestämistä. Uudistusten 

epätahtisuudesta kritisoitiin hallitusta monelta taholta, jonka seurauksena vuonna 2013 perustettiin 

työryhmä valmistelemaan kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen yhteensovittamista.  (Sipponen 2016, 

122- 144.) 

Tulevassa sote-uudistuksessa ei ole tarkoitus vähentää kuntien lukumäärää, vaan se tulee pysymään 

samassa 295 kunnassa kuin se nytkin on. Suurin muutos, joka uudistuksesta koituu, on hallinnon jako 

kolmeen tasoon, jolloin jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään valtion, maakunnan ja kunnan 

tasolla. Hallinnon tasojen yhtenäistämisellä tavoitellaan hallintokulujen säästöjä sekä 

yhdenvertaisempia palveluja koko maahan. Tavoitteena on ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventaminen, hoitopolkujen yhtenäistäminen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen. Suurin 

muutos, jonka uudistus kuntalaisen näkökulmasta tuo, on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden 

lakisääteisten palveluiden siirtyminen lähes 200 vastuuviranomaiselta tuleville 18 maakunnalle. 

Kuntien tehtäväksi jää esimerkiksi sivistyspalveluiden järjestäminen, sekä hyvinvoinnin ja 

elinvoimaisuuden edistäminen. (Maakunta- ja sote-uudistus, 2018.) 

 

 

1.2.2 Maakuntauudistus 

 

Useiden eri vaiheiden, asiantuntijoiden, ministeriöiden, hallitusten ja työryhmien jälkeen vuonna 

2015 hallitus linjasi, että maahan muodostetaan 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta. Sote-

ratkaisun keskeinen tavoite on turvata perustuslain mukaisesti palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsyn 

sujuvuus kaikille suomalaisille tasavertaisesti. Tämän seurauksena itsehallintoalueet järjestävät sote-

palvelut, jolloin jokaisen alueen kantokyky on riittävän vahva. (Sipponen 2016, 168-174.) 

Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta.  
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Sosiaali- ja terveysministeriön (2017) mukaan maakuntauudistuksessa luodaan moderni ja 

kustannustehokas julkinen hallinto, jolla turvataan palvelut ja sujuvoitetaan asiointia. 

Maakuntauudistuksen tavoitteena on turvata samat palvelut kaikille, käyttää resurssit fiksummin, 

nykyaikaistaa palvelut sekä lisätä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Uudistuksen myötä 

palveluja pystytään johtamaan paremmin alueellisena kokonaisuutena, kun tehtävien 

järjestämisvastuu siirtyy yhdelle taholle.  (Maakunta ja sote-uudistus, 2018.) 

Uudessa sote-mallissa maakunnat saavat rahoituksensa valtiolta. Kaikki rahoitus siis kulkee 

maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Maakunnissa tulee olemaan monituottajamalli, joka 

tarkoittaa sitä, että palveluiden tuottajina voivat jatkossakin olla sekä julkiset, yksityiset kuin myös 

kolmannen sektorin toimijat. Monituottajamalli tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta 

valinnanvapautta. Asiakas saa entistä vapaammin valita itse oman palveluntuottajansa. Tämä 

tarkoittaa lisää vastuuta asiakkaalle sekä myös ammattilaisille. Asiakkaan tulee olla tietoinen omista 

vaihtoehdoistaan sekä mahdollisuuksistaan, kun taas sote-ammattilaisten vastuu asiakkaan 

ohjaamisesta oikeiden palveluiden piiriin kasvaa. Merkittävää monituottajamallissa on varmistaa, että 

palvelut toimivat hyvin yhteen ja tieto kulkee sujuvasti. Mahdollisia ongelmakohtia voi muodostua 

palvelujen laatukriteerien täyttämisestä, mutta toisaalta taas asiakkaiden valinnanvapaus pakottaa 

myös palvelujen tuottajia tarkastelemaan omaa laatuaan ja pitää sen kilpailukykyisenä muiden 

toimijoiden palveluihin verrattuna (emt, 2018.) 

Kaikkeen tähän uudistukseen on ajanut väestörakenteen muutos, verotulojen väheneminen ja 

kustannusten kasvujen hillintä. Kustannusten hillitsemiseksi tavoitteena maakunnissa on lisätä 

sähköisiä palveluita, yhtenäistää palvelupolkuja, tarjota varhaista tukea ja rakentaa arkiympäristöjä 

niin, että ne edistävät ihmisten terveyttä ja mahdollistavat pitkään kotona asumisen. (emt., 2018.) 

Tehtävää on siis paljon ja ennennäkemättömän suuria uudistuksia on luvassa. Tässä kappaleessa 

esitellyt uudistukset ovat siis rakennettu sen tiedon pohjalta, jota nyt tänä vuonna 2018 on saatavilla. 

Oma aineistoni on kuitenkin pari vuotta sitten julkaistu, joten kokoan vielä seuraavaksi katsauksen 

siihen, miltä uudistukset näyttivät vuonna 2016 Satakunnassa.  

 

1.2.3 Sote ja Maku Satakunnassa 2016 

 

Vielä vuonna 2016 sote-uudistuksen valmistelu ei ollut Satakunnassa kovinkaan vauhdikkaasti 

liikkeellä. Vuoden 2016 alusta oli päätetty kuitenkin aloittaa sote-valmistelu kutsumalla jokaisesta 

maakunnan kunnasta edustajat yhteen ja helmikuussa 2016 oli sote-neuvottelujen ohjausryhmän 
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ensimmäinen kokoontuminen. Kokouksessa päätettiin Satakunnan sote-uudistuksen valmistelun 

organisoinnista ja nimettiin Satasoten ohjaus- ja johtoryhmät. Sote-valmistelun pohjaksi odotettiin 

huhtikuun aikana ilmestyvää palvelurakennetyöryhmän ehdotusta Sote-Satakunnan valmistelusta ja 

etenemisestä. Palvelurakennetyöryhmä muodosti uudistuksen aikataulun, jonka mukaisesti 1/2016-

6/2016 kuluu nykytilan selvittämiseksi ja uusien toimintamallien kuvaamiseksi. Tähän vaiheeseen 

kuului alueprofiilin määrittäminen, projektisuunnitelman luominen, sote-kustannusten vertailu, 

lähipalveluiden määrittäminen ja hyvinvoinnin järjestämissuunnitelman laatiminen. Vuoden loppu 

oli tarkoitus käyttää täytäntöönpanolla ja sote-tuotantomallin käytännön järjestelyihin. Vielä 

maaliskuussa vuonna 2016 Satakunnassa uskottiin uuteen maakunnalliseen toimintamalliin 

siirtymisen tapahtuvan jo vuoden 2018 alusta. (Satasote, 2018.) 

Huhtikuussa 2016 hallitus tarkensi uutta sote-mallia, jolloin hahmoteltiin 18 maakuntaa sekä viittä 

erillistä yhteistyöaluetta keskussairaaloiden ympärille. Potilaan valinnanvapauslinjauksia tuli myös 

lisää, mikä merkitsi palveluntarjoajien yhtiöittämisvelvoitetta myös julkisille palveluntarjoajille. 

Satasoten palvelurakennetyöryhmässä yhtiöittämisvelvoitteen todettiin muuttavan valmistelua, mutta 

sen ei uskottu siirtävän aikataulua, johon oltiin sitouduttu. Toukokuussa 2016 Satasoten 

projektisuunnitelma oli valmis ja hyväksytty. Sen tavoitteina oli kehittää palvelurakenne, joka 

vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Jo tässä 

vaiheessa oltiin huomattu, että valmistelu ei ehdi valmiiksi ennen vuotta 2018 ja uusi tavoite olikin 

siirtynyt vuodella eteenpäin. Tällöin päämääränä oli maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen järjestäjän sekä sote-palvelutuottajan perustaminen Satakuntaan viimeistään 1.1.2019 

alkaen. (Satasote, 2018.) 

Vuoden 2016 syksyn ajan Satasoten valmistelussa keskityttiin asiakkaiden osallistamiseen. 

Maakuntakierroksen aikana valmistelijat kiersivät Satakunnan kuntia kuulemassa asukkaiden 

näkemyksiä ja mielipiteitä tulevasta uudistuksesta. Marraskuussa sosiaali- ja 

terveydenhuollonuudistus sekä maakuntauudistus päätettiin sulauttaa yhdeksi uudistukseksi 

Satakunnassa. Loppuvuodesta 2016 nykytilakartoitukset alkoivat valmistua ja niiden pohjalta sekä 

asukkaita kuulemalla luvattiin muodostaa seuraavan vuoden aluksi palvelulupaus, jonka pohjalta 

muutosta aletaan konkreettisesti rakentaa. (Satasote, 2018.) Käytännössä siis vuonna 2016 

uudistuksia valmisteltiin ja odotettiin valtakunnallisia linjauksia. Nykytilakartoituksilla kartoitettiin 

sen hetkisiä toimintamalleja ja valmisteltiin tulevia yhteistyörakenteita. Maakuntaa pyrittiin 

yhtenäistämään ja jokainen kunta otettiin huomioon käymällä esittelemässä uudistusta ja myös 

jokaisesta kunnasta pyrittiin saamaan osallistujia mukaan eri valmisteluryhmiin. Pori toimii Satasoten 

hallinnollisena vastuukuntana.  
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2 KUNTALAISIDENTITEETIN RAKENTUMINEN 

 

 

Tässä luvussa avaan identiteetin käsitettä sekä siihen kuuluvia alueellisen identiteetin, 

kuntalaisidentiteetin sekä paikallisidentiteetin käsitteitä. Alueellisen identiteetin rakentumisella ja 

käytöllä on tutkimusten mukaan vaikutusta siihen, minkälaiseksi alueelliset muutokset kehittyvät ja 

miten muutokset suhtautetaan omalle alueelle. Ymmärrän identiteetin muutoksiin reagoivaksi ja siksi 

kuvaan myös identiteetin merkitystä muutoksessa sekä muutoksesta syntyvää vastarintaidentiteettiä. 

Viimeisessä kappaleessa esittelen identiteetin kielellistämisessä käytettäviä keinoja ja niiden 

vaikutuksia identiteetin uusintamisessa. 

 

 

2.1 Alueellinen, paikallinen ja kunnallinen identiteetti 

 

Ihmisillä on tarve hahmottaa omaa suhdettaan ympäristöön jossa he elävät. Näin ollen paikan 

kokemisella on suuri merkitys yksilön identiteetin rakentumisen kannalta. Alueellisen identiteetin 

kautta annetaan merkityksiä ja luodaan järjestystä ympäröivän maailman tapahtumiin. Tällöin 

identiteetin puuttuminen voi aiheuttaa ihmiselle paikattomuuden tunnetta. (Paasi 1984, 28; Salo 2015, 

27-28.) Paikattomuutta kuvaa tilanne, josta puuttuvat kaikki henkilökohtaiset merkitykset paikalle, 

tai ne ovat keinotekoisia ja epäaitoja. Epäaidot tulkinnat eivät sovi omaan identiteettikäsitykseen, 

vaan ovat ulkoapäin annettuja, usein massakulttuurin mukanaan tuomia. (Ojankoski 1998, 41.) 

Alueellisen identiteetin rakentuminen voi tapahtua, joko alueen sisältä kollektiivisesti tai se voi olla 

hallintolähtöistä. Aluelähtöisessä rakentumisessa keskeistä ovat asukkaiden luomat merkitykset 

alueelle, kun taas hallintolähtöisessä tavassa alueen määrittely tapahtuu ulkopuolelta ja alueella 

asuvat kansalaiset alkavat samaistua annettuihin määritelmiin vähitellen. Todellisuudessa 

rakentuminen tapahtuu samanaikaisesti molemmilla tavoilla. (Zimmerbauer 2008, 29.) 

Identiteetin muodostuminen on lähtökohtaisestikin hyvin ristiriitainen käsite, sillä se perustuu samaan 

aikaan sekä johonkin samaistumiseen, että erottautumiseen muista. Sen lisäksi, että yksilö tekee itse 

erontekoa muihin, niin ulkoapäin voidaan tarkastella identiteetin muodostumista, jolloin se 

muodostuu siitä erityisyydestä, joka erottaa jonkun tietyn ryhmän edustajan kaikesta muusta 

(Karvonen 1999, 45; Salo 2015, 33). Oman yksilöllisen identiteetin lisäksi ihmiset samaistuvat 
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erilaisiin ryhmiin ja näin ollen omaksuvat kollektiivisen identiteetin (Zimmerbauer 2008, 29). 

Kollektiivisessa identiteetissä, johon kuntalaisidentiteetinkin ymmärrän kuuluvaksi, tulee 

merkittäväksi osaksi myös tilan ja paikan käsitteet. Tilan käsitteellä on myös ihmisläheinen 

ulottuvuus, jolloin sosiaalinen tila tarkoittaa eletyn, koetun ja ymmärretyn vuorovaikutuksen 

muodostamaa kokonaisuutta. Kun tilalle annetaan inhimillisiä merkityksiä, se laajenee paikaksi ja 

paikan kokeminen puolestaan on sidoksissa ihmisen henkilökohtaisiin muistoihin ja merkityksiin. 

Kotipaikan konkreettisista tekijöistä tulee oman itsen, omien kokemusten jatkuvuuden sekä itselle 

merkityksellisten ja arvokkaiden tekijöiden symboleja. Vaikka paikat pääsääntöisesti ovat tiettyyn 

maantieteelliseen sijaintiin kytkeytyviä ilmentymiä, niiden rajat muodostuvat lähinnä kompleksisten 

ja muuntuvien sosiaalisten suhteiden kautta. (Ojankoski 1988, 28-35; Salo 2015, 25.) Identiteettiä 

rakennetaankin sosiaalisten vuorovaikutusten kautta.  

Globalisaatio ja teknologian kehitys tuovat mielenkiintoisia haasteita paikallisen identiteetin 

muodostumisessa. Uuteen regionalismiin liittyvät periaatteet, kuten yleismaailmalliset ideologiat, 

käytännöt ja ekonomisaatio ovat yhä enenevissä määrin vallanneet tilaa kulttuuria, historiaa ja 

yhteisöllisyyttä painottavalta puhunnalta. (Zimmerbauer, 2008.) Globalisaatio ja sen mukana tuleva 

integraatio ovat pienentäneet maailmaa ja sekoittanut kulttuureja keskenään ja hälventänyt rajoja, 

halusimmepa sitä tai emme. Ylikansallinen toiminta voi johtaa myös identiteetin vapautumiseen ja 

laajentumiseen. 

Suomalaisista yhä enemmistö tuntee itsensä ennen kaikkea suomalaiseksi. Vain viisi prosenttia 

kansasta kokee itsensä ensisijaisesti eurooppalaiseksi.  54 prosenttia suomalaisista identifioituvat 

sekä suomalaiseksi että eurooppalaiseksi. Silti yhä nykyään vielä 40 prosenttia kokee olevansa 

pelkästään suomalaisia ja vain yksi prosentti kokee itsensä pelkästään eurooppalaiseksi. (Standard 

Eurobarometri, 2017.) Suomen kansalaiset kokevat siis ennen kaikkea olevansa suomalaisia, jolloin 

kansallisuus esiintyy ensisijaisena yhteisöllisenä identiteettinä. Vaikka kuntakin kohoaa korkealle 

samaistumiskohteena, luku jää silti pienemmäksi kuin muissa Pohjoismaissa. Identiteetti siis 

ymmärretään yksilön tulkinnaksi minuutensa keskeisistä piirteistä, tai ryhmän tulkinnata 

yhteenkuulumisen perustana. Tällöin kunnan autonomiaa korostettaessa kunta ymmärretään 

instituutioksi, jossa käydään arvokeskustelua ja keskeiseksi tehtäväksi ajatellaan paikallisiin 

erityispiirteisiin soveltuvien yhteisten hankkeiden toteuttamistapoja. (Sihvola 2000, 11-69.) 

Kunnallishallinto nähdään Suomessa luotettavammaksi ja läheisemmäksi kuin keskushallinto. 

Kunnilla on ollut suomalaisuuden sekä Suomen yhteiskunnallisen rakentumisen kannalta suuri 

merkitys sekä kansallisesti että paikallisesti, kuten edellisessä luvussa kuvasin. Kuntaidentiteetti 

onkin juurtunut suomenkieleen tunnetummin kuin alueellinen identiteetti ja näistä syistä 
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kuntaidentiteetti koetaan merkittävästi voimakkaammin kuin alueellinen identiteetti, vaikkakin 

ymmärrän kuntaidentiteetin sisältyvän alueelliseen identiteettiin.  Alueellinen identiteetti on sekä 

ihmisten tunneperäistä sitoutumista asumalleen alueelleen että erottautumista sen kautta muista 

alueista. (Paasi 1984, 66-67; Salo 2015, 27-28.) Paasin (1984) mukaan alueen identiteetti muodostuu 

yhdessä alueen institutionalisoitumisen kanssa, jonka hän jakaa neljään eri vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa territoriaalinen hahmottuminen erottaa alueen sekä rajaa sen muista 

alueista. Toiseen vaiheeseen kuuluu alueen hahmottaminen käsitteellisesti, mikä tarkoittaa alueen 

nimeämistä ja nimen vakiintumista sekä erilaisten symbolien käyttöönottoa. Kolmannessa vaiheessa 

alueella muodostuu instituutiot ja viimeisessä vaiheessa alueen rooli vakiintuu osaksi aluerakennetta. 

(Paasi 1986, 30-33.) Alueidentiteetti sisältää tuntemuksen siitä, miten asukkaat tuntevat kuuluvansa 

tietylle alueelle, tiedostavat sen erityispiirteet sekä tuntevat muiden samalla alueella asuvien 

asukkaiden kanssa yhteenkuuluvuutta (Salo 2015, 27-28). 

Aluetta tuotetaan teksteinä ja symboleina. Esimerkiksi toistuvat ilmaukset, myyttiset kertomukset, 

symbolit ja itsestään selvinä pidetyt asiat muodostavat yhteisesti tunnettuja merkityksiä, jotka lisäksi 

muodostavat alueellista kollektiivista identiteettiä. Symbolisten merkkien lisäksi erilaiset tavat, 

luonteenpiirteet, henkilöt ja tapahtumat sekä yhdistykset ja muut alueella toimivat yhteisöt lisäävät 

alueiden luomia muistijälkiä. (Kaunismaa 1997, 40-43; Koisti 2015, 5-8.) Aluehenki tarkoittaa 

asukkaiden samaistumista asuinalueeseensa perustuen yhteiseen näkemykseen omasta alueestaan, 

jonka yhtenä tehtävänä on alueellisen identiteetin tuottaminen. Identiteetin pohjana voivat olla 

hyvinkin erikokoiset alueet, kylät, kaupunginosat tai kaupungit sekä valtiot ja yhä useammin koko 

maapallo. Nykyisessä liikkuvassa ja globalisoituvassa maailmassa onkin yleistä, että ihmisillä on 

samaan aikaan useita alueellisia identiteettejä. (Zimmerbauer & Suutari 2007, 355; Koisti 2015, 9.)  

Näiden lisäksi alueellisen identiteetin rakentumiseen vaikuttavat myös yhteiskunnan muuttuminen, 

alueen asutushistoria sekä talous- ja sosiaalihistoria. Yhteiskunnassa vallitsevat talous- ja 

sosiaalirakenteet sekä kulttuuriset perinteet vaikuttavat aluetietoisuuteen, joka puolestaan muokkaa 

alueen erityispiirteitä sekä alueen historiallista suhdetta muuhun yhteiskuntaan sekä muihin alueisiin. 

Alueen koko ei juurikaan vaikuta alueellisen identiteetin muodostumiseen, vaan periaatteet ovat 

samoja kaikilla aluetasoilla. Jos alue on institutionalisoitunut ihmisten mieliin, niin että he kokevat 

sen merkityksellisenä, tällöin aluetta ei pystytä de-institutionalisoimaan. Käytännössä siis esimerkiksi 

hallinnollisena päätöksenä tai kuntien yhdistämisellä ei pystytä lopettamaan alueellista identiteettiä. 

(Zimmerbauer 2008, 28-29.)  

Vaikka alueiden hallinnollinen yhdistäminen ei hävitä alueen luomia muistikuvia kuntalaisten 

mielistä, jatkuva alueiden uusintaminen ja uusien rakenteiden muokkaaminen voivat aiheuttaa 
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aluesekamelskan, jonka perässä identiteetti ei pysy. Silloin on luonnollista, että ihmiset samaistuvat 

vanhoihin alueisiin, jotka ovat tuttuja, merkityksellisiä ja pysyvinä koettuja. Ihmiset määrittävät oman 

alueidentiteettinsä kokemansa paikallisuuden mukaan. Paikallisuuden alue on todettu usein olevan 

paljon kuntayksikköä pienempi, esimerkiksi kaupunginosa, tai joskus jopa kuntarajoja rikkova. 

(Hyyryläinen & Piispanen 2016, 64.) 

Kunta on hallinnollisen organisaation lisäksi paikallisyhteisö ja koti monelle kuntalaiselle. Kuten 

Sihvola (2000) ymmärtää kotina toimimisen kunnan itsearvoiseksi tehtäväksi, kunta voidaan 

ymmärtää paikkaan sidotuksi yhteisöksi, johon kuntalaiset tuntevat yhteenkuuluvuutta ja johon he 

viittaavat kuvaillessaan millaisia ihmisiä he ovat (Sihvola 2000, 69). Yksinkertaisimmillaan 

kuntaidentiteetti tarkoittaa siis samaistumista asuinkuntaansa. Kuntaidentiteetin ohella kunnan 

asukkailla on myös lisäksi paikallisidentiteettejä sekä alueidentiteettejä, jotka pohjautuvat enemmän 

ihmisten väliseen todelliseen vuorovaikutukseen. Kuntaidentiteetti perustuu symboliseen 

yhtenäisyyden tunteeseen sekä varsinaista kuntaa pienemmällä alueella todellistuviin sosiaalisiin 

vuorovaikutuksiin. (Zimmerbauer & Suutari 2007, 348; Koisti 2015, 9.) Kuntaidentiteetti ei ole 

samankaltaista kaikilla saman kunnan asukkailla, eikä sitä voi myöskään yhdenmukaistaa eri alueiden 

kesken. Tunneperäisen kiintymyksen perustana olevat kiintymyksen tunteet vaihtelevat sekä kuntaa 

että naapurustoa kohtaan, jotka taas johtavat tyytyväisyyden tunteeseen elämäänsä kunnassa. 

(Bühlmann 2012, 168-169; Koisti 2015, 9-10.) 

Omassa tutkimuksessani tarkastelen kuntalaisidentiteetin muokkaantumista ja rakentumista sote- ja 

maku-uudistuksen aikana mielipidekirjoituksissa. Sihvola (2000) pohtii globalisaation ja teknologian 

kehityksen seurauksia paikallisen identiteetin kokemisessa. Hänen mukaansa modernissa maailmassa 

yhteisöllinen identiteetti koetaan yhä enemmän joustavasti valittuna ja henkilökohtaisten ratkaisujen 

tuloksena muuttuvaksi, kuin sellaiseksi, johon kasvetaan sisään. Globalisaatiokehityksen seurauksena 

onkin syntynyt de-territorialisoitunut identiteetti, joka tarkoittaa sitä, että alueellinen identiteetti ei 

liity mihinkään tiettyyn alueeseen vaan enemmänkin tiettyihin universaaleihin paikkoihin. 

Globalisaatio vaikuttaa siihen, että identiteettiä rakennetaan entistä kontekstuaalisemmin, mutta 

toisaalta kehitys voi vauhdittaa myös alueellisen identiteetin renessanssia, jolloin johonkin 

kuulumisen tarve korostuu. (Mitchell 2000, 279–280; Zimmerbauer 2008, 30.)  

Teknologian kehittyessä ihmiset voivat hahmottaa yhteisöllisen identiteettinsä myös suurelta osin 

paikasta riippumatta. (Sihvola 2000, 69.) Kuten aiemmin jo on osoitettu, yhteisön identiteetille 

olennaista ovat paikannimet ja rakennukset, joiden avulla jäsennämme ympäristöjä ja muistojamme 

ja uskon niiden säilyttävän tärkeytensä myös teknologian ja globalisaation myötä.  Muuttuvat 

rakenteet ja käytännöt luovat varmasti lisää erilaisia identiteetin rakentamistapoja.  
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Kulttuurintutkija Hallin (1999) mukaan identiteetissä on kyse jatkuvasta prosessista, jossa omaa itseä 

rakennetaan suhteessa ympäristöön ja muihin yksilöihin. Näin ollen yksilön identiteetti rakentuu 

jatkuvasta vuorovaikutteisesta prosessoinnista esimerkiksi toistamalla konkreettisia ilmauksia sekä 

osallistumalla tiettyä aatetta edustaviin ryhmiin. Tämä johtaa siihen, että ympäristö on merkittävässä 

asemassa identiteetin muodostumisessa. Sekä luonnon ympäristö (maisemat), rakennettu ympäristö 

että henkinen ympäristö (perinteet ja tavat) vaikuttavat alueellisen identiteetin muodostumisessa. 

Identiteetin rakentumiseen vahvasti liittyvät ympäristöt selittävät osaltaan sitä, miksi yhteiskunnan 

taholta tuleva muutostilanne on omiaan nostamaan esille omaksi koettua paikkaa ja 

paikallisidentiteettiä puolustavat reaktiot ja konkreettiset toimet. Toisaalta taas tutkimukset osoittavat 

vahvan paikallisen identiteetin auttavan sietämään oman kunnan muutoskestävyyttä. (Riukulehto 

2016, 46-169.) 

Yksinkertaistetusti voidaan tiivistää, että tässä työssä identiteetin käsite nivoutuu kuntaidentiteettiin 

ja alueelliseen identiteettiin. Alueellinen identiteetti muodostuu ihmisten käsityksistä omasta 

alueestaan, jolloin he samaistuvat alueeseen ja kiinnittyvät siihen. Erilaiset symbolit sekä 

kollektiiviset käytännöt muodostavat alueella asuville ihmisille samaistumisen kohteita, joita 

uusinnetaan ja tuotetaan vuorovaikutuksessa muiden alueella asuvien kanssa. Yksinkertaisimmillaan 

identiteetin rakentamisessa on kyse samaistumisesta ja käsityksestä omasta alueestaan. Omassa 

työssäni alueellisen identiteetin osalta kiinnostuksen kohteena on ennen kaikkea identiteetin 

rakentuminen alueella tapahtuvien muutosten aikana. Tällöin identiteetti Zimmerbauerin (2008) 

mukaan keskittyy erityisesti käsittelemään alueen institutionalisoitumiseen liittyviä prosesseja, kuten 

alueen hahmottumista ja alueeseen liittyviä tietoisia erotteluja muista alueista. Identiteetin 

rakentumiseen vaikuttaa pohjimmiltaan lähes samankaltaiset asiat, paikasta tai kontekstista 

riippumatta. Juuri tietty konteksti kuitenkin merkitsee sen, millaiseksi kukin ihminen rakentaa omaa 

asemaansa paikallisuudessa. Identiteettiä voidaan käyttää voimavarana, joko oman alueen puolesta 

tai muutoksen vauhdittamisessa. Seuraavaksi pohdin hieman muutoksen vaikutusta identiteetin 

rakentumisessa.  
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2.2 Identiteetti muutoksessa 

 

Kuten edellisessä kappaleessa tuli esille, alueellinen identiteetti rakentuu kollektiivisesti 

vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja toimii parhaassa tapauksessa resurssina 

muutoskestävyydelle. Vähemmän onnistuneissa tapauksissa alueellista identiteettiä ei synny 

ollenkaan, jolloin ihmiset kokevat paikattomuutta ja alueen kaikki merkityksellisyys tuntuvat omaan 

identiteettiin sopimattomilta. Muutoksenaikainen alueellinen identiteetti voi jäädä kokonaan 

huomiotta, jolloin se sotkeutuu suurten ja pitkäaikaisten uudistusten jalkoihin. Suuria hallinnollisia 

uudistuksia perustellaan hyvin usein kustannuksilla ja säästöillä. Monet tutkimukset ovat kuitenkin 

osoittaneet, että identiteeteillä, sosiaalisella pääomalla ja kulttuurisilla arvoilla on suuri vaikutus 

muutoksen toteutumisessa. (mm. Hyyryläinen & Piispanen 2016, 73.) Nyt meneillään olevat sote- ja 

maku-uudistukset ovat poikkeuksellisen suuria kokonsa puolesta ja vaikuttavat kuntien 

tulevaisuuteen merkittävästi. Vaikka erilaiset kuntauudistukset ovat olleet jatkuvia jo pitkältä ajalta, 

niiden emotionaalisia, institutionaalisia ja sosiaalisia vaikutuksia on tutkittu melko vähän, eikä 

myöskään meneillä olevista uudistuksista ole ennakointitutkimuksia paljoakaan. (Riukulehto 2016, 

10.) 

Hyyryläinen & Piispanen (2013) tutkivat miten identiteettiresursseja hyödynnetään pienen 

maaseutukunnan toimintaympäristön muutoksessa. He huomasivat, kuinka kuntaliitostilanteessa 

kuntalaisten identiteetit ajankohtaistuivat resursseiksi. Identiteetti voidaan nähdä keskeisenä 

sosiaalisen pääoman resurssina, jolloin identiteettiresurssilla tarkoitetaan yhteisön piirissä kehittyviä 

yhteisiä käsityksiä itsestä ja toisesta sekä omasta asemasta ja kuulumisesta laajempaan 

kokonaisuuteen. Resurssina identiteettiä käytetään paikallisiin muutoksiin suhtautumisena sekä 

uudistusten tulkinnassa ja käsittelemisessä. Muutoksen tulkinta identiteettikysymyksen avulla on 

Hyyryläisen ja Piispasen (2013) mukaan tarkoituksenmukaista, sillä se auttaa muutosten 

ymmärtämistä paremmin arjen tasolla. Kuntalaisten identiteetit nähdään myös tärkeänä voimavarana, 

joka auttaa kuntalaisia vaikuttamaan muutoksiin ja nostamaan esille paikalliset erityispiirteet sekä 

kulttuuriset lähtökohdat. (Riukulehto 2016, 46-72.) 

Ylipaikallisissa muutoksissa, kuten omassa tutkimuksessani olevassa maakuntauudistuksessa, 

identiteettikysymys auttaa vastaamaan muutoksesta nousevin kysymyksiin ja luo muutokseen 

vakautta. Vaikka uudistusten aikana myös identiteettirakenteet muuttuvat, ne eivät kuitenkaan häviä. 

Sen sijaan paikallisidentiteetin vahva esiintyminen muutostilanteessa on merkki aktiivisesta 

pyrkimyksestä etsiä vaikutusmahdollisuuksia ylipaikalliseen muutokseen. Näin ollen 
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identiteettiresurssien käyttö voi hidastaa muutosprosessia, joka ei kuitenkaan välttämättä tarkoita 

pysähtyneisyyttä tai muutoksen vastustamista ilman omia vaihtoehtoja. Hyyryläinen & Piispanen 

(2016) toivat tutkimuksessaan esille, että paikallisidentiteetillä, yhteisöllisellä perimällä, 

paikallisuudella ja päämäärillä on suuri vaikutus paikallisten toimijoiden suhtautumisessa 

muutokseen. (emt. 2016, 53-73.) 

Paikkaan sidotuilla identiteettiresursseilla ja niiden käytöllä muutostilanteissa on Suomessa 

vaikuttavat historialliset juuret. Erityisesti kuntainstituutio on yksi vahva paikallisidentiteettejä 

hyödyntävä, uusintava ja uudistava järjestelmä. Suomalaiset kunnat sekä hyödyntävät paikallista 

identiteettiä, että hyötyvät itse sen luomasta vahvasta yhteisöpääomasta. Käytännössä tämä näkyy 

niin, että muutostilanteissa kunnat ovat hyödyntäneet paikallisia henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 

voimavaroja muutokseen vastaamiseksi. Koska kunnat ovat onnistuneet hyödyntämään 

yhteisöpääomaa ja näin ollen sopeuttamaan ylikunnallisia muutoksia paikallisesti, koko yhteiskunta 

on hyötynyt tästä. Kehittämishallinon kannalta paras kuntalaisidentiteetti onkin sellainen, joka saa 

asukkaat toimimaan alueen hyväksi, olematta kuitenkaan niin vahva, että se estäisi aluejärjestelmän 

muutokset. Liian vahvaa kuntalaisidentiteettiä voidaan käyttää perusteluna sille, ettei muutoksia 

tehdä, vaikka ne näyttäytyisivätkin muuten tarkoituksenmukaisena. (emt. 2016, 41-65.) 

Aluerakenteen muutokset ovat jatkuvia. Samalla kun uusia alueita institutionalisoidaan, vanhoja 

alueita katoaa kartalta. Muuttuva aluerakenne tuo paineita alueellisen identiteetin uudelleen 

määrittelyyn. Merkittävää identiteetin muutostilanteissa on pohtia miten ja millaisia alueen 

symbolisia samaistumiskohteita ylläpidetään aluejärjestelmän muuttuessa. Kuntaliitoksissa 

pohdintaa aiheuttaa esimerkiksi paikan- ja kadunnimet sekä kuntien vaakunat. Alueiden katoamiseen 

kartalta yhteenliittymien tai sulautumisten myötä liittyy alueen virallisen aseman väheneminen sekä 

rajojen häviäminen. Kuntaidentiteetin kannalta keskeistä on silloin pohtia sitä, miten ja millaisia 

alueen symbolisia samaistumiskohteita ylläpidetään ja millaiseksi toiminnaksi uusi alueellinen 

identiteetti muodostuu. (Riukulehto 2016, 28-66.) 

 

 

2.3 Vastarintaidentiteetti 

 

Alueellinen identiteetti voi toimia merkittävänä muutoksia edistävänä tai estävänä voimana. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuntaliitosprosesseissa alueellisella identiteetillä on 
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muutostilanteeseen suuri vaikutus (Hyyryläinen & Piispanen, 2013). Identiteetti auttaa kuntalaisia 

ymmärtämään ylipaikallisia muutoksia, mutta joissain tapauksissa muutosta ei hyväksytä. Tässä 

kappaleessa esittelenkin vastarintaidentiteetin. 

Monet aluerakenteen uudistukset, kuten kuntaliitokset ja yhdistymiset, omassa tutkimuksessani 

ennen kaikkea maakuntauudistus, aiheuttavat monenlaisia vahvojakin tunteita. Yksi merkittävä syy 

vastustaa uudistuksia on huoli lähidemokratian sekä lähipalveluiden säilymisestä. Näiden lisäksi 

kuohuntaa aiheuttaa aluekäsitys vanhasta regionalismista, jossa keskeistä on territoriaalisuus, 

paikallisuus ja alueen kollektiivinen historiaan pohjautuva identiteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

historiallisena alueena rajatulla territoriolla koetaan olevan tietty itseisarvo, joka määrittää ihmisten 

paikkaan kuulumista ja halusta pitää siitä kiinni. Erilaiset arkiset kokemukset lisäävät samastumista 

paikkaan ja määrittelevät alueellista minäkuvaa. Voimakas kuntaidentiteetti vaikuttaa haluun 

puolustaa omaa kuntaa ja säilyttää palvelut entisellään. Tällöin kilpailukykyyn liittyvät epämääräiset 

argumentit eivät tunnu tärkeiltä. Arvojen sävyttämää keskustelua ei tulisi leimata turhaksi tunteiluksi, 

vaan on kaikkien osapuolten kannalta tärkeää ymmärtää alueen kehittämistä koskevat päämäärät ja 

tarkoitukset.  (Zimmerbauer 2016, 32-36.) 

Vastarintaidentiteetti kumpuaa tunneperäisistä asioista, jotka ovat lähellä omaa jokapäiväistä elämää 

ja arkea. Ne voivat olla huolia omien lähipalveluiden lopettamisesta tai kylän nimen vaihdosta, 

jostakin jonka myötä ihmiset pelkäävät menettävänsä itselleen ja omalle kunnalleen jotakin 

arvokasta. Castells (2000) onkin kuvannut vastaavaa tilannetta, jossa identiteetteihin ja paikallisiin 

yhteisöihin liittyen nousee esille uhkaavana koettua vallankäytön vastustamista, johon tarpeeseen 

syntyy vastarintaidentiteetti. Vallankäytön vastustamisessa ihmisellä tai yhteisöllä, jotka eivät saa 

tukea, on kaksi vaihtoehtoa: joko alistua tai reagoida oman paikallisuutensa pohjalta. 

Tämänkaltaisessa tilanteessa, jossa vastakkain ovat tuttu ja tunnettu sekä tuntematon ja uusi, tuotetaan 

puolustavaa identiteettiä. Kuntaliitostilanteissa tämä näkyy niin, että faktat tai taloudelliset perusteet 

uuden kohtaamiseksi eivät saa kuntalaisia toimimaan yhtä tehokkaasti kuin vanhasta ja tutusta kiinni 

pitäminen. Vastavoiman muodostamisen seurauksena voi olla myös paikallisen yhteisöllisyyden 

vahvistuminen. (Zimmerbauer 2008, 47.) Onkin todistettu useita kertoja, että yhteisen asian puolesta 

taisteleminen korostaa yhteisöllisyyttä ja vahvistaa yhteen kuulumisen tunteita. Esimerkiksi oman 

alueen merkittävien rakennusten tai palveluiden säilyttäminen aktivoi kuntalaiset toimintaan.  
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2.4 Aluepuhunta ja identiteetin kielellistäminen 

 

Aluepuhunnalla on suuri merkitys siinä, minkälaista kuvaa alueesta tuotetaan ja näin ollen se 

vaikuttaa myös alueellisen identiteetin rakentumiseen. Zimmerbauer (2006) toteaa tutkimuksessaan, 

että alueidentiteetin rakentumisessa on ennen kaikkea kyse aluepuhunnasta, eli siitä miten aluetta 

tuotetaan teksteinä ja symboleina. Kyse on siis siitä, miten paikka näyttäytyy puheessa, kielessä, 

symboleissa ja kuvissa sekä näiden vaikutuksesta ihmisten aluetietoisuuteen. Kielellistämiseen liittyy 

valintoja siitä, mitä kerrotaan ja mikä jätetään kertomatta. Aluepuhunnassa olennaista onkin 

tarkastella mitä alueesta kirjoitetaan, mitä siitä puhutaan ja miten se institutionalisoituu. Omassa 

tutkimuksessani aineistona on mielipidekirjoitukset, joita pyrin tarkastelemaan aluepuhunnan kautta. 

Keskeistä on myöskin huomioida tällöin se, ketkä puhuvat ja millaisessa kontekstissa. 

Kielellistäminen liittyy näin myös vallankäyttöön. Alueellisen identiteetin rakentuminen osana 

aluerakennemuutoksia korostaa identiteetin kielellis-symbolista ulottuvuutta.  

Paasi (2003) on omassa tutkimuksessaan selventänyt aluepuhunnan ja identiteetin välistä suhdetta 

institutionalisoitumisprosessin avulla. Alueen identiteetti liittyy prosessiin, jossa tuotetaan 

hallinnollisia rajoja, symboleita sekä instituutioita. Tällöin identiteetti voidaan nähdä yhtenä 

aluepuhunnan muotona, joka saa resurssinsa alueen symboliympäristöstä jatkuvasti sitä uusintaen ja 

tuottaen. Tällöin siis alueidentiteetti voidaan nähdä heijastuvan aluepuhunnasta. Muutostilanteessa 

aluepuhuntaan tulee uusia symboleja ja niiden merkitykset muuttuvat, puhunta uusiutuu ja ne 

vaikuttavat identiteettiin. (Paasi 2003, 478.) 

Alueperustaisen tiedon tuottaminen ja kokoaminen vaativat ihmisten kokemuksellista kerrontaa, 

tietynlaisia mielikuvia ja tarinoita tilasta. Tarinat luovat yhteenkuulumisen tunteita, joihin voidaan 

samaistua ja joiden avulla voidaan erottaa meidät muista. Tarinallisia kertomuksia luodaan sekä 

politiikassa, yksityisten ihmisten kesken että mediassa. Olennaista tiedon tuottamisessa on sen 

kokoaminen sekä aluepuhunnan tuottaminen, jonka pohjalta alueen identiteettiä voidaan legitimoida. 

Alueen identiteetin muodostumisen kannalta merkittävässä asemassa ovat siis ne, jotka tuottavat 

aluepuhuntaa, eli omassa tutkielmassani ne, jotka kirjoittavat mielipidekirjoituksia. 

Identiteetinmuodostamisprosessissa keskeisellä sijalla ovat siis ryhmät ja yksilöt, joilla on riittävästi 

auktoriteettista valtaa ja tietoa narratiivien kertomiseen. (Keskitalo 2004, 17.) Mielipidekirjoituksia 

tutkiessa onkin syytä huomioida, että ennen kuin kirjoitus päätyy lehteen, toimitus on tehnyt ratkaisun 

siitä, mitkä kirjoitukset julkaistaan ja näin toimitus käyttää tietynlaista valtaa narratiivien 

syntymisessä. 
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Aluepuhunta on mahdollista yhdistää alueidentiteettiin tarinoiden, eli narratiivien kautta. On 

kuitenkin otettava huomioon tarinoiden konteksti, eli kuka tarinoita tuottaa ja minkälaisissa 

olosuhteissa. Omassa tutkimuksessani perehdytään yhden vuosikerran kirjoituksiin, jotka ovat 

ilmestyneet tietyssä vaiheessa pitkään jatkuneita uudistuksia. Palaan vielä seuraavassa luvussa 

sosiaalisen konstruktionismin kautta kielen merkitykseen sosiaalisen todellisuuden tuottajana. 
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3 SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI, MEDIA & PAIKALLISUUS 

 

 

Tutkimuksessani sanomalehti toimii välineenä, jossa alueellista identiteettiä rakennetaan kielen 

avulla. Mielipidekirjoituksissa luodaan merkityksiä omasta alueellisuudesta ja sen kokemuksista, 

mutta kirjoituksia käytetään myös resurssivälineenä, jolloin alueellista identiteettiä käytetään omien 

tarkoitusperien eteenpäin viemiseksi. Tässä luvussa esittelen sosiaalisen konstruktionismin, jonka 

mukaiset käsitykset kielestä todellisuuden tuottajan ohjaavat tutkimustani. Sen lisäksi kuvaan 

sanomalehtien merkitystä sekä median välineenä että paikallisuuden tuottajana. Lopuksi vielä tuon 

esille erityisesti paikallisesti ilmestyvien lehtien mielipidepalstat, jotka toimivat yhtenä alueellisen 

identiteetin rakentumispaikkana.   

 

 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi 

 

Konstruktionismin lähtökohdan mukaisesti kieli ja tieto toimivat sosiaalisen maailman rakentajina. 

Tällöin todellisuuden kuvaukset samalla sekä rakentavat että uusintavat ja säilyttävät ympäröivää 

todellisuuttamme. Häklin (1999, 133) mukaan konstruktionismi perustuu kahteen peruskäsitykseen. 

Ensimmäisen käsityksen mukaan ihmiset pitävät omaa elämismaailmaansa itsestään selvänä 

todellisuutena ja toisen käsityksen mukaan ihmiset samalla tuottavat todellisuutta toiminnallaan ja 

ajattelullaan. Tällöin todellisuus rakentuu ihmisten jäsentäessään ympäröivää maailmansa. 

Alueellisen identiteetin kannalta siis samalla, kun ihmiset elävät arkeaan ja rakentavat omaa 

identiteettiään esimerkiksi kielellisten ja symbolisten merkityksenantojen kautta, he myös tuottavat 

ja uusintavat identiteettiään.  

Maailmaa ei kuitenkaan voi konstruoida täysin vapaasti, vaan se on jo olemassa oleva ja järjestäytynyt 

tietyn logiikan mukaan. Tällöin keskeiseksi nousevat kielelliset merkitykset, kuten asioiden ja 

esineiden nimeämiset. Kieli ja kielelliset ilmaisut nousevat lähtökohdaksi, koska niiden kautta 

välitetään merkityksiä myös sellaisista asioista, jotka eivät nouse näkyviksi jokapäiväisessä 

elämässämme. (Häkli 1999, 134- 135.) Konstruktionismissa keskitytäänkin kielen välittämän 



 

22 
 

todellisuuden tutkimiseen, jossa tutkittava todellisuus muodostuu sekä puhetavoista että myös 

erilaisista kulttuurisista, sosiaalisista ja ideologisista merkitysjärjestelmistä (Rosenqvist 2004, 29). 

Pidän oman tutkimukseni tieteenfilosofisena lähtökohtana maltillista sosiaalista konstruktionismia, 

jossa tutkimuksen keskeiset käsitteet, eli alueellinen identiteetti sekä identiteettiresurssi ovat 

kielivälitteisiä ja näin ollen siis sosiaalisia konstruktioita. Maltillisuus tulee siitä, että tutkiessani 

alueellisen identiteetin rakentumista mielipidekirjoituksissa, ymmärrän sen muodostuvat kielen 

lisäksi myös kielen takaisesta todellisuudesta ja näin ollen olevan olemassa ainakin osittain myös 

kielestä riippumatta. (Zimmerbauer 2008, 36-42.) 

 

 

3.2 Sanomalehden merkitys 

 

Sanomalehdet, televisio ja internet ovat nyky-yhteiskunnassa paikkoja, joissa osaltaan luodaan sekä 

alueellisuutta että paikallisuutta. Erityisesti paikallislehdet ovat tärkeitä alueellisesti. Ne ovat paitsi 

tärkeitä paikallisuuden luojia, mutta niillä on myös merkitystä alueellisen identiteetin rakentamisessa. 

Esimerkiksi yleisönosastolla tapahtuva keskustelu kuntalaisten kesken on tärkeää kuntalaisten 

kuulemisen ja vaikuttamisen kautta. Paikallislehdestä myös luetaan alueella tapahtuvat tärkeät 

tapahtumat, suunnitelmat ja päätökset. Lehtien sivuilla paitsi tuotetaan tietoa alueesta, myös 

rakennetaan tietynlaista kuvaa alueesta. Kirjoituksissa korostuvat alueen tietyn tyyppiset kuvaukset 

ja kertomukset, joiden kautta vaikutetaan myös alueen imagoon. (Zimmerbauer, 2008.) 

Media on nykyään osa jokapäiväistä elämäämme ja sen vaikutusta ei voi aliarvioida arjessamme. 

Teknologinen kehitys on muokannut median käyttöä ja varsinkin sosiaalinen media vie suuren osan 

vapaa-ajastamme. Kännykät kädessä vaeltavat ihmiset ovat tavallinen näky varsinkin kaupungeissa. 

Sosiaaliseen mediaan päivitetään kaikki mitä tehdään, syödään tai koetaan. Sosiaalisen median kautta 

voi keskustella mistä tahansa asiasta mihin vuorokauden aikaan tahansa ja minne päin maailmaa 

tahansa. Toisaalta erilaisten medialaitteiden jatkuva läsnäolo vie huomiotamme pois fyysisestä 

kanssakäymisestä ja vuorovaikutuksesta esimerkiksi perheen kesken.  Teknologisen kehityksen 

sanotaan pienentäneen maailmaa, koska kaikki tieto on saatavillamme lähes koska tahansa. Päivittäin 

ilmestyvät sanomalehdet ovatkin joutuneet kehittämään toimintaansa vilkkaasti kehittyvässä median 

maailmassa, mutta eivät ole silti menettäneet arvostustaan kansalaisten keskuudessa. IRO Researchin 

(2016) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että sanomalehtien toiminta yhteiskunnallisten asioiden ja 
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demokratian edistäjänä, koetaan suomalaisten mielestä entistä tärkeämmäksi. Selvästi suurin osa 

suomalaisista pitää sanomalehtiä vaikuttavimpana paikallisten asioiden edistäjinä. Vaikka 

suomalaiset ovat tutkimusten mukaan sanomalehtikansana maailman kärkiluokkaa, elämäntapojen 

muutos ja internetin omaksuminen uutismediaksi on näkynyt perinteisten paperilehtien levikin 

laskuna koko 2000-luvun ajan.  Digitalisoituminen ja sähköisten sanomalehtien julkaiseminen ovat 

kuitenkin aiheuttaneet sen, että vuonna 2012 sanomalehdillä oli enemmän lukijoita kuin koskaan 

aikaisemmin. (Nordenstreng & Wiio 2012, 22- 77.) 

Sanomalehtiä on painettu jo 1600-luvulla, joten niitä voi kutsua perinteikkäimmäksi median 

välineeksi. Vuosisatojen kuluessa sanomalehdistö on muokkaantunut yhteiskunnan kehityksen 

mukana. 1700-luvulla liberalistit vaativat kaikille yhtäläisiä oikeuksia ilmaista omia mielipiteitään ja 

1800-luvulla sanomalehdistöä muokattiin tuottamaan entistä enemmän faktatietoon pohjautuviin 

uutisia, jotka rakentuvat totuuden mahdollisimman tarkkaan jäljentämiseen. Vielä tänä päivänäkin 

hyvä uutisartikkeli pohjautuu neutraaliin ja faktapohjaiseen lähestymistapaan. Kehitykseen on tullut 

mukaan myös kansainvälistyminen, tuotteistaminen, digitalisoituminen sekä pienemmiksi 

pirstaloidut ja tietyille ryhmille kohdennetut julkaisut. (Kunelius 2009, 58- 77.) Sanomalehtien sisältö 

jaotellaan usein kotimaan ja ulkomaan aineistoihin, ajanvieteaineistoon, urheiluun, talouteen, 

kulttuuriin, artikkeleihin, sarjakuviin, radio- ja tv-sivuihin sekä yleisönosastoon. Vaikka suurimmat 

palstatilat saavat kotimaan aineisto ja ajanviete, yleisönosastokirjoitusten saama palstatilakin on 

vuosien saatossa kasvanut. Toimittajat kirjoittavat yhä suurimman sisällön sanomalehtiin, mutta 

uusista julkaisukanavoista huolimatta sanomalehtien yleisönosastokirjoitukset pitävät myös pintansa. 

(Nordenstreng & Wiio 2012, 85.) Sanomalehtien mielipidekirjoitukset koetaankin usein siistimmiksi 

ja asiallisemmiksi kuin sosiaalisen median keskustelupalstat, puhumattakaan niiden saavuttamasta 

yleisömääristä paikallisesti.  

Vaikka sosiaalisen median asema sekä digitalisoituminen ovat haastaneet ja muokanneet 

sanomalehtien roolia mediakentillä, silti sanomalehdet ovat onnistuneet säilyttämään lukijansa sekä 

arvostuksensa. Vaikka sosiaalinen media on asettunut tietynlaiseen kilpailuasemaan perinteisen 

median kanssa, muodostuu suuri osa sen sisällöistä nimenomaan perinteisen median sisältöjen 

jakamisen kautta. Toisaalta perinteiset mediamuodot ovat ottaneet sosiaalisen median yhdeksi 

sisältöjensä lähteeksi. (Matikainen 2012, 138–141.) Kaikilla sanomalehdillä on myös verkkojulkaisut 

setä digiversiot, jotka päivittyvät ajantasaisesti. Verkossa klikkausten määrää on helpompi seurata ja 

sitä kautta luetuimmat uutiset päätyvät myös painettuun sanomalehteen. Sosiaalinen ja digitaalinen 

media ovat nykyään jo niin vahva osa mediakenttää, että niiden erottaminen perinteisestä painetusta 

mediasta ei liene edes kovin merkittävää. 
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3.3 Mielipidekirjoitukset 

 

Sanomalehden mielipidepalstan tavoitteena on lukijoiden aktiivisuuden lisäämien ja osallistuminen 

lehden sisällön tuottamiseen. Mielipidepalstojen tarkoituksena on luoda mahdollisuus lukijoiden 

mielipiteiden ilmaisuun, keskusteluun ja erilaisten näkökulmien esille tuomiseen yhteiskunnallisesti 

ajankohtaisista asioista.  Mielipidepalstat ovatkin usein sanomalehtien identiteetin muodostumisessa 

keskeisiä osioita. Lisäksi useat tutkimukset ovat osoittaneet ne vaikuttaviksi välineiksi julkisen 

mielipiteen muodostamisessa. (Heinonen 2016, 29.) Mielipidepalstat ovat paitsi lukijoiden mieleen, 

mutta myös sanomalehtien kannalta vaarattomia. Jos kirjoittaja haluaa tekstissään kritisoida lehteä 

vastaan, toimittajilla on vielä mahdollisuutta vaikuttaa tekstin julkaisemisessa. (Kontukoski 2005, 

52.) Jotta keskustelua lukijoiden välille syntyy, on välttämätöntä huomioida myös 

mielipidekirjoitusten viitekehys eli yleisö. Kirjoitukset kohdistetaan lukijoille eli yleisölle. Yleisönä 

voi olla joko universaaliyleisö, eli yleinen lukijajoukko tai jokin ennalta määritetty ihmisjoukko. 

(Mikkonen 2010, 114.) Vaikka mielipiteen kirjoittaja kirjoittaa tekstinsä tuodakseen oman 

näkemyksensä esille, yleisöllä on vaikutusta siihen, mitä sisältöä mielipidekirjoituksissa esiintyy. 

Sanomalehden mielipidekirjoitusten potentiaalinen yleisö on sanomalehden lukijat, mutta 

todellisuudessa kirjoitukset voi olla tarkoitettu myös rajatummalle joukolle, jolloin pyritään 

vaikuttamaan jonkin tietyn ihmisryhmän mielipiteisiin. Usein esimerkiksi poliitikot ajavat omia, 

itselleen edustavia näkemyksiä sanomalehtien mielipidepalstoilla pyrkien vakuuttamaan omat 

äänestäjänsä. Sanomalehtien kohdalla on kuitenkin huomioitava, että erityisyleisön lisäksi 

mielipidekirjoitus saavuttaa julkisena tekstinä myös universaaliyleisön, joka muodostaa omat 

näkemyksensä ja mielipiteensä. (Mikkonen 2010, 114-118.) 

Mielipidekirjoituksia analysoitaessa on otettava huomioon se, että kahta samankaltaista kirjoitusta 

harvoin julkaistaan. Keskenään samansisältöiset kirjoitukset karsitaan pois liian toiston vuoksi. Tämä 

puolestaan saattaa antaa lehden mielipidekirjoituksista todellisuutta heterogeenisemman kuvan. 

(Hurtig 2012, 28-30.) Harju (2001) on tutkimuksessaan tutkinut päättäjien mielipiteitä 

yleisönosastokirjoitteluun. Hän toteaa tutkimuksessaan, että omalla nimellä julkaistut 

mielipidekirjoitukset luovat uskottavuutta. Päättäjät suhtautuvat mielipidekirjoituksiin 

varauksellisesti, mutta uskovat kuitenkin yleisönosastopalstojen olevan hyvä kanava seurata 

kansalaisten yleistä mielipidettä. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Toteutan tutkielmani kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan ihmisten välistä toimintaa kuvaamalla yksittäisiä tapauksia, 

eli omassa tutkimuksessani yhden maakunnan tapahtumia yhden vuoden aikana (Tuomi & Sarajärvi, 

2009). Olen tulkinnut omaa aineistoani sisällönanalyysin keinoin, jonka avulla olen luokitellut 

erilaisia tapoja ymmärtää identiteetin rakentumista, sekä identiteetin käyttöä resurssina muutoksessa.  

Aineistoluokiksi muodostuvat identiteetin rakentamisessa erottautuminen, kiinnittyminen ja 

suhteuttaminen, ja resurssikäytössä identiteetti näkyy niin muutoksen vahvistamisessa kuin myös 

muutoksen vastustamisessakin. Ennen analyysiluokkien syntymistä ja analyysin eri vaiheiden 

kuvaamista esittelen kuitenkin vielä tarkemmin oman tutkimustehtäväni sekä tutkimusaineistoni. 

 

4.1 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimustehtävänäni on nostaa esille mielipidekirjoituksista alueellisen identiteetin rakentumista 

sekä identiteetin käyttöä resurssina aluemuutoksen aikana. Tutkin mihin tarkoitukseen 

identiteettipuhuntaa tuotetaan mielipidekirjoituksissa ja miten muutos näkyy kirjoituksissa.   

Tutkimuskysymyksinäni ovat:  

Miten alueellista identiteettiä rakennetaan mielipidekirjoituksissa kuntarakennemuutoksen aikana?  

sekä 

Miten identiteettiresurssin käyttö näkyy mielipidekirjoituksissa? 

Tutkimuksessani on kyse siitä, miten alueellista identiteettiä rakennetaan mielipidekirjoituksissa. 

Sote- ja maakuntauudistuksen pitkään jatkuneesta, ja yhä kesken olevasta, muutoksesta johtuen 

tutkimukseni keskittyy yhteen muutoksen hetkeen, eli vuoteen 2016. Sosiaalisen konstruktion 

keskiössä on tietty konteksti, jossa todellisuutta tuotetaan. Tavoitteenani onkin kuvata, miten 

alueellinen identiteetti aktualisoituu muutoksen aikana ja miten sitä käytetään resurssina 

muutoksessa. 

Historiallis- kulttuurinen identiteettikäsite sekä vanha regionalismi toimivat tutkimuksessani 

taustateorioina. Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa merkityksellistä on se, miten yhteisöllisyyttä ja 



 

26 
 

samuutta rakennetaan, jotka ovat keskeisiä historiallis-kulttuurisessa identiteettikäsitteessä.  Vaikka 

tutkimukseni on ensisijaisesti aineistolähtöistä, taustateorialla on silti keskeinen osa tutkimuksen 

toteuttamisessa (Tuomi & Sarajärvi, 2009).  Kuntarakenteen muutokset voidaan nähdä tavallaan 

vanhan ja uuden regionalismin taisteluna, jossa vanha regionalismi edustaa kulttuuria, historiaa ja 

yhteisöä. Vanhassa rajoja korostavassa regionalismissa identiteetti ja samaistuminen ovat vahvempaa 

ja niitä voidaan käyttää alueen käyttövarana. Etsin ja nostan aineistosta vanhan regionalismin 

mukaista käsitystä kuntien ja alueiden rajoista. 

Tutkimustehtävänäni on siis mielipidekirjoituksia analysoidessa nostaa esiin satakuntalaisen 

identiteetin rakentumista sosiaali- ja terveysalanuudistuksen sekä maakuntauudistuksen aikana. 

Käytän sisällönanalyysia keinona löytää aineistostani tutkimustehtävääni vastaavat luokat. Omassa 

aineistossani uhka nousee selvästi esille ja siksi haluankin tutkia sitä, miten paikallinen identiteetti 

aktualisoituu muutoksen aikana ja uhan edessä, sekä miten identiteetti ylipäänsä muodostuu 

mielipidekirjoituksissa ja miten sitä käytetään resurssina. Muutostilanteessa esiin nousee paikallinen 

vastavoima, joka mobilisoi keskustelua identiteetistä. Paikallinen identiteetti realisoituu tällöin 

käytettyjen argumenttien kautta resurssiksi, jota käytetään tarkoituksellisesti kunnan kehittämistä 

koskevissa linjakeskusteluissa. Ylipaikallista muutosta arvioidaan paikallisesti lopuksi sen kautta, 

miten hyvin se sopii paikallisen identiteetin kanssa yhteen. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. 

Hyyryläinen & Piispanen, 2013) on saatu selville, että muutostilanteissa koettu uhka aktivoi 

paikallista identiteettiä resurssiksi. 

 

4.2 Aineisto 

 

Aineistoni koostuu Satakunnan Kansassa vuonna 2016 julkaistuissa mielipidekirjoituksista, jotka 

käsittelevät sote- tai maakuntauudistusta. Aineiston keruu tapahtui lukemalla vuosikerta digiversiona 

Satakunnan Kansan verkkosivuilta ja poimimalla kaikki aihetta käsittelevät kirjoitukset. Keräämisen 

jälkeen tulostin mielipidekirjoitukset paperisena versiona, jolloin niihin tutustuminen alkoi 

syvemmin. Aineistoa kertyi yhdestä vuosikerrasta 76 sivua. Koen sen riittäväksi aineistoksi, enkä näe 

tarvetta laajentaa sitä enempää. Lisäksi huomaan, että aineisto ja mielipidekirjoitukset alkavat hieman 

toistaa jo itseään loppuvuotta kohti, joten uskon, että kaikki sen hetkiseen muutokseen liittyvät 

mielipiteet tulevat esille. Tietysti seuraava vuosikerta toisi lisää uusia aiheita, koska sote- ja maku-

uudistukset etenevät samalla. Kuitenkaan oma tutkimukseni ei ajallisesti olisi enää kestänyt yhden 

vuosikerran odottamista. Se olisi tarkoittanut sitä, että olisin pääsyt keräämään aineiston vasta vuoden 
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2017 loputtua.  Aineistossani mukana on sekä lyhyempiä tekstiviestejä että pidempiä 1500-3000 

merkin mielipidekirjoituksia. Pitkiin 3000 merkin mielipidekirjoituksiin vaaditaan kirjoittajan nimi, 

1500 merkin kirjoitukseen riittää nimimerkki ja tekstiviestissä ei vaadita kumpaakaan.  Aineiston 

rajaamisesta johtuen, tekstit kertovat vain sen hetkisestä tilanteesta Satakunnassa ja vain niiden 

kirjoittajien osalta, jotka ovat lehteen päättäneet kirjoittaa tai joiden tekstit lehti on päättänyt julkaista.  

Vaikka kynnys on tehty matalaksi kirjoittaa mielipidekirjoitus, silti vain pieni osa ihmisistä tarttuu 

kynään ja kirjoittaa lehteen. Tuloksissa tulee huomioida se, että korostuuko mielipiteissä vain 

tietynlaisten ihmisten näkemykset ja ajavatko kirjoittajat jotain omaa asiaansa tuomalla kärkkäitä 

mielipiteitä esiin. Ennen aineiston keruuta itselläni on tämänkaltainen oletus, joten olikin 

mielenkiintoista aineiston analysoinnissa tarkastella, miten tämä näkyy. Mielipidekirjoituksissa 

mainitaan usein kirjoittajan nimen lisäksi titteli, joka helpottaa sen seuraamista, miten laajalta 

sektorilta kuntalaisten mielipiteet tulevat.  

Sanomalehdellä ja paikallisella medialla on suurta vaikutusta alueellisen kehittämisen näkökulmasta. 

Lehdessä kuka tahansa voi ilmaista näkemyksensä ja mielipidekirjoituksissa julkaistuilla 

argumenteilla on vaikutusta alueelliseen kehittämiseen. Paikallisen julkisen keskustelun seuraaminen 

auttaa hahmottamaan käsitystä siitä, miten ylipaikallinen muutos tuodaan paikalliseen kontekstiin ja 

millä tavalla se tehdään tutuksi ja ymmärrettäväksi paikallisessa arjessa. (Hyyryläinen & Piispanen 

2013, 95.) Satakunnan Kansan levikki on noin 44 000 kotitaloutta ja viikoittain se saavuttaa yli 185 

000 lukijaa (Kansallinen Mediatutkimus, 2017). Painetun lehden lisäksi ilmestyvä digitaalinen 

näköislehti lisää lehden lukijamäärää, koska moni lukija valitsee pelkästään digilehden lukemisen. 

Yhdessä painettu sekä nettiversio Satakunnan Kansasta tavoittavat joka viikko 84 prosenttia Porin 

markkina-alueen kuluttajista (emt., 2017.) Uskonkin mielipidekirjoitusten saavuttavan varsin 

kattavasti suurimman osan halukkaista lukijoista.  

Aineistoa hankittaessa ja analysoitaessa, on syytä ottaa huomioon muutama seikka. Ensinnäkin 

mielipidekirjoituksen voi kirjoittaa kuka tahansa, mutta on aina toimituksen valinta, minkä 

kirjoituksen he julkaisevat. Näin ollen kukaan ei pysty takaamaan yhdenvertaisuutta tai 

tasapuolisuutta siitä, kenen mielipide pääsee esille ja kuinka usein. Päädyin kuitenkin analysoimaan 

mielipidekirjoituksia sen vuoksi, että koin juuri nimimerkin taakse piiloutumisen tuovan esille 

mahdollisesti sellaisia mielipiteitä, joita ei omalla nimellä uskalleta tuoda julki. Toisaalta nimimerkin 

taakse voi myös piiloutua kuka tahansa, eikä kukaan takaa onko kirjoittaja tosissaan vai kirjoittaako 

hän vain muita provosoidakseen. Yhtenä mahdollisuutena on, että sama kirjoittaja kirjoittaa monta 

mielipidettä eri nimimerkillä. Nämä ovat kuitenkin mielestäni sellaisia seikkoja, jotka on hyvä pitää 
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mielessä aineistoa analysoitaessa, mutta jotka eivät estä mielipidekirjoituksen käyttöä 

tutkimusaineistona.  

Aineiston yksi rajallisuus muodostuu siitä, että paikalliset vaikuttajat voivat omalla vallankäytöllään 

mahdollistaa oman mielipiteensä esille pääsemisen paremmin kuin tavallinen kuntalainen. Siksi 

päädyn tutkielman viimeisessä luvussa vielä erikseen pohtimaan asiantuntijoiden argumentaatioiden 

vaikutuksia tutkimustuloksissa.  

Paikallisen julkisen keskustelun seuraaminen on tärkeää, jotta voidaan analysoida sitä, miten 

ylipaikallinen muutos tuodaan paikalliseen kontekstiin (Hyyryläinen & Piispanen 2013, 95). 

Teksteistä näkyy, mitä mieltä tietyllä alueella asuvat ihmiset ovat ja minkälaiseksi keskustelu 

muutoksen aikana kehittyy juuri tämän alueen asukkaiden kesken. Mielipidekirjoituksia lukiessa ei 

kuitenkaan voi olla varma, että kaikki lukijat ymmärtävät kirjoitetun tekstin samalla tavalla. Uskon 

kuitenkin juuri tämän tuovan julkiseen keskusteluun eri sävyjä ja takaavan keskustelun jatkuvuuden. 

Jokainen lukija lukee tekstiä omasta kontekstistaan ja asemoi itsensä uudistuksen kohteeksi. Tällöin 

eri lukijat päättävät kirjoittaa vastineeksi samalle tekstille monenlaisia mielipiteitä. 

Vuorovaikutuksellisuus on yksi aineiston valintaani vaikuttanut asia. Koska kollektiivista 

identiteettiä rakennetaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, uskon mielipidepalstan toimivan 

kirjoittajien vuorovaikutusalustana.  

 

 

4.3 Analyysi 

 

Käytän analyysimenetelmänä sisällönanalyysia, jonka kautta tulkitsen aineistoani. Sisällönanalyysi 

on laadullisen aineiston tulkinnassa yksi yleisempiä analyysimenetelmiä, jonka tarkoituksena on 

tutkittavan ilmiön syvällinen ymmärtäminen sekä tekstin merkitysten selittäminen. Toteutan omaa 

analyysiani teoriasidonnaisen analyysin tapaan, jossa analyysiyksiköt ovat aineistolähtöisiä, mutta 

analyysissa on tunnistettavissa myös aikaisemman tiedon vaikutus. Teorialähtöisessä tai 

teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä hyödynnetään teoriaa, mutta analyysiyksiköt muodostetaan 

silti aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97 – 99.)  

Chi (1997) on määrittänyt kvalitatiivisen sisällönanalyysin eri käsittelyvaiheet. Ensimmäisenä on 

aineiston tekstualisointi. Oma aineistoni on valmiiksi luettavassa muodossa, mutta sen kerääminen 

vaati oman aikansa. Sote- ja maku- uudistukset osoittautuivat melko suosituiksi aiheiksi 

mielipidekirjoituksissa ja kirjoituksista muodostui 76 arkillista tekstiä. Aloitin tutkimukseni teon 
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vuonna 2017, jolloin oli järkevää ottaa tuorein saatavilla oleva koko vuosikerran sisältävä aineisto. 

Lukiessani kirjoituksia läpi tein merkintöjä paperin viereen muutamalla sanalla siitä, mitä tekstissä 

käsiteltiin. Lukiessani aineistoa ensimmäisiä kertoja läpi, hahmottui samalla tarkempi 

tutkimuskysymykseni.  

Seuraavana vaiheena analyysissa on luokittelujärjestelmän kehittäminen ja luokittelurungon 

laatiminen. (Chi, 1997).  Lähdin tähän vaiheeseen oman tutkimustehtäväni ja teoreettisen 

viitekehykseni kautta hahmottelemaan käsitekarttaa, jonka avulla kehitin aineiston ensimmäisiä 

analyysiluokkia. Aineistoluokkia on kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 1). Aineistoluokkien 

rajaamisen jälkeen luin aineistoani yhä uudestaan ja uudestaan läpi. Koska kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa sisällön analyysissa merkityksellistä on tutkittavaan ilmiöön liittyvät sisällölliset 

merkitykset, poimin tiettyjä ilmaisuja ja merkityksiä, jotka toistuivat aineistossa. En varsinaisesti 

kiinnittänyt huomiota sisältöjen esiintymistiheyteen, mutta tutkimusongelmaani liittyy käsitteitä, 

jotka toistuvat useita kertoja ja näin ollen muodostuvat merkityksellisiksi. 
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Taulukko 1 Analyysiluokat 

 HISTORIALLIS-KULTTUURINEN 

IDENTITEETTI 

VANHA 

REGIONALISMI 

MUUTOS 

ALUEELLINEN 

IDENTITEETTI 

yhteisöllisyys 

palvelut 

asuinalue 

kuntalaisuus 

alueellisuus, paikallisuus 

suomalaisuus 

me vs. muut 

lähipalvelut 

rajattu tila 

territorio 

maaseutu vs. 

kaupunki 

muistot 

alueen historia 

kaupunginosat 

 

uhka 

eriarvoistuminen 

vastavoima 

huoli 

puolustaminen 

 

RESURSSI yhteiset tavoitteet 

samuus 

tahtotila 

tasa-arvoisuus 

vaikuttaminen 

lähidemokratia 

alueiden 

kehittäminen 

muutoksen 

tarpeellisuus 

järjestäytyminen 

mahdollisuus 

vastavoima 

perustelut 

 

Muodostin taustateorian ja aineiston pohjalta taulukon (taulukko 1), johon muodostuu keskeisimpiä 

luokkia aineistostani. Identiteetti käsitteenä on hyvin laaja ja ennen aineiston huolellista läpikäymistä 

on hankalaa rajata, minkälaista aluepuhuntaa identiteetin rakentamisessa käytetään. Taulukko 

konkretisoi analyysini etenemistä. Taulukossa on kuvattu luokat, joiden pohjalta analyysiani aloin 

toteuttamaan. Lopulliset aineistoluokat syntyivät yhdistelemällä näitä luokkia. Identiteetin 

rakentuminen muodostuu ennen kaikkea reagoinniksi oman alueen muutoksiin sekä 

erojentekemiseen muista. Taulukosta tulee esille, minkälaisia luokkia aineistosta nousee omaan 

analyysiini teorian ja aineiston vuorovaikutuksesta. Luokittelun toteuttaminen perustuu usein 

vertailuun ja niin myös käy omassa aineistossani. Vertailun ja vastakkainasettelun seurauksena saan 

selville lopulliset luokat, joiden mukaan alueellista identiteettiä aineistossa rakennetaan. Lopulta 

aineisto tiivistyy ensimmäisessä vaiheessa kolmeksi isoksi teemaksi, jotka ovat identiteetin 

rakentamiseen vaikuttavat kiinnittyminen, erottautuminen sekä suhteuttaminen suurempaan kuvaan. 
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Taustateoriat ja tutkimustehtäväni ohjaavat analyysia ja jatkan aineiston analysointia identiteetin 

rakentumiseen vaikuttavien luokkien esille saamisen jälkeenkin. Pietilän (1976) mukaan samalle 

aineistolle voi tehdä monia eri tasoisia analyyseja, jolloin se mahdollistaa vielä yksityiskohtaisemman 

analyysin tekemisen. Toteutan omassa tutkimuksessa tämänkaltaista uudelleen analysointia vielä 

muodostaakseni luokat, jotka kuvaavat identiteettiresurssin käyttöä. Olen kuvannut myös yllä 

olevassa taulukossa näitä alaluokkia, joista muodostuu lopullinen analyysi. Myös tähän päädyn 

valitsemaan vertailun kautta syntyneet, toisensa poissulkevat luokat, eli muutosta vahvistavan ja 

muutosta vastustavan identiteettiresurssipuhunnan.  

Sisällönanalyysissa on tavoitteena käsitteellistää samankaltaisuuksia, joita muodostuu 

samankaltaisista alkioista. Käsitteellistän ensimmäisenä mainittuna muutosta vahvistavat 

identiteettikirjoitukset, jotka mielestäni kuvaavat sitä, miten identiteettiä aineistossa käytetään 

muutosta vahvistavana resurssina. Seuraavaksi teen saman muutoksen vastavoimana toimivalle 

identiteettiresurssille. Grönfors (1982) kuvaa tätä vaihetta kerätyn aineiston hajottamista 

käsitteellisiksi osiksi, jonka jälkeen synteesin avulla osat kootaan uudelleen tieteellisiksi 

johtopäätöksiksi. Ensin on tiedettävä, mitä luokkaa haluaa tutkia, mitä siihen sisältyy ja kerättävä se 

aineistosta. Sen jälkeen on tutkittava kerättyjä luokkia ja analysoitava niistä omaan tutkimustehtävää 

vastaavat tulokset. (Seitamaa, 2014.)  
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5 ALUEELLISEN IDENTITEETIN RAKENTUMINEN MIELIPIDEKIRJOITUKSISSA 

 

Tässä luvussa esitän analyysini tulokset siitä, miten alueellista identiteettiä rakennetaan 

mielipidekirjoituksissa. Analyysini pohjalta näyttää siltä, että identiteetin rakentamisessa käytetään 

vahvasti kolmea eri tapaa jäsentää alueellista identiteettiä. Tavat ovat kiinnittyminen, erottautuminen 

sekä suhteuttaminen oma alue muihin. Identiteettiä rakennetaan kiinnittymällä omalle 

asuinalueelleen, jolloin tärkeäksi tulee alue itsessään territoriaalisena tilana sekä siellä rakentuvat 

muistot. Kiinnittymiseen kuuluu myös vahva alueellinen puolustaminen, jolloin omia nykyisiä 

oikeuksia, kuten lähipalveluita tai inhimillistä elämää korostetaan. Erottautumisessa merkityksellistä 

on identiteetin rakentuminen erontekojen kautta, jossa tehdään selvää eroa meidän ja muiden välille 

ja tiedostetaan alueiden väliset rajat sekä uusinnetaan niitä mielipidekirjoituksissa. Alueen 

suhteuttamisella tarkoitan sellaista identiteetin rakentamista, joka perustuu oman alueen vertaamiseen 

muihin alueisiin ja suhteuttamaan sen kokemia muutoksia muihin. Todellisuudessa nämä tavat 

jäsentää identiteetin rakentamista eivät ole kovin selvärajaisia, vaan menevät osittain myös 

päällekkäin.  

 

 

5.1 Me vastaan muut 

 

Ensimmäiseksi analyysin pohjalta nousee esille identiteetin rakentaminen erottautumisen kautta. 

Erottautumisessa rajat nousevat merkityksellisiksi. Kokoan tähän luokkaan kaikki kirjoitukset, jotka 

käsittelevät jollain tavalla erottautumista, sekä ajattelumaailmaa, jossa me vastaan muut- kirjoittelu 

näyttäytyy.  Mielipidekirjoitukissa tehdään selviä eroja eri kuntien välille, kuten: ”On se hyvä ettei 

ulvilalaiset joutuneet maksamaan porilaisten velkoja” (SK 10.3.) kuntien sisällä kaupunginosien 

välille: ”Haluaako Euran kunta tappaa koko Kiukaisten kylän?” (SK 17.6.) kansainvälisesti 

suomalaisten ja muiden välille sekä maakuntauudistuksen innoittamana seutukuntien ja kaupunkien 

keskuksien välille: ”Perusturvan veroeurot ulkomaalaisille ja eteläsuomalaisille, kun oman 

maakunnan mummot ja papat makaa käytävillä (SK 14.1.)”. 

Kuntalaisen oma paikallisuuden kokemus ei näytä toteutuvan välttämättä kuntien rajojen mukaan, 

vaan todellisuudessa se paikantuu kuntayksikköä pienemmän alueen mukaan. Erottautuminen 
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tapahtuu joko oman asuinalueen erinomaisuuden korostamisella tai sen vertaamisella muihin 

alueisiin. Seuraavat lainaukset tuovat esille kaupunginosien välistä erottautumista:  

Köörtilä on Satakunnan rikkain kylä… Hyvin menee mutta menköön. (SK 13.4.) 

 

Karsimalla palveluita kaupungin reuna-alueilta päättäjät pakottavat muuttamaan 

keskustaan.  (SK 12.10.) 

 

Erityisesti kaupungin syrjäisemmillä seuduilla asuvat kuntalaiset kokevat kotipaikakseen tietyn 

kaupunginosan, eivätkä ole halukkaita muuttamaan sieltä pois. Kirjoittaja tuo esille edellä olevassa 

lainauksessa oman vastentahtoisuutensa muuttaa omalta, tutuksi tulleelta alueeltaan pois, mutta 

kokee, että päättäjät pakottavat hänet muuttamaan keskustaan. Tässä tulee esille paikallisen 

identiteetin hahmottuminen kuntaa pienemmälle alueelle. Saman kaupungin keskusta koetaan jo 

itselle täysin vieraaksi ja omaan identiteettiin sopimattomaksi alueeksi. Identiteettiä rakennettaan 

kirjoituksissa tuomalla mielipidekirjoituksiin vahvat kielellisesti tuotetut rajat seutukunnissa asuvien 

ja keskustassa olevien paikkojen välille, kuten seuraava kirjoittaja tilannetta kuvailee: ”Suomessa on 

käynnissä järjestelmällinen maaseudun näivettämiskampanja. Lapsiin kohdistuvat heikennykset 

tekevät maalla asumisen hyvin hankalaksi” (SK 18.12.) 

Identiteettiä määrittäessä yhdeksi keskeisimmäksi määritelmäksi nousee erottautuminen muista tai 

erottamalla muut meistä. Aiemmissa alueellista identiteettiä koskevissa tutkimuksissa on myös 

havaittu, että me ja muut ajattelu vahvistaa alueellista identiteettiä (Zimmerbauer 2016, 42). 

Teoreettisena taustanani toimiva territoriaalinen käsitys korostaa rajojen merkitystä, näkee tilan 

hitaasti muuttuvana, historiallisena ja alueellisesti eheänä yksikkönä. Kyse on siis siitä, millaiseksi 

rajat ymmärretään ja miten historiallis-kulttuurinen identiteetti suhtautuu tuleviin muutoksiin ja 

muihin ihmisiin ja alueisiin. 

Yksi suurin rajanveto, joka aineistosta nousee esille, on porilaisten asema verrattuna muihin 

Satakunnan kuntiin ja kuntalaisiin. Tähän vaikuttaa varmasti se, että Pori on maakunnan suurin kunta 

ja siksi muita kuntia verrataan siihen, sekä hyvässä että pahassa. Pori koetaan kirjoituksissa myös 

uhkana ja porilaiset poliitikot sekä Porin rakennemuutokset saavat selvästi eniten huomiota ja 

palstatilaa kirjoituksissa, yksi kirjoittaja kuvaa tilannetta näin: ” Pori ja sen ympäristö pysähtyneitä 

sekä taloudellisesti että väestöpoliittisesti, kun lähinaapuri Rauma puolestaan edustaa päinvastaista 

kehitystä. Vaikka kuitenkin merellisen ja teollisuudestaan ylpeän Porin odottaisi etenevän. Porin 

päättäjät tekevät kernaammin omaa poliittista uraansa kuin edistävät yhteisiä asioita ” (SK 22.1).  
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Porin asiat ovat eniten esillä kirjoituksissa, koska Pori nähdään maakunnan lippulaivana. Poria on sen 

koon ylivoiman vuoksi helpointa kritisoida ja verrata omaan kuntaan. Lisäksi porilaisia on lukijoista 

ja kirjoittajista määrällisesti eniten, joten Pori-keskeisyys selittynee silläkin. 

Porilaiset koetaan myös jollain tavalla kirjoituksissa uhaksi. Uhka tulee esille hyvin arkipäiväisissä 

asioissa, kuten: ”Miten on mahdollista, että porilaiset saavat käyttää Ulvilan tenniskenttiä 

ilmaiseksi? Nehän ovat ulvilalaisten verorahoilla ylläpidettyjä kenttiä” (SK22.6). Useammassa 

kirjoituksessa Poria ja Raumaa verrataan keskenään: ”Raumakaan ei ole korottanut 

asiakasmaksujaan, miksi Pori?” (SK 20.05). ”Porin pitäisi saada joku ideanikkari ja tulevaisuuteen 

uskova henkilö, niin kuin Raumallakin on” (SK 29.8.). Kaupungit nähdään kisailevina naapurikuntina, 

joiden välinen kädenvääntö ulottuu aina urheilusta politiikkaan ja vapaa-aikaan. Raumalla katsottiin 

kirjoituksien mukaan olevan paremmat päättäjät ja johtajat sekä kiva uimahalli ja varaa pitää sitä 

auki (SK 1.9.). Rauman uimahallivertaus on vastaus keskusteluun, jossa kirjoittajat kritisoivat sitä, 

miksi Porin kaupunki pitää uimahallin suljettuna koko kesän ajan. Rajat tehtiin siis hyvin selväksi 

Porin ja muiden kuntien välillä. Suuri Pori edusti kirjoituksissa myös kaupunkielämää, jota 

seutukuntien asukkaat vieroksuvat ja karttavat.  

Mielestäni Porin ja Rauman välinen rajanteko tuo esille hyvin konkreettisella tavalla sen, miten 

alueellista identiteettiä rakennetaan erottamalla muut meistä. On aivan eri asia olla porilainen kuin 

raumalainen. Erot tehdään selvästi esille kirjoituksissa. Erojen kautta luodaan tiettyä yhteisöllisyyttä 

juuri tälle asuinalueelle tai kunnalle.  Erottautuminen näkyy tiedostamalla oman alueen rajat vahvasti 

ja korostamalla juuri tietyn kaupunginosan erinomaisuutta tai heikompaa asemaa verrattuna muihin. 

Paikallisuus näyttäytyy hahmottuvan omaan asuinalueeseen, jonne palvelut kuuluvat 

erottamattomasti. Seuraavassa kappaleessa hahmotan aineiston pohjalta sitä, miten kiinnittyminen 

lähipalveluihin tuo esille alueellisen identiteetin rakentumisen ja alueeseen kiinnittymisen.  

 

5.2 Kaupungeille kaikki ja maaseudulle ei mitään 

 

Mielipiteiden julkaisuhetkellä kuntaliitokset sekä kyläkoulujen lopettamisuhat olivat ajankohtaisia 

keskustelunaiheita Satakunnassa ja ne näkyvät aineistossa. Vanhan regionalismin mukaisesti 

alueellinen identiteetti koetaan territoriaalisesti, jolloin sillä on instrumentaalinen rooli ihmisen 

arjessa. Tällöin alueeseen ja paikkaan samastutaan voimakkaasti, eikä itselle merkityksellisistä 

alueista haluttaisi luopua. (Zimmerbauer, 2016.) Mielipidekirjoituksissa monet kirjoittajat tuovatkin 
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esille huoltaan omista palveluistaan ja niiden heikentymisestä tulevaisuudessa. Kirjoittajat pelkäävät 

maakunnan palveluiden loittonevan sivukylien ihmisistä poispäin (SK 13.4.) ja lisäksi he uskovat 

juuri oman kylänsä palveluiden vain menevän huonompaan suuntaan uudistusten jälkeen, kuten 

Merikarvialaiset pelkäävät vanhuspalveluidensa romuttuvan (SK 27.4.) uudistusten jälkeen. Myös 

kaupunginosat koetaan keskenään eriarvoisiksi palveluiden saatavuuden suhteen, joka ilmenee 

esimerkiksi kaupunginosien eriarvoisessa asemassa sähkönjakelun suhteen (SK 11.2.) 

Kaupungin reuna-alueilla viihtyvät kokevat hyvinkin voimakkaasti kiintymystä omaan alueeseensa 

ja sieltä pois vietävien palveluiden katsotaan jopa ihmiselämän perustarpeiden pois viemiseksi, kuten 

yksi kirjoittaja kuvailee: ” Porista (Uniluodosta) viety kaikki se, mitä voidaan pitää ihmisten 

perustarpeina elämiseen” (SK 30.11). Koulujen yhdistäminen ja lopettaminen nostavat myös 

voimakkaita tunteita kirjoituksissa ja yksi kirjoittaja omalla mielipiteellään tuo esille alueen ja siellä 

olevien paikkojen merkityksen omassa arjessa: 

 

Lapset surevat leikkien loppumista: hyvästi pikkumetsä, hiekkapiha ja urheilukenttä. Uuden 

koulun piha on pieni ja pelkkää asfalttia. (sk 1.10.) 

 

Aineistossa paikannimiä ja alueella olevia paikkoja kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti ja näin ollen 

kielellisesti tuotetaan todellisuutta sekä uusinnetaan ja vahvistetaan sitä myös muiden lukijoiden 

kesken. Pikkumetsä, hiekkapiha ja urheilukenttä havainnollistavat kirjoittajan suhdetta näihin hänelle 

merkityksellisiin paikkoihin ja ne vertautuvat uuden koulun pieneen asfalttipihaan. Vanhasta koulusta 

ja sen pihasta halutaan pitää kiinni, koska ne ovat subjektiivisten kokemusten ja muistojen myötä 

tulleet merkityksellisiksi, ja näin ollen ne määrittelevät alueellista minäkuvaa. Tässä tapauksessa uusi 

koulu erottuu toisena, johon ei haluta kuulua. Omalta alueelta pois vietävät palvelut lisäävät muiden 

alueiden eriarvoista asemaa kirjoittajien mielestä.  

Aineistossa satakuntalaiset kuvataan luonteeltaan rauhallisiksi, ahkeriksi, sisukkaiksi ja kova 

tahtoisiksi (SK 11.12). Yhteisöllistä perimää ja paikallisuutta tuodaan esiin konkreettisilla asioilla, 

kuten merenläheisellä luonnolla, kaksikielisyydellä (SK 22.1) sekä vuosittain järjestettävällä 

festivaalilla. Erityisesti suuren festivaalin paikallinen ruokatarjonta tuottaa iloa ja ylpeyttä 

satakuntalaisissa (SK 14.6.) Paikallisuuden kokeminen on vahvasti sidoksissa alueella oleviin 

palveluihin, kuten jo edelläkin on tullut esille. Palveluiden säilyttäminen aiheuttaa suurta 

kiitollisuutta, jota yksi kirjoittaja tuo esille näin: ”Kiitos sivistyslautakunnalle inhimillisyydestä. 

Koulu on Reposaaren sydän!” (SK 21.4). 
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Viestiä on vielä tehostettu huutomerkillä, joka osoittaa vahvojen sanavalintojen kanssa yhdessä, 

kuinka merkittävästä asiasta on paikallisuuden ja paikallisten asukkaiden näkökulmasta kyse. 

Yhdessä mielipidekirjoituksessa yritetään houkutella lisää porilaisia: 

 ”Porilaisuutta synnyttämässä… Tarjoamme palvelut… Nyt kannattaa syntyä porilaiseksi, jossa 

vastuulliset päättäjät uskaltavat tehdä hetkellisesti ilkeältä tuntuvia päätöksiä, mutta tulevaisuuden 

näkökulmasta järkeviä ja perusteltuja päätöksiä… Nyt syntyvät lapset, tulevaisuuden porilaiset eivät 

joudu maksamaan takaisin lisälainoja.” (SK 2.10.).  

Kiinnittyminen tiettyyn paikkaan luo vahvaa alueellista identiteettiä. Kiinnittymistä voidaan myös 

pyrkiä hallintolähtöisesti vahvistamaan erilaisilla päätöksillä.  Mielipidekirjoitus ”Kaupungeille 

kaikki ja maaseudulle ei mitään” (SK 17.1) kuvaa hyvin tapaa ymmärtää alueellista identiteettiä 

palveluiden kautta. Maalaiset ovat huolissaan palveluidensa supistumisesta ja metropolikehityksestä. 

Pienten kuntien katsotaan joutuvan rakentelemaan hallintohimmeleitä ja muita keinotekoisia 

rakenteita, jotta suuret kaupungit voivat kehittä palvelujaan (SK 3.2). Pienet kunnat nähdään tulevien 

muutosten silmissä häviäjinä ja ehkä tästä syystä maaseudun asukkaat ovatkin puolustuskannalla. 

Useammat kirjoitukset puolustelivat maaseudun tarpeellisuutta ja palveluiden paremmuutta 

verrattuna suuriin keskuksiin, kuten alla olevista lainauksista voi todeta. 

 

Maaseutu ja sen ihmiset tekevät myönnytykset. Meiltä leikataan palveluja ja keskuksia 

kehitetään. (SK 19.3.) 

 

Kansa ei kaipaa metropoleja vaan tasamittaisuutta. Kaupunkilaiset maksakoon omat 

laitoksensa. (SK 13.4.) 

 

Alueellista identiteettiä näyttää aineistoni pohjalta rakentuvan pitkälti sen mukaan, asuuko kirjoittaja 

kaupungissa vai maaseudulla. Maaseutujen alueellinen identiteetti rakentuu myönnytyksistä ja 

tavallaan henkiinjäämistaistelusta, jossa puolustetaan itselle tärkeää aluetta ja sen tarjoamia palveluja. 

Maaseutuun ollaan selvästi kiinnitytty, jolloin sen olemassaoloa todistellaan ja omaa asemaa 

maalaisena puolustetaan. Vahva alueellinen identiteetti estää näkemästä uudistusten faktapohjaiset 

perusteet, esimerkiksi kustannustehokkuuden tai suuremman asukaspohjan palveluiden piirissä. 

Omasta alueesta tahdotaan pitää kiinni, eikä siitä olla valmiita luopumaan. Omaa aluetta koskevissa 

uudistuksissa onkin kyse siitä, miten alueen identiteetti suhtautuu tuleviin muutoksiin.  Kirjoituksissa 
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puolustetaan maaseudun ja seutukuntien tärkeyttä myös tulevaisuudessa, kuten seuraava lainaus 

osoittaa: 

 

Uusi satakunta voisi hyödyntää luontaisia seutukuntia. Erilaiset seutukunnat ovat maakunnan 

rikkaus, otetaan ne mukaan maakuntauudistukseen (SK 3.11.) 

 

Toisen kirjoittajan mukaan: ”keskuskaupungin lisäksi maakunta tarvitsee tulevaisuudessakin vahvat 

seutukuntansa, joten kilpailua käytäköön muiden maakuntien kanssa, ei Satakunnan sisällä” (SK 

13.6).  Satakunnan seutukunnat on siis nähtävä rikkautena, jota ei saa näivettää 

metropolikehityksessä. Maaseudulla asuvat kuvataan varattomiksi ja vanhuksiksi, jotka kelpaavat 

vain maksumiehiksi uudistuksessa. (SK 3.4). 

Aluejärjestelmän muutokset voidaan nähdä analyyttisena työkaluna, joiden avulla voi selittää 

muutosprosesseja, mutta niiden taustalla löytyvät jännitteet kiinnittyvät usein alueella asuvien 

ihmisten identiteetteihin, joita he ovat omassa arjessaan rakentaneet itselle merkityksellisten 

paikkojen ja alueiden kautta. Maaseudulla asuville oma ympäristö ja asuinalue näyttäytyvät kaikista 

tärkeimpänä, ja niitä ollaan valmiita puolustamaan muutoksen edessä. Edellä kuvaamissani 

lainauksissa tulee esille hyvin se, miten tärkeänä oma asuinalue näyttäytyy. Näille kirjoittajille se on 

maaseutu, joka vahvistaa omaa alueellista identiteettiä ja uusi suuri kaupunki tai kaupunkikeskus 

tuntuvat vieraalta ja oudolta, jonne ei edes haluta kiinnittyä.  

Aluemuutoksien yhteydessä nousee esille kilpailukykyyn perustuvan asiantuntijuuskehittämisen ja 

ihmisten arkielämään perustuvan aluesamaistumisen välinen epäsuhta (Zimmerbauer, 2016). 

Uudistuksia perustellaan tällöin suuruuden ekonomialla ja kustannustehokkuuden paranemisella. 

Kustannustehokkuus, kilpailukyky ja muut taloudelliset näkökulmat voivat kuitenkin olla hyvin 

kaukana alueella asuvien kuntalaisten arjesta. Vaikka perustelut kuntakoon kasvattamiselle olisivat 

faktapohjaisia, niiden hyväksyminen muutoksen perustaksi saattaa olla hankalaa. On aivan 

luonnollista, että tällaisessa tilanteessa tutusta kiinni pitäminen nostaa kuntalaisissa eroja tekevää, 

puolustavaa identiteettiä. Puolustavassa identiteetissä muut erottuvat selvästi meistä, eikä 

kuntalaisilla löydy halukkuutta toimimaan uuden tavan mukaan. Omaa aluettaan puolustava 

identiteetti voi muuttua uudistusten aikana vastarintaidentiteetiksi, jolloin se voi saada hyvinkin 

voimakkaan vastustuksen aikaiseksi. Palaan vielä seuraavassa luvussa käsittelemään aihetta 

tarkemmin, kun pohdin identiteetin käyttöä resurssina. 



 

38 
 

 

5.3 Me suomalaiset, tavallinen työtä tekevä kansa 

 

Oman alueeseen suhtautuminen ja sen vertaaminen muihin alueisiin näkyy aineistossa yhtenä 

alueellisen identiteetin rakentamisen pohjana. Suhteuttamisessa aluetta verrataan muihin, mutta myös 

erotetaan se muista. Yksi merkittävä suhteuttamisen muoto mielipidekirjoituksissa oli oman alueen 

suhteuttaminen koko Suomen tilanteeseen tai jopa meidän maamme suhteuttaminen Eurooppaan ja 

globaaliin maailmaan, kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

Hyvinvointivaltio Suomi on karkaamassa käsistä ja palveluja halutaan yksityistää ja 

ulkoistaa, koskien myös vanhuspalvelua. Palvelukodeista on tullut bisnestä firmoille, joilta 

kunta ostaa palvelut (SK 22.7.).  

 

Hyvinvointivaltio Suomi on karkaamassa käsistä ja palveluja halutaan yksityistää, jolloin 

palvelukodit edustavat ennen kaikkea markkinoita ja bisnestä, ei niinkään hyvinvointipalveluita. 

Alueellisen identiteetin lisäksi analyysin pohjalta näyttää siltä, että aineistossa rakennetaan myös 

kansallista identiteettiä. Kansalliset rajat tulevat näkyviin juuri suomalaisuuden korostamisena ja 

maan rajojen tiedostamisena.  Suomalaiset kuvataan mielipidekirjoituksessa tavallisiksi, työtä 

tekeviksi, jo työnsä tehneiksi tai työtä tavoitteleviksi kansalaisiksi (SK 21.2).  Pelkästään jo 

sanavalinta tavalliset erottaa suomalaiset muista kansoista, jotka edustavat niitä epätavallisia. Työtä 

tekevät tai työtä tavoittelevat kansalaiset viittaavat mielikuvaan ahkerista ja rehellisistä suomalaisista, 

jotka hankkivat elantonsa reilusti työtä tekemällä, eikä esimerkiksi veroja kiertämällä tai muiden 

elätettävänä olemisella. Myös seuraavat lainaukset tuovat esille sitä aluepuhuntaa, jossa tiedostetaan 

Suomen rajat ja suhtautetaan ne muuhun ympäröivään maailmaan. 

 

Suomen ja suomalaisuuden myynti kansainvälisille suuromistajille sekä maatalouden kuin 

maankin puolesta. (SK 21.2) 

 

Järki käteen ennen kuin olemme EU:n holhouksessa. (SK 12.3) 
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Erityisesti kirjoituksissa ilmenee maan rajojen merkitys siinä, miten tulevaisuuden palveluntuottajia 

valitessa on tärkeää, että verotulot jäävät Satakuntaan tai ainakin Suomeen. (SK 31.10.) 

Kansainväliset suuryritykset ja Euroopan Unioni edustavat vieraita instituutioita, ne nähdään toisina, 

jotka eivät kuulu meihin. Priorisoinnissa nousee oman maakunnan mummot ja papat, koulutus ja 

terveydenhuolto ohi maahanmuuttoon kulutettavien rahojen suhteen (SK 4.2). Lisäksi EU:n 

holhouksesta ja maan myymisestä ulkomaisille varoitellaan. Kansainvälinen identiteetti näyttäytyy 

aineistossa siis hyvin vieraana, joka ei perustu omaan alueellisen identiteetin rakentumiseen, kuten 

seuraavassa esimerkissä on kuvailtu. 

  

On vaara, että ajaudumme amerikkalaiseen malliin, jossa vain rikkailla ja työssäkäyvillä on 

varaa vakuuttaa itsensä saati sitten sairastaa. (SK 7.5) 

 

Kansallinen identiteetti näkyy aineistossa sen kautta, että muiden maiden malliin ajautuminen 

nähdään vaarana. Siksi nyt on taisteltava ja tehtävä fiksuja päätöksiä, jotta saamme säilyttää tutun ja 

turvallisen kotimaisen mallin. Erot maiden välillä ovat hyvin tiedossa ja kirjoituksissa luodaan hyvin 

positiivinen mielikuva suomalaisuudesta. Omien puolesta on taisteltava, olipa kyse sitten kotimaisista 

palveluntuottajista tai muista hallinnollisista päätöksistä. 

Analyysini pohjalta totean rajojen näkymisen edustavan identiteetin rakentumiseen oleellisesti 

kuuluvaa erontekemistä meidän ja muiden välille. Selvä rajojen uusintaminen luo näkyväksi sen 

hetken tai tilan, missä konkreettisesti menee raja, joka ei enää vastaa omaa alueellista 

identiteettikäsitystä. Rajoja rakennetaan kuntien välille, jolloin rajat konkretisoituvat esimerkiksi 

kuntien välisenä kisailuna tai vertailuna kunnan menestymisestä. Eroja tehdään myös asuinalueiden 

palveluiden perusteella sekä palveluidentuottajien tuomilla verotuloilla. Oman alueen historia, 

palvelut ja arkiset kokemukset vahvistavat kiinnittymistä juuri tietylle alueelle, eivätkä kuntalaiset 

ole muutoksen edessä valmiina luopumaan omasta tutusta arjestaan siihen kuuluvien 

lähipalveluineen.  

Alueellista identiteettiä rakennetaan aineistossani myös yhteisöllisyyden ja samuuden korostamisella. 

Seuraavassa kappaleessa esittelenkin tarkemmin yhteisöllisiä päämääriä, tahtotilaa ja samuutta 

korostavia kirjoituksia alueellisen identiteetin rakentumisen pilarina.  
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5.4 Ahkeruus, sisu & kova tahto 

 

Aluerakennemuutokset näkyvät selvästi aineistossa alueellisuuden ja paikallisuuden taustalla. 

Yhteisten tavoitteiden vuoksi toimiminen yhdessä alueen hyväksi on yksi keino alueellisen 

identiteetin rakentamisessa. Tahtotila on käsite, joka toistuu monessa eri kirjoituksessa ja se nousee 

selvästi esille lukiessani aineistoa yhä uudestaan läpi. Maakunnallista tahtotilaa kaivataan 

uudistuksen etenemiseen ja läpiviemiseen. Vahva alueellinen identiteetti toimii resurssina 

muutoksessa ja aineiston analyysissa esille nouseekin tietoinen alueellisen identiteetin 

vahvistaminen. Tietoisen alueen identiteetin vahvistamista pyritään tekemään uudella 

brändiryhmällä, jonka tarkoituksena on miettiä Porille uutta logoa, slogania ja puhetyyliä. (SK 22.6.)  

Lisäksi korostetaan alueen toimivia innovaatioita ja henkilöitä, joihin samaistumalla identiteettiä ja 

samuutta rakennetaan. Positiivisimmaksi porilaiseksi valittiin vuonna 2016 ”pensselisetä”, joka 

omalla ajallaan kävi korjaamassa kaupungin yhteisiä alueita. Aineistossa korostetaankin 

pensselisedän luovan uskoa siihen, että ihmiset nykypäivänäkin ovat valmiita tarttumaan toimiin 

oman elinympäristönsä kohentamiseksi. (SK 25.7.) Alueen positiivisten kokemusten kautta pyritään 

luomaan positiivisia mielikuvia paikasta, jonne kuntalaiset voivat asettua ja samaistua. Positiivisten 

kokemusten ja pysyvän identiteetin myötä kunta saa vakaan asukaspohjan, joka on valmis toimimaan 

oman alueensa puolesta. Siksi positiivisimman kuntalaisen valinta on merkityksellistä paitsi 

kuntalaisten niin myös kunnan näkökulmasta.  

Mitä tyytyväisempiä kuntalaiset ovat, sitä vahvempaa alueellista identiteettiä he kokevat. 

Useammassa kirjoituksessa, jossa korostetaan tyytyväisyyttä omaan kuntaan, niin mainitaan toimivat 

lähipalvelu. Yksi kirjoittaja kehuu Ulvilan vastaavan hyvin heidän tarpeisiinsa ja he ovat 

lapsiperheenä olleet tyytyväisiä ratkaisuunsa muuttaa Ulvilaan, koska nyt heillä on hyvät palvelut, 

päivähoitopaikat, koulut, uimahalli, terveyskeskukset. Kaikki lähellä, ympäristö on siisti ja 

turvallinen, sekä harrastusmahdollisuudet on mainiot (SK 10.3). Toinen kirjoittaja puolestaan kokee 

Säkylän terveydenhuollon palvelut todella hyvinä ja laadukkaina. (SK 19.3.). 

Lähipalveluiden tärkeys nousi esille jo edellisessäkin luvussa, jossa käsittelin lähipalveluiden 

puolustamista. Palvelut mahdollistavat monille asumisen omalla asuinalueellaan ja säästyvät palvelut 

ovat monesti pelastus oman arjen jatkumisen kannalta. Yksi positiivinen kuntalainen kirjoitti hyvän 

tiivistyksen siitä, miten alueellinen identiteetti rakentuu käytännössä. Hän nostaa itselleen tärkeät 
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asiat omasta arjestaan ja totesi niiden kaikkien löytyvän jo omasta asuinkunnastaan, joka on pieni 

maalaiskunta Satakunnassa: 

 

” Siikainen on mun paikka. Täälä on kaikki, mitä elääkseni tarviin. On rauhaa, on upeita 

ihmisiä, on luontoa ja tilaa kulkea, täällä on kaikkea hyvää ja turvallista. Tältä musta tuntuu”. 

(SK 16.10) 

 

Vaikka alueellinen identiteetti on osin kollektiivista identiteettiä, se kuitenkin rakennetaan omista 

subjektiivisista kokemuksista ja mielikuvista. Jokainen määrittelee itselleen hyvän paikan elää ja asua 

ja paikan, jonne haluaa kiinnittyä. Subjektiivisuus tulee esille edellä olevasta lainauksesta, jossa 

kirjoittaja toteaa lopuksi, että: ” tältä musta tuntuu”. Loppujen lopuksi jokainen rakentaa omaa 

alueellista identiteettiään, mutta kun se tapahtuu julkisen mielipidepalstan kautta, rakentamisesta 

tulee myös kollektiivista, jolloin tietyllä alueella tiettynä hetkenä saman lehden lukijat rakentavat 

yhdessä omaa alueellisuuttaan. 

Alueellinen identiteetti ja palveluiden saatavuuden korostaminen liittyvät myös käsitykseen vanhasta 

regionalismista. Omassa aineistossani muutos tulee kuntalaisille konkreettisimmin esille omien 

lähipalveluiden kautta. Monet ovat huolissaan tulevista palveluista ja niiden perässä muuttamisesta. 

Toisaalta koetaan vahvaa kiitollisuutta siitä, että palvelut säilyvät ennallaan. Hyvin harva tuo 

kirjoituksissa esille sitä, että odottaa innoissaan tulevia uusia palveluita tai varsinaista innostusta 

tulevaa muutosta kohtaan. Alueellinen identiteetti selvästi rakennettaan muistojen kautta, jotka ovat 

syntyneet tietylle alueella jo pitkän ajan kuluessa. Kollektiiviset muistot kulkevat yhteisön piirissä ja 

monesti yhteisöt rajattiin joko voimassa olevien kuntarajojen tai niitä pienempien asuinalueiden 

mukaan.  

Edellä olen kuvannut, miten aineistostani nousee esille tiettyjen paikkojen tai alueiden mukana 

muistot ja merkitykset asukkaille. Näiden varaan he kiinnittyvät ja rakentavat alueellista 

identiteettiään. Muutos näkyy kirjoituksissa vahvasti taustalla. Omaa alueellista identiteettiä 

rakennetaan tämän hetken positiivisilla kokemuksilla ja sitä verrataan tulevaisuuteen. Muutokset ja 

uhat saavatkin usein aikaan identiteetin tiedostamista ja vahvistamista laukaisevan prosessin. 

(Mäkinen 2007, 108-126; 2008, 17-20; 200, 61-70; Hyyryläinen & Piispanen 2013, 20.) Tämä 

prosessi aktivoi identiteetin käyttöä mahdollisena resurssina. Seuraavassa luvussa vastaankin toiseen 

tutkimuskysymykseeni, eli miten alueellista identiteettiä käytetään muutoksessa resurssina 

mielipidekirjoituksissa. 
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6 ALUEELLISEN IDENTITEETIN KÄYTTÖ RESURSSINA 

MIELIPIDEKIRJOITUKSISSA 

 

Tässä luvussa esittelen alueellisen identiteetin käyttöä kuntarakennemuutoksessa resurssina. 

Analyysini pohjalta satakuntalainen identiteetti näkyy mielipidekirjoituksissa sekä muutosta 

vahvistavana että muutosta vastustavana resurssina. Muutosta vahvistavana resurssina alueellista 

identiteettiä käytetään omien näkökulmien perusteluissa, yhteisöllisyyden luomisessa sekä tietoisena 

muutoksen positiivisen mielikuvan korottamisena. Vastustavana resurssina identiteettiä käytetään 

muutoksessa vastavoimana, jolloin se näyttäytyy aineistossa esimerkiksi kannustamalla muita 

kuntalaisia vastatoimiin omien palveluiden puolesta, luomalla tulevaisuudesta nykyisyyttä 

heikompaa kuvaa sekä uudistuksiin suhtautuvina epäilyksinä. Aineistossani kuntalaiset pyrkivät 

tuomaan esille omia argumenttejaan sekä tietoisesti että myös kulttuuristen tulkintojen ja 

kognitiivisten rakenteiden kautta tiedostamatta. Asiantuntijoiden kirjoituksista taas näkyy selvemmin 

tietoinen identiteettiresurssin käyttö.  

 

 

6.1 Vastavoimana muutokselle  

 

Vastavoimana muutokselle- kappaleessa käsittelen saamiani tuloksia, jossa mielipiteiden kirjoittajat 

näkevät muutoksen uhkana tai negatiivisena asiana oman kuntalaisuutensa ja siihen sisältyvän 

arkielämänsä kannalta ja sen vuoksi käyttävätkin alueellista identiteettiä muutosvastaisena resurssina. 

Keskisimpiä huolenaiheita tulevista muutoksista ovat epätasa-arvon lisääntyminen, palveluiden 

huononeminen, lähidemokratian heikkeneminen, uudistusten epäilyttävyys ja päättäjiin kohdistuva 

epäluottamus. Ymmärrän näiden kaikkien kuuluvan alueelliseen identiteettiin vahvasti. Kirjoituksissa 

ilmaistaan oma haluttomuus olla mukana uudistuksissa ja kootaan selvää vastarintaa taistelemaan 

omien oikeuksien ja vanhojen palveluiden puolesta.  

Uudistuksen uskotaan vain lisäävän hallintokuluja ja kuntalaiset kokevat olevansa maksajina tai 

ainakin sijaiskärsijöinä tulevissa muutoksissa. Tällä viittaan siihen, että monet kirjoittajat 

kirjoittavatkin jonkun tietyn erityisryhmän puolesta. Teksteissä käytetään hyvin vahvoja ilmaisuja, 

joilla korostetaan ja kärjistetään omaa argumenttia muutoksen vaikutuksista. Paikallisuus näkyy 

oman alueen rajojen korostamisella, omien palveluiden säilyttämisellä sekä yhteisen historian ja 

kollektiivisten muistojen esiin tuomisella, joita jo edellä olevassa luvussa käsittelen.  
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6.1.1 Puolustuskyvyttömät pudotetaan pois sote-luokasta 

 

Lähipalvelut ja lähidemokratia ovat kuntalaisuuden ytimessä. Niiden vuoksi kuntalaiset ovat valmiina 

asettumaan barrikadeille ja ne koetaan vahvasti omiksi perusoikeuksiksi kuntalaisena. Tämän vuoksi 

ei liene yllättävää, että suurimmat huolenaiheet tulevissa sote- ja maku-uudistuksissa liittyvätkin 

aineistoni mukaan palveluiden huononemiseen, eriarvoistumisen lisääntymiseen, palvelumaksujen 

kasvamiseen ja omien vaikuttamismahdollisuuksien vähenemiseen. Aineistossa tulee esille monta 

kirjoitusta, joissa kirjoittajat ovat huolissaan tulevaisuudesta, joko omasta tai jonkun läheisen 

puolesta. Yksi kirjoittaja kuvaa huolta näin: ”Terveyspalveluiden valinnanvapaus ei tule toteutumaan 

kaikille. Hallituksen tarkoitus on nostaa julkisten terveyspalveluiden hinnat yksityisen tasolle. 

Köyhällä ei varaa valita kumpaakaan” (SK 27.11.). Huolten taustalla on varmasti sekä todellisia 

huolia että myös erilaisia mahdollisia tulkintoja ja pelkoja tulevasta uudistuksesta. On luonnollista, 

että oman arkipäiväisen elämän kannalta merkitykselliset asiat nostavat kuntalaisissa esiin 

tunneperäisiä reaktioita, jotka mahdollisesti muodostuvat vastarintaidentiteetiksi. Oman alueellisen 

identiteetin kannalta tärkeitä asioita käytetään kirjoituksissa perustelemaan muutosvastaisuutta ja 

tällöin siitä tulee resurssinkäyttöä. 

Huolia kuvaillaan aineistossa hyvin yksityiskohtaisesti ja monet vetoavat heikompiosaisten, kuten 

yksinäisten vanhusten (SK 6.7), kehitysvammaisten (SK 30.9.) tai naisten (SK 30.7.) puolesta. 

Analyysin pohjalta uskon, että näiden kirjoitusten taustalla on tietoisena tarkoituksena herättää 

muiden lukijoiden empatia kaikkein heikompiosaisten vuoksi ja saada myös päättäjien huomio eri 

ryhmien etujen eteenpäin viemiseksi. Vastavoima-identiteettiä rakennetaan kirjoituksissa luomalla 

tulevasta muutoksesta eräänlaisia kauhukuvia, joissa vanhukset ja kehitysvammaiset jäävät yksin 

ilman palveluja ja köyhillä ei kilpailutusten ja palveluiden yhtiöittämisten jälkeen ole enää varaa 

terveydenhoitoon. Lähes kaikkien palveluiden, joko uskotaan tai uskotellaan huonontuvan 

tulevaisuudessa, kuten seuraavista lainauksista ilmenee. 

 

Palvelu huononevat, katujen kunnossapito on hakoteillä, kaikki ennen itsestään selvänä 

pidetty kaupungin yleishuolto on ajettu alas. Koko ajan säästetään, mutta missä ne säästöt 

näkyvät? (SK 30.08.) 

 

Kustannukset kasvavat, palvelut ja päätöksenteko etääntyvät. Ja mikä vakavaa, tuotanto- ja 

työllisyys-Suomi tyhjenee ja keskittyy järkyttävin kustannuksin palvelujen perässä, 
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lopullisesti. Maakuntiin on palkattu yhteiskunnan varoin lobbareita, tietoa kiertäen, 

ajamaan sotea välittämättä tai kertomatta itse terveydenhoidosta ja uudistuksen suuresta 

kokonaisuudesta, siis asian ytimestä, mitään. (SK 19.12.) 

 

Muutos näkyy kirjoituksissa selkeästi negatiivisena. Alueellisen identiteetin kannalta tämä näkyy 

haavoittuvuutena ja epäilynä muutosta kohtaan. Ennen kaikki kuntalaisuuteen itsestään selvästi 

kuuluneet palvelut karsitaan säästöjen nimissä. Mielenkiintoista tutkimustuloksissa onkin juuri 

tämänkaltainen epäsuhta säästöjen ja alueellisen identiteetin välillä. Alueellinen identiteetti voi olla 

rakentunut niin vahvasti, että perusarki ja jo saavutetut palvelut lukeutuvat itsestään selviksi ja ne 

tiedostetaan vasta kun niihin kohdistuu uhka.  Kustannukset kasvavat, palvelut ja päätöksenteko 

etääntyy ja tuotanto- ja työllisyys- Suomi tyhjenee ja keskittyy järkyttävin kustannuksin palvelujen 

perässä, lopullisesti (SK 19.12.). Päätöksenteon etääntyminen ja Suomen tyhjeneminen koetaan 

isoina menetyksinä, jotka seuraavat uudistuksista. Seuraukset kuvaillaan järkyttäviksi ja lopullisiksi, 

eli todella negatiivisiksi. 

Lisäksi tiedon panttaaminen aiheuttaa kuntalaisissa epäilystä koko uudistusta kohtaan. Kirjoituksessa 

uskotaan, että maakuntiin on palkattu yhteiskunnan varoin lobbareita, tietoa kiertäen ajamaan sotea, 

välittämättä tai kertomatta uudistuksesta mitään. (SK 19.12). Koska faktapohjaista tietoa tuntuu 

olevan vaikea saada, uudistuksesta maalaillaan kauhukuvia ja pelätään sen aiheuttavan vain heikkoja 

lopputuloksia omalle alueelle. Vahva identiteetti ei kuitenkaan hyväksy välttämättä faktapohjaista 

säästöperusteluakaan. Tällöin identiteettiä käytetään resurssina perustelemaan omaa argumentaatiota 

ja kyseenalaistamaan muutosta.  

Muutoksen seurausten uskotaan olevan hyvin rajuja omalle arjelle, kuten palveluiden ja 

päätöksenteon kärsimyksellä. Edellä olevassa lainauksessa kirjoittaja kokee soten seuraukset 

vakavina, järkyttävinä ja lopullisina.  Monissa kohtaan kirjoituksissa identiteettiä luodaan vahvoin 

termein ja käsittein. Uskon, että vahvoja sanavalintoja käytetään tietoisesti myös identiteetin 

resurssikäytössä. Sanavalinnat seuraavassa lainauksessa tuo esille sen, että oman tutun alueen 

merkitys on niin vahva osa identiteettiä, että se vertautuu jopa inhimillisyyteen, josta ei voi karsia.  

 

En vastusta sote-uudistusta ja tiedän että haasteita on paljon. Inhimillisyyden 

kustannuksella kuitenkaan uudistusta ei pidä liian pitkälle tehdä. (Sk 16.7.) 
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Vastarintaidentiteettiä näkyy kirjoituksissa ja sitä varmasti, ainakin osittain tietoisesti, käytetään 

muutoksen hidastamiseen. Voimakkaat ilmaisut, kuten inhimillisyyden vaarantaminen, kaikista 

heikko-osaisimpien unohtaminen, vanhusten palveluiden sietämätön ja kohtuuton tilanne sekä 

kaikista haavoittuvin joukko, korostavat itselle merkityksellisten ja alueelliseen identiteettiin 

oleellisesti kuuluvien tärkeiden asioiden merkitystä. Analyysin pohjalta toteankin, että alueellista 

identiteettiä selvästi käytetään resurssina korostamaan omaa mielipidettä ja voimakkailla 

sananvalinnoilla perustellaan omaa argumenttia. Taustalla on halu vaikuttaa muutoksen etenemiseen 

ja omien intressien esille tuominen.   

 

 

6.1.2 Uudistusta ajetaan kuin käärmettä pyssyn suuhun 

 

Alueellista identiteettiä voidaan käyttää vastavoimana muutokselle ja hyvin vahva alueellinen 

identiteetti saattaa jopa estää muutoksen. Vahva alueellinen identiteetti ei olekaan kaikista ideaalein 

muutoksen kannalta, mutta toisaalta vahva paikallisuus ja identiteetti luovat turvaa ja mielekästä 

arkea siellä eläville ihmisille. Vahva alueellinen identiteetti näkyy aineistossa epäilynä hallintoa 

kohtaan. Resurssiksi alueellinen identiteetti muuttuu silloin, kun omaa näkemystä jaetaan 

mielipidepalstalla ja pyritään saamaan muut lukijat myös vakuuttuneiksi uudistusten 

tarpeettomuudesta. Tällöin päättäjät ja uudistusta eteenpäin vievät tahot joutuvat käyttämään 

resursseja uudistusten tarpeellisuuden todistelemiseen, joihin palaan myöhemmin. Mielipiteissä 

veikkaillaan, että uudistusta ajetaan kuin käärmettä pyssyn suuhun (SK 30.9.), ilman oikeaa tarvetta, 

eikä sillä saavuteta parannuksia tulevaisuuteen. Uudistuksia tehdään vain uudistamisen vuoksi ja lisää 

hallintohimmeleitä rakennellen, jolloin asukkaat joutuvat maksamaan ja säästämään hallinnon 

tuhlailemia kuluja. Seuraavat lainaukset kuvaavat kirjoittajien epäilyjä uudistuksista: 

 

Sote on sen alkuajoilta lähtien ollut täynnä ristiriitoja ja valheellisuuksia sisältäen 

hallintohimmeleiden purkua tai lisäämistä. ”Markkinatalous on sote-toimijana hyvä renki, 

mutta erittäin huono isäntä. (SK 31.10.) 
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Uudistus on torso, kasvattaen vain kustannuksia, byrokratiaa ja kansalaisten evakuointia. 

Asuinsijoilleen jätettävät vanhukset ja varattomat kelpaavat vain maksumiehiksi. Muu maa 

autioitetaan (SK 3.4.) 

 

Kirjoituksissa näkyy selvästi epäusko koko uudistusta kohtaan, eikä sen varsinkaan uskota mitään 

hyvää tuovan mukanaan. Useat kirjoittajat ovat sitä mieltä, että koko uudistus voidaan jättää 

tekemättä, koska asiat ovat nyt hyvin. Tämä sopii hyvin territoriaaliseen tilan käsitykseen, jossa tila 

nähdään hitaasti muuttuvana. Monella saattaa olla muistissa menneet uudistukset, jotka ovat 

heikentäneet omia palveluja tai omalle kohdalle osuneita leikkauksia esimerkiksi sosiaalituista. Kun 

muutoksen vaikutukset näkyvät omassa arjessa, ne tulevat konkreettisemmiksi ja muutoksen 

vastustaminen alkaa. Toisaalta kyse saattaa olla siitä, että muutokset koetaan niin hankalina ja 

vaikeaselkoisina, ettei niistä ole selvää tietoa ja siksi niiden koetaan olevan aivan tyhjänpäiväisiä. 

Mielenkiintoista on se, miten monissa mielipidekirjoituksissa muutoksia verrataan sota-aikaan. 

Viimeisimmässä aineistolainauksessa puhutaan kansalaisten evakuoinnista ja aineistossa tulee esille 

myös muita sotaan viittaavia termejä, kuten maan jako kahteen (SK 3.4.), koko Suomen asuttaminen, 

rohkeus (SK 30.4.), yhteiset talkoot (SK 21.2.) ja sodan runtelema maa (SK 12.3.).  Tavoitellaanko 

tällä kirjoittelulla mahdollisesti asetelmaa, jossa kansalaiset ovat sotatilassa taistelemassa vastaan 

turhia, byrokraattisia, muutosta ajavia virkamiehiä vastaan. Toisaalta sota-vertaukset voivat myös 

olla tarkoituksellisia kansalaisten yhtenäisyyttä lisääviä. Kautta linjan mielipidekirjoituksissa on 

todella vahvoja sananvalintoja ja väkeviä ilmauksia, joilla korostetaan omaa näkemystä. Tämän voi 

nähdä luonnollisena kuuluvuutena mielipidekirjoitusten luonteeseen. Kärkkäät tekstit saavat 

enemmän näkyvyyttä, ne julkaistaan todennäköisemmin, ne herättävät mielipiteitä ja keskustelua, 

kaikkea missä mielipidekirjoituksissa on kyse. Toisin sanoen siis niillä pyritään vaikuttamaan ja tässä 

tutkimuksessa niiden kautta tuodaan esille omaa alueellista identiteettiä perusteena, jolloin se 

muuttuu resurssinomaiseksi käytöksi. 

 

 

6.1.3 Järjestäkää mielenosoituksia ja rollaattorimarsseja 

 

Satakuntalaista identiteettiä rakennettaan tasa-arvoiseksi ja muut huomioon ottavaksi kansalaiseksi. 

Uudistukset puolestaan koetaan tasa-arvoa heikentäväksi ja siksi niitä vastustetaan.  Löydänkin 
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analyysini pohjalta aineistosta suuren ryhmän, jotka nimeän ”tasa-arvon puolesta puhujiksi”. Nämä 

huolehtivat epätasa-arvon kasvusta tulevaisuuden sote- ja maku-uudistusten jälkeen. Taas esille tulee 

palveluiden merkitys kuntalaisuuden ytimessä. Uudistukset nähdään kirjoituksissa uhkana 

tulevaisuudessa ennen kaikkea palveluiden epätasa-arvoisen saavutettavuuden kautta, kuten olen 

edellisessä luvussa todennut. Tässä tuon esille sen, miten se muuttuu mielipidekirjoituksissa 

resurssikäytöksi. Konkreettisimmin vastavoima-identiteetti tulee esille kirjoituksissa, joissa muita 

lukijoita kannustetaan toimimaan muutosta vastaan ja säilyttämään omat palvelunsa, kuten seuraava 

kirjoittaja asian ilmaisee: 

 

Keski-Porin väki, järjestäkää mielenosoituksia ja rollaattorimarsseja terveysasemanne 

säilyttämisen puolesta Otavankadulla. (SK 11.5.) 

 

Alueellisessa identiteetissä kuntalaisella on selvä näkemys omista oikeuksista ja palveluista, ja jos 

muutokset eivät miellytä, niin niitä vastaan on ryhdyttävä taisteluun. Rollaattorimarssi on 

konkreettinen toimi oman lähiterveysaseman puolesta. Rollaattorimarssi ei koskaan toteutunut, mutta 

oleellisempaa tutkimustulosten kannalta on mielestäni se, miten siitä tulee esille ihmisten vahva halu 

toimia oman alueensa kehittämisen tai säilyttämisen puolesta. Aineistosta nouseekin esille 

kuntalaisten kiinnostuneisuus ja vaikuttamishalukkuus, joita käytetään yhteisen alueen hyväksi niin, 

että myös tulevaisuudessa asuinalue tukee omaa alueellista identiteettiä.  

Vahvaa alueellista identiteettiä luodaan kirjoituksilla tunteisiin vetoavilla ja kuntalaisille tärkeiden 

arvojen ja ajatusten kautta, kuten yhdenvertaisilla oikeuksilla palveluihin (SK 18.5.) Vahva 

paikallinen identiteetti saattaa näyttäytyä osittain samalla tavalla kuin nationalismi. Analyysin kautta 

nouseekin ryhmä kuntalaisia, jotka edustavat tätä näkemystä. Alueellisen identiteetin rakentumista 

kuvaavassa tulosluvussa tuon esille rajojen merkityksellisyyden. Sama ilmiö jatkuu myös 

resurssikäytössä. Rajat tiedostavat kuntalaiset ovat huolissaan verovarojen katoamisesta Suomen 

rajojen ulkopuolelle suurten sote-yritysten mukana ja siksi pyrkivät vaikuttamaan uudistukseen niin, 

että kansallinen identiteetti ei kärsi, eikä Suomi karkaa käsistämme. Kansalaisuutta käytetään 

resurssina sille, että muutos jätetään tekemättä ja näin ollen oman maamme vanhusten ihmisarvo 

säilyy markkinoita tärkeämpänä. Seuraava lainaus ottaa kantaa tähän teemaan seuraavasti: 
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”Hyvinvointivaltio Suomi on karkaamassa käsistä ja palveluja halutaan yksityistää ja 

ulkoistaa, koskien myös vanhuspalvelua. Palvelukodeista on tullut bisnestä firmoille, joilta 

kunta ostaa palvelut ”(SK 22.7.). 

 

Yksi teema, joka tuloksista nousee esille, on inhimillisyys. Inhimillisyyteen vedotaan niin palvelujen 

säilyttämisessä (SK 21.4) kuin myös tuottajien valinnassa (SK 16.7.). Edellä olevassa lainauksessa 

markkinat edustavat sitä pahaa, joka on uhkana inhimillisyydelle. Inhimillisyys on kaikille ihmisille 

yhteistä ja siksi se onkin oiva väline vaikuttamisessa. Alueellisen identiteetin lähtökohtana on, paitsi 

alue jolla toimitaan, myös inhimillisyys. Siksi katson analyysini kautta inhimillisyyden kuuluvan 

yhdeksi alueellisen identiteetin resurssimuodoksi. Tässä tutkimuksessa inhimillisyys nähdään 

puolustettavana, jonka suojelemiseksi on käytettävä resursseja. 

Viimeisempänä tuloksista nousee vaikuttamisen merkitys muutoksessa. Vaikuttamismahdollisuus on 

yksi merkittävimpiä tekijöitä muutoksen hallinnan ja onnistumisen kannalta. Mitä enemmän 

kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa asioihin, sitä todennäköisemmin muutos hyväksytään 

helpommin. Tutkimustuloksissa näkyy vahvasti uhka oman vaikuttamismahdollisuuksien 

häviämisestä. Yksi kirjoittaja pelkää todellisten vaikuttamismahdollisuuksien häviävän uudistusten 

mukana (SK 21.12.). Lähidemokratian pelätään katoavan alueelliselle maakuntahallinnolle tai vielä 

kauemmas kansalliselle tasolle. Tällöin maakuntahallinto nähdään pelkästään turhana välikätenä, 

jolla ei oikeasti ole mitään päätäntävaltaa. Esille nousee jopa pelko siitä, että suomalaisuutta myydään 

kansainvälisille toimijoille ja instituutioille, kuten Euroopan Unionille. Alla oleva kirjoitus kuvaa 

tämän kaltaista maakunnan tulevaisuuden hahmottelua. 

 

Maakunnan tehtäväksi jää vain kumileimasimena toimiminen eli etukäteen määrättyjen 

rahojen eteenpäin siirtäminen. Uudistetaan vain uudistamisen vuoksi. (SK 6.6.) 

 

Tutkimustuloksieni mukaan alueellista identiteettiä käytetään muutoksessa resurssina, jossa 

kuntalaisia herätellään vaikuttamaan ja toimimaan nyt omien asioidensa puolesta. Uhkakuva siitä, 

että tulevaisuudessa se ei enää ole mahdollista herättää mahdollisesti ne nyt nukkuvat yksilöt. 

Kirjoituksien kautta nostetaan alueellisia tärkeitä samastumisen kohteita korokkeelle ja pyritään 

saamaan muita toimimaan omien näkökulmien mukaan. Identiteettiresurssin käyttö näkyy 

mielipidekirjoituksissa tietoisena vaikuttamisena muutoksessa.  
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Tutkimustuloksissa tulee esille paikallisen ja alueellisen identiteetin käyttäminen resurssina, muun 

muassa luomalla uhkakuvia tulevasta ja perustelemalla muutoksen sopimattomuutta omalle 

alueelleen. Menneisyyden asioiden muistamisella ja kollektiivisella historialla on suuri merkitys 

paikallisen identiteetin ja todellisuuden tekemisessä sekä perustelemisessa. Muutokset ja uhat 

korostavat paikan merkitystä, jolloin identiteettiä aletaan tietoisesti vahvistaa. Mäkisen (2007) 

mukaan päätöksenteon loittoneminen vähentää osallistumisen ja osallisuuden kokemuksia, jotka 

puolestaan ovat merkittävässä roolissa paikallisuuden rakentamisessa. (Mäkinen 2007, 108-126.) 

Seuraavassa luvussa keskityn aineistosta löytyviin muutosta vahvistaviin identiteettiresurssin 

näkökulmiin. Tämän jälkeen vielä pohdin identiteetin rakentumista ja resurssin käyttämistä omassa 

tutkimusaineistossani.  

 

 

6.2 Muutoksen vahvistaminen 

 

Tässä kappaleessa kuvaan tutkimustuloksiani, joiden mukaan alueellinen identiteetti toimii myös 

vahvistavana ja mahdollisuuksia luovana resurssina. Identiteetin kautta suhtaudutaan tulevaan 

muutokseen sekä suhtautetaan ulkoapäin tuleva muutos omaan arkeen. Koska alueellinen identiteetti 

voidaan nähdä yhteisön piirissä kehittyvinä yhteisinä käsityksinä omasta alueesta ja sen asukkaista, 

sekä omasta asemasta verrattuna muihin, sen käyttöä resurssina voidaan perustella luomalla 

suhtautumista muihin, oman aseman hahmottamista kokonaisuudessa sekä kuntalaisten ja 

kuntapäättäjien luottamusrakenteiden rakentamisella. Edellisessä luvussa käsiteltiin identiteetin 

käyttöä hidastavana resurssina, jolloin esille tuli kuntalaisten epäilevä asenne kohti päättäjiä ja 

virkamiehiä sote- ja maku-uudistusten taustalla ja osaltaan siksi uudistukset koettiin uhkaavina. Nyt 

tuon esille tulokset, joiden mukaan alueellinen identiteetti toimii vahvistavana resurssina.   

 

 

6.2.1 Yhteinen tahtotila puskee valmistelua eteenpäin 

 

Mielipidekirjoituksista erottuu selkeästi asiantuntijoiden kirjoittamia mielipiteitä, joista suurin osa on 

eri puolueiden kunnallispolitiikkojen kirjoituksia, tai maakuntaliiton virkamiehiä. Näissä 
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kirjoituksissa näkyy nimen lisäksi titteli. Näissä kirjoituksissa pyritään tietoisesti luomaan 

innostuneisuutta ja yhteisöllisyyttä viedä uudistukset läpi. Moni kirjoittaja painottaa maakunnan 

yhteisen tahtotilan luomisen tärkeyttä ja toiset taas todistelivat sen jo löytyneen. Yhteisellä tahtotilalla 

pyritään osallistamaan kaikki maakunnan kunnat mukaan uudistuksiin, jolloin muutokset 

hyväksytään helpommin omaan arkeen. Tällöin alueellisuutta käytetään voimavarana muutokselle, 

kun muutoksen taakse saa koko yhtenäisen maakunnan. Seuraavat lainaukset kertovat yhtenäisen 

tahtotilan synnyttämisestä kirjoituksissa. 

 

Satakunnassa on jo saavutettu yhteinen tahtotila siitä, mitä tehdään. Tavoitteena on laatia 

hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma laajasti eri toimijoiden kesken. (SK 21.3.) 

 

Virkamiesten työ on helpottunut, kun poliittinen tahtotila on ollut alusta asti tiedossa. (SK 

30.10.) 

 

Yhteinen tahtotila puskee valmistelua eteenpäin. (SK 22.11.) 

 

Vaatii kuitenkin meiltä poliitikoilta yhteistä tahtotilaa viedä uudistus maaliin. (SK 30.12.) 

 

Kuten edellä olevista esimerkeistä käy ilmi, tahtotila-kirjoittelua on ympäri vuoden ilmestyneissä 

kirjoituksissa. Saman asian toisteleminen saa aikaan kuitenkin sen, että kirjoittajat todistelevat 

lähinnä itselleen tahtotilan löytymistä. Mielipidekirjoituksista paistaa hyvin läpi epävarmuus ja 

epäilys uudistuksia ja niiden tarpeellisuutta kohtaan ja tämä luo sellaisen tilanteen, että kirjoituksissa 

tietoisesti pyritään vastineeksi epäilykselle luomaan maakunnallista yhtenäisyyttä ja näkemällä 

tulevaisuus positiivisena koko maakunnan kannalta. Aineistossa uudistuksista vastaavat virkamiehet 

pyrkivät luomaan kirjoituksissa vahvaa satakuntalaista identiteettiä ja näkemään uudistuksen 

mahdollisuutena koko maakunnalle, kuten seuraavista aineistolainauksista tulee esille. 

 

Satakunnan tulevaisuus on sitä parempi, mitä yhtenäisemmin maakunta toimii. Rauman 

teollisuus ja satamainvestoinnit on siirrettävä Poriin maakunnan hyväksi. (SK 10.4.) 

 

Maakuntamme on hieno paikka asua ja elää. Annetaan mahdollisimman monille syy tulla 

takaisin. (SK 11.12.) 



 

51 
 

 

Uusi Satakunta-- mahdollisuuksia täynnä. (SK 13.6.) 

 

Yhtenäisyyttä korostetaan valamalla uskoa mahdollisuuksia täynnä olevasta tulevaisuuden 

Satakunnasta, sekä kutsumalla Satakuntaa meidän maakunnaksemme. Yhteistä käsitystä 

tulevaisuudesta rakennetaan tietoisesti mahdollisimman valoisaksi ja toivoa täynnä olevaksi, jolloin 

kuntalaisten käsitykset uudistusta kohtaan muuttuisivat positiivisemmiksi ja näin ollen alueellinen 

identiteetti vahvistuisi ja aluerakennemuutokset eivät rikkoisi alueellista identiteettiä. Alueellista 

identiteettiä käytetään resurssina vahvistamaan positiivisia mielikuvia maakunnasta ja näin ollen 

saavuttamaan joustavuutta vastaanottamaan muutokset, jotka ovat tulossa. Positiiviseen 

tulevaisuuteen uskominen ja muutoksen mahdollisuuksien korostaminen luovat mielikuvan hyvästä 

ja tärkeästä uudistuksesta, joka vain parantaa kuntalaisten arkea. 

 

 

6.2.2 Teemme uudistuksen yhdessä ja ylpeänä suomalaisuudestamme 

 

Vaikka tuloksissa on nähtävissä selvää erottautumista kuntien välillä ja kuntien rajat tehdään 

näkyviksi kirjoituksissa, myös tilanteen kokonaiskuva hahmottuu. Kaikki Suomen maakunnat ovat 

samassa tilanteessa, eli muutoksen edessä. Muutosta hahmotellaan myös koko maan laajuudella ja 

siitä puhutaan koko maan uudistuksesta (SK 3.4.). Muutosta pyritään kirjoituksissa myös 

perustelemaan ja jotenkin sen tarpeellisuus tuleekin ymmärretyksi. Historia määrittää kuitenkin 

identiteettiä ja sen kautta alueille muodostuu kollektiivisia muistoja ja merkityksiä. Seuraavilla 

aineistolainauksilla tuon esille sitä, miten muutoksen perusteluja ja merkityksiä tuodaan koko maan 

laajuudelta. Muutosta perustellaan muun muassa koko maan kehittymisellä, jossa pitää olla mukana. 

Muutokseen on osallistuttava yhdessä ja ylpeinä suomalaisina.  Tiivistetysti alla olevista kirjoituksista 

voi tehdä johtopäätöksen, että koska ”me olemme ylpeitä suomalaisia, niin meidän on toimittava 

uudistuksessa parhaalla tavalla, oman maamme parhaaksi”. 

 

Yrittäjien toiveena on, että teemme sote-uudistuksen yhdessä ja ylpeänä 

suomalaisuudestamme.  (SK 10.4.) 
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Maan pitää uudistua, mutta niin että kansalaiset ymmärtävät ja voivat olla siinä mukana. 

Pakko on myrkkyä. (SK 3.4.) 

 

Sodan runtelemaa maata kehitettiin tasapuolisesti ja maa pidettiin asuttuna. (SK 12.3.) 

 

Uudistus selkeyttää kunnan tehtäviä ja tuo asiat lähelle ihmistä. Maailma muuttuu ja 

muutoksessa pitää olla mukana. Innostutaan siis kaikki omilla tahoillamme, haetaan 

positiivisia ratkaisuja. (SK 4.12.) 

 

Ihmisellä voi olla monta samanaikaista alueellista identiteettiä, jotka sekoittuvatkin aineistossa 

keskenään. Esille tulee kuntalaisuus, maakuntalaisuus sekä kansallisuus. Sodan jälkeen Suomessa 

kehittyi vahva kansallinen identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne, joihin vedotaan myös 

kirjoituksissa. Kun jopa sodan jälkeen maa pystyttiin pitämään asuttuna, ei yksi maakuntauudistus 

voi sitä muuttaa. Kansallisen identiteetin merkitystä korostetaan lukijoiden keskuudessa, ja pyritään 

sitä kautta vaikuttamaan päättäjiin ja muiden lukijoiden mielipiteisiin kirjoituksen kautta. Toisaalta 

ymmärretään, että uudistuksia on pakko tehdä, mutta ne tulee tehdä niin, etteivät ne vahingoita 

kansalaisuutta ja niin, että kansalaiset pääsevät uudistukseen vaikuttamaan ja olemaan siinä mukana. 

Identiteettiä käytetään resurssina, jossa joukkoja kootaan yhteisten muutosten läpiviemiseksi niin, 

että meidän yhteiset tavoitteemme saavutetaan. Uudistukset ja muutostarpeet tiedostetaan, mutta 

niiden perusteleminen ja vakuuttaminen vaikuttamismahdollisuuksien säilymisestä ovat keskeisiä 

alueellisen identiteetin säilymisen kannalta. Kirjoituksissa annetaan faktapohjainen peruste siitä, että 

uudistus on välttämätön ja siinä pitää olla mukana. Sen lisäksi kansallista identiteettiä käytetään 

resurssina sille, sillä olemmehan sodasta selvinnyt, ahkera ja tunnollinen kansa, joten nyt on vietävä 

kuntarakennemuutokset kunnialla yhdessä läpi. Kansallista identiteettiä käytetään resurssina sille, 

että uudistukset mahdollistuvat ja toteutuvat hallinnollisesta näkökulmasta toivotulla tavalla. 

 

6.2.3 Porin päättäjät tekevät kernaammin omaa uraansa 

 

Kuten aiemmista kappaleista on jo tullut esille, kuntalaisten ja kuntapäättäjien luottamusrakenteet 

vaikuttavat alueelliseen identiteettiin ja sen mahdollisuuksiin toimia resurssina. Tämä tulee esille 

myös omassa tutkimuksessani. Mielipidekirjoituksissa käsitellään muutoksen aikaista luottamusta 

suhteessa kuntapäättäjiin ja heidän kyvykkyyteensä hoitaa muutos kunnialla maaliin. Toiset epäilevät 
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kuntapäättäjien motiivia yhteisen hyvän eteen toimimiseksi, kun porilaisten päättäjien arvellaan 

tekevän kernaammin omaa uraansa kuin yhteisten asioiden edistämistä (SK 22.1.), ja toiset 

puolestaan uskovat tulevaisuuden mahdollistavan entistä paremman luottamussuhteen rakentamisen 

tulevaisuudessa vastuullisiin porilaisiin päättäjiin (SK 2.10.). Yksi kirjoittajista pohtii myös 

kuntalaisten roolia tulevaisuudessa:  

 

Kuntakentän tulevaisuus riippuu paljon kyvystämme ymmärtää muuttuvaa 

toimintaympäristöä niin asukkaiden, päättäjien kuin virkamiestenkin näkökulmasta. Löytyykö 

riittävästi yhteistä tahtotilaa sekä rohkeutta uudistuksiin? (SK 20.3.) 

 

Alueellinen identiteetti voi rakentua joko alueelta lähtöisin olevana kollektiivisena 

asukasidentiteettinä tai hallintolähtöisesti annettuna identiteettinä. Hallintolähtöisessä identiteetissä 

alueen määritelmät tulevat ulkopuolelta annettuina. Asukkaat alkavat ajan saatossa samaistumaan 

näihin annettuihin määritelmiin. Aineistossa on selvästi esillä uuden maakunnallisen identiteetin 

rakentamisyrityksiä hallintolähtöisesti, kuten yllä olevasta lainauksesta käy ilmi. Kuntalaisia 

haastetaan heittäytymään muutoksiin ja luomaan luottamussuhteita kuntapäättäjiin, jonka kautta 

yhteisen uudistuksen läpivieminen on mahdollista. Tulkitsen analyysini kautta tietoisen 

luottamussuhteiden rakentamisen resurssikäytöksi, koska sillä pyritään vaikuttamaan alueellisen 

identiteetin rakentumiseen ja sen valmiuksiin kohdata muutos.  

 

 

6.2.4 Nyt olemme jo niin pitkällä, ettemme voi enää perääntyä 

 

Tuloksista löytyy monia erilaisia keinoja, jotka pystyn tunnistamaan identiteettiresurssia 

vahvistaviksi tekijöiksi keskellä muutosta. Kirjoituksissa luodaan yhteisöllisyyttä, yhteistä uskoa 

tulevaan ja muutoksen mahdollisuuteen. Vahva alueellinen identiteetti pystyy hidastamaan tai jopa 

estämään muutoksen, mutta tässä luvussa nostan esiin keinoja, joissa identiteettiresurssia käytetään 

vahvistamaan ja edistämään muutosta. Yhteiset tavoitteet ja päämäärät sekä yhdessä tekeminen 

auttavat paikallisia asukkaita hyväksymään muutoksen omaan arkeensa. Perustelut sille, miksi 

muutosta tehdään, sekä luottamussuhteen rakentuminen muutosta eteenpäin vieviin tahoihin, lisäävät 
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yhdessä tekemisen tuntua ja me-henkeä. Tämän kaltaisilla kirjoituksilla pyritään luomaan joustavaa, 

mutta vahvaa alueellista identiteettiä, jossa toimitaan yhdessä yhteisen asuinalueen hyväksi. 

Sosiaali- ja terveysalan uudistus sekä samanaikaisesti toteutettava maakuntauudistus ovat molemmat 

suuria uudistuksia, jotka näyttäytyvät osittain epäselvinä kokonaisuuksina. Uudistuksista halutaan 

uskoa hyvää erityisesti meidän maakunnallemme, mutta silti kirjoituksista on nähtävissä 

epävarmuutta tulevaisuudesta. Edellisessä luvussa käsittelin enemmän tätä aihetta, mutta mielestäni 

yksi kirjoitus kuvaa tilannetta niin osuvasti, että haluan sen nostaa esille viimeisenä 

aineistonlainauksena:  

 

Satakunnassa voimme olla uudistukseen tyytyväisiä. Saamme sen myötä kaiken mitä on 

jaossa. Nyt olemme jo niin pitkällä, ettemme voi enää perääntyä. Kun ollaan ulapalla, on 

soudettava eteenpäin. (SK 12.11.) 

 

Kirjoituksessa samanaikaisesti uskotaan uudistuksiin ja halutaan luoda lukijoille kuva, että meidän 

alueellamme käy erityisen hyvin tulevaisuudessa. Samalla kuitenkin loppu osoittaa, että muutokseen 

liittyy myös epävarmuutta. Kukaan ei tiedä, varsinkaan vielä vuonna 2016, mitä tulevaisuudessa 

uudistusten jälkeen tapahtuu ja mitä muutoksista seuraa. Lopussa kirjoittaja viittaa uudistusten jo 

pitkään jatkuneeseen vaiheeseen ja suureen työmäärään, jota niiden eteen on jo tehty. Nyt ollaan jo 

niin pitkällä, että enää ei ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä uudistukset läpi. Loppu kuvastaa hyvin 

sitä, mikä uudistuksessa on tärkeää. Koska yhteiskunta muuttuu koko ajan, niin uudistus on pakko 

tehdä. Koko muu maa toteuttaa uudistuksia samaan aikaan, joten myös meidän on pakko olla siinä 

mukana. Uudistus ei kuitenkaan ole vielä valmis, joten siihen kannattaa vielä osallistua ja vaikuttaa. 

Samalla luodaan uskoa hyvään tulevaisuuteen ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Taustalla siis näkyy 

usko hyvään lopputulokseen, epävarmuuden sietämistä, perustelua muutokselle sekä kannustusta 

oman alueen asukkaille.  

Viimeinen lainaus toimii hyvin yhteenvetävänä esimerkkinä niille teemoille, jota pyrin tässä 

tulosluvussa kuvaamaan. Seuraavassa luvussa pohdin tutkimukseni tuloksia, teen tuloksista 

yhteenvedon sekä kuvaan tutkimukseni asettumista tieteelliseen kenttään.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielmani viimeisessä luvussa teen yhteenvedon tutkimukseni tuloksista, eli satakuntalaisen 

identiteetin rakentumisesta ja sen resurssikäytöstä mielipidekirjoituksissa. Tulokset saadakseni käytin 

sisällönanalyysia keinona löytää luokat, jotka kuvaavat identiteetin rakentumista 

mielipidekirjoituksissa. Alueellinen identiteetti rakentuu kollektiivisesti historiallisesti pysyville 

alueille. Identiteetti reagoi kuitenkin muutokseen ja alueuudistusten aikana se aktualisoituu. 

Identiteettiä käytetään resurssina omien päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosten jälkeen 

pohdin kontekstia, jossa tutkimukseni toteutin ja sen vaikuttavuutta tuloksiin. Viimeisessä 

kappaleessa pohdin myös oman tutkimukseni toteuttamista, tulosten yleistettävyyttä sekä 

tutkimuksen asettumista tieteelliseen kenttään.  

 

 

7.1 Tietoista identiteetin rakentamista ja resurssikäyttöä 

 

Tutkimuksessani näkyy alueellisen identiteetin rakentuminen mielipidekirjoituksissa erottautumalla 

muista, korostamalla alueellisia rajoja, rakentamalla samaistumisen kohteita, korostamalla yhteistä 

päämäärää sekä tietoisesti tuottamalla alueellista identiteettiä.  

Muutos näkyy aineistossa selvästi ja monet muutoksia käsittelevät kirjoitukset aktualisoivat 

identiteettipuhuntaa. Monet kirjoittajat kokevat muutoksen uhkana omalle alueelliselle 

identiteetilleen. Uhka tulee esille tutkimuksessa huolena esimerkiksi siitä, että joutuu muuttamaan 

pois omalta tutulta asuinalueeltaan palveluiden perässä, jotka ovat inhimillisen elämän kannalta 

välttämättömiä. Uhkaa koetaan kirjoituksissa myös lähidemokratian heikkenemisestä. 

Vaikuttamismahdollisuuksien heikkeneminen etäännyttää kuntalaisia muutoksesta ja näin muutos 

koetaan ennen kaikkea uhkana. Mitä enemmän vaikutusmahdollisuuksia on, niin sitä 

todennäköisemmin muutosta tuetaan ja vahvistetaan. Muutos ja sen tuoma uhka siis aktualisoi 

alueellista identiteettiä ja vahvistaa omalla alueella toimimista. Toiminta voi olla joko muutosta 

edistävää ja kehittävää toimintaa tai muutosta hidastavaa toimintaa. Aineistossa olikin sekä muutosta 

hidastavaa että  muutosta vahvistavaa identiteettiresurssin käyttöä.  
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Todellisuudessa identiteetit rakentuvatkin monivivahteisesi ja useiden eri vaiheiden kautta, kuten 

aikaisemmissakin tutkimuksissa on huomattu (Zimmerbauer, 2008). Tutkimuksessani nouseekin 

esille sekä vahvaa että myös alueelliselle kehittämiselle joustavammin suhtautuvaa ohutta 

identiteettiä. Tutkimukseni perusteella Satakunnasta löytyy vahvaa identiteettiä, jossa korostuu 

paikallaan pysyminen, historiaa korostavat merkitykset ja helposti puolustuskannalle asettuva 

mielipide, mutta myös tulevaisuuteen innolla ja avoimesti suhtautuva ja muutoksiin valmista olevaa 

ohutta identiteettiä. Vahvan identiteetin mukaan alueella asuvat kokevat itsensä ja identiteettinsä 

paikallisesti ja kansallisesti. Ohueen identiteettiin liitettävä globaalin maailman identiteettipuhunta 

tulee esille oikeastaan vain uhkakuvien kautta. Mielipidekirjoitusten mukaan globaalista maailmasta 

halutaan nimenomaan erottautua.  

Myös siis ohuesta alueellisesta identiteetistä on viitteitä tutkimuksessani. Tällöin muutoksiin 

suhtaudutaan avoimesti, myönnetään että muutokselle on tarvetta ja ollaan myös valmiita 

uudistumaan. Tulevaisuuteen orientoitunut identiteetti on avoin ja valmis kehittämään myös omaa 

aluettaan sekä avaamaan omaa territoriaalista tilaansa. Yhteenvetona totean, että molempia 

identiteettejä yhdistävä, mutta vahvaa identiteettiä korostava alueellinen identiteetti kuvaa 

mielipidekirjoituksissa rakentuvaa Satakuntalaista alueidentiteettiä vuonna 2016.  

Toisena tutkimuskysymyksenäni on tarkastella identiteettiresurssin käyttöä mielipidekirjoituksissa. 

Tunnistan aineistostani alueellisen identiteettiresurssin käyttöä sekä vastavoimana muutoksessa, että 

myös muutosta vahvistavana resurssina. Alueellista identiteettiä käytetään vastavoimana 

muutokselle, jolloin identiteettiä käytetään resurssina tarkoituksenmukaisesti kunnan kehittämistä 

koskevissa keskusteluissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nimenomaan 

muutostilanteissa identiteettejä koskevia argumentteja käytetään vaikuttamistarkoituksessa. 

(Hyyryläinen &Piispanen, 2013.) 

Identiteettiresurssin avulla pystytään tuomaan esille paikallisia erityispiirteitä ja kulttuurisia 

arvolähtökohtia, ja osittain näiden vuoksi identiteettien käyttö onkin tärkeää kunnan kehittämisen 

kannalta. Julkisen keskustelun seuraaminen auttaa myös hahmottamaan käsitystä siitä, miten 

ylipaikallinen muutos tuodaan paikalliseen kontekstiin ja millä tavalla se tehdään ymmärrettäväksi 

paikallisten arjessa. (Hyyryläinen & Piispanen, 2013.) 

Oman arkielämän kannalta merkityksellisten asioiden muutokset nostavat kuntalaisissa esiin 

tunneperäisiä reaktioita, jotka puolestaan muodostuvat vastavoimaksi. Vastavoimaresurssista 

kehittyy vastarintaidentiteetti, joka pyrkii hidastamaan muutosta, eikä ole valmis hyväksymään sitä 

omalle alueelleen.  Aineistossa luodaan uhkakuvia tulevista uudistuksista, perustellaan sen 



 

57 
 

sopimattomuutta meidän alueellemme, todistellaan muutoksen tarpeettomuutta sekä kannustetaan 

kuntalaisia jopa konkreettisiin toimiin muutosta vastaan. Vahva alueellinen identiteetti vertautuu 

paikoitellen jopa nationalismiin ja oman alueen puolustaminen muutosta vastaan nousee 

vastavoimaresurssin tavoitteeksi. 

Vastavoimaresurssin lisäksi tutkimuksesta löytyy muutosta vahvistavaa identiteettiresurssin käyttöä. 

Vahvistavassa resurssissa muutos nähdään mahdollisuutena ja hyvän tulevaisuuden rakentajana. 

Mielipidekirjoituksissa kannustetaan kuntalaisia muutoksiin ja perustellaan sen hyviä vaikutuksia 

maakunnallemme ja jokaiselle kuntalaiselle tasa-arvoisesti. Satakunnasta luodaan yhtenäistä kuvaa, 

joka yhteisen toiminnan ja yhteisten tavoitteiden ja päämäärien kautta valmistautuu muutokseen, 

johon jokainen voi vaikuttaa. Vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen tiedetään auttavan 

hyväksymään tulevat muutokset ja uskonkin, että kirjoituksissa tarkoituksella korostetaan 

kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Mielipidekirjoituksista paistaa paikoitellen läpi yhteisen 

tahtotilan tietoinen rakentaminen, sekä myös uudistuksen tarpeellisuuden perusteleminen. Osittain 

nämä kirjoitukset olivat muutosta valmistelevien virkamiesten kynästä, jotka tietoisesti luovat 

positiivisia näkökulmia tulevaisuudesta ja pyrkivät edistämään omaa työtään. Joka tapauksessa 

yhtenäinen maakunta on valmiimpi vastaanottamaa uudistukset ja muutokset on helpompi hyväksyä 

omaan arkeensa, kun taustalla on perusteluja miksi niin tehdään. Toki hyvin vahvan alueellisen 

identiteetin kautta myös järkipohjaiset perustelut on helppo sivuuttaa.  

Aineistossa näkyy siis sekä muutosta vahvistavia että vastavoimana muutoksessa toimivia 

kirjoituksia. Uskoisin kuitenkin, että suurin osa vastustavista kirjoituksista on peräisin kuntalaisilta 

ja vahvistavat puolestaan kuntapäättäjiltä ja muilta viranomaisilta. Kaikissa mielipidekirjoituksissa ei 

ole nimeä ja titteliä, joten en käytä analyysissani painoarvoa juurikaan sille, kuka kirjoituksen takana 

on. Vaikka pääpainona on tutkia ylipäänsä sitä, miten identiteettiä rakennetaan 

mielipidekirjoituksissa ja miten sitä käytetään resurssina muutokselle, käytän seuraavan kappaleen 

pohtiessani kontekstin vaikutuksia saaduille tuloksille. 

 

 

7.2 Kontekstin vaikutus alueellisen identiteetin rakentumisessa 

 

Sosiaalisessa konstruktionismissa kontekstilla on vaikutusta todellisuuden muodostumiseen, eli 

omassa tutkimuksessani siihen, minkälaiseksi alueellinen identiteetti muodostui 
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mielipidekirjoituksissa vuonna 2016 kuntarakennemuutosten aikana Satakunnassa. Tässä 

kappaleessa pohdin hieman sitä, miten konteksti vaikuttaa saatuihin tutkimustuloksiini. Edellä totesin 

jo, että tutkimuksessa löytyy sekä vahvistavaa että vastustavaa identiteettiresurssia. Varsinkin 

muutoksen vahvistamistarkoitukseen käytettyä identiteettikirjoittelua leimaa vahvasti 

asiantuntijanäkökulman korostuminen, jonka vuoksi vielä tässä kappaleessa hieman pohdin 

kirjoittajien vaikutusta paikalliskehittämisessä. Paikalliskehittäminen on siis aktiivista tiedon 

muodostamista ja argumentointia, jossa pyrkimyksenä on vaikuttaa paikalliskehitykseen omien 

tavoitteiden mukaan. (Hyyryläinen & Piispanen, 2013.)  

Muutosta vahvistavassa identiteettikirjoittelussa pyritään tutkimukseni mukaan tietoisesti luomaan 

yhteistä tahtotilaa asiaperusteisen kirjoittelun kautta. Muutosta perustellaan muun muassa 

taloudellisten syiden, kunnallisveroprosentin, palveluiden järjestämisen sekä kustannustehokkuuden 

nimissä. Kehittämistä perustellaan yleisestikin taloudellisen tilanteen, kiristynen kilpailun ja 

kustannustehokkuuden nimissä, jotka kaikki ovat alueen ulkopuolelta tulevia muutospaineita ja 

tällöin niitä on hankalampi hyväksyä omaan paikalliseen identiteettiin. Juuri identiteettiä on käytetty 

ennen kaikkea poliittisten sekä taloudellisten asioiden perusteluna. (Hyyryläinen & Piispanen, 2013.) 

Asiaperusteisessa argumentaatiossa vahvistuvat siis kaikki niin sanotut faktaperusteet muutokselle. 

Kuten edellä on jo todettu, vahva alueellinen identiteetti ei välttämättä hyväksy uudistuksia edes 

näiden perusteiden kautta. Muutos saattaakin aiheuttaa ristiriitaa faktapohjaisten perustelujen sekä 

tunneperäisen alueellisen identiteetin kanssa. Tunneperäisissä kirjoituksissa pohditaan ennen kaikkea 

omaa identiteettiä, rajataan meitä ja muita sekä arvioidaan omaa tulevaa asemaa muutoksen edessä. 

Tunneperäisessä argumentaatiossa korostetaan meitä, sekä tiedostamalla rajat meidän ja muiden 

välillä, mutta myös luomalla yhteisöllisyyttä esimerkiksi käyttämällä me-muotoa. Aineistossa 

selvästi puhutaankin meidän maakunnastamme, tai me säkyläläiset, me vanhukset jne. Oman 

tutkimukseni pohjalta voin sanoa, että sellaisissa mielipidekirjoituksissa, missä on tunteita korostavaa 

kielenkäyttöä, on myös kaikista vahvinta alueellista identiteettiä. 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Hyyryläinen & Piispanen, 2013) on vahvistettu, että runsas 

tunnepohjaisten perustelujen käyttö on yksi keino, jonka kautta tulkinnat ohjaavat 

paikalliskehittämistä. Erityisesti sosiaalisen muistiin perustuvien tapahtumien ja tulkintojen kautta 

pyritään ohjaamaan ajankohtaista keskustelua haluttuun suuntaan. Selvästi omassa aineistossani 

muutosta käsitellään kollektiivisten muistojen ja historiallisten tapahtumien kautta ja näin ollen 

pyritään sitomaan muutos paikalliseen ja konkreettiseen arkeen omalla paikkakunnalla.  
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Omassa tutkimuksessani myös erottautumisen kautta rakennettaan alueellista identiteettiä. Näin ollen 

kontekstilla ja ympäristön olosuhteilla onkin iso merkitys identiteetin syntymisessä. 

Kollektiivisetkaan identiteetit eivät kuitenkaan ole pelkästään samankaltaisuuden ja jatkuvuuden 

pohjalta nousevia, vaan ihmisiä voi yhdistää myös kokemus epävarmuudesta. (Hall 1999, 223-229; 

ref. Hyyryläinen Piispanen 2013, 18). Tulevaisuuden epävarmuus näkyy hyvin tutkimissani 

mielipidekirjoituksissa kautta linjan. Koko uudistuksen tarpeellisuutta pohditaan useaan otteeseen ja 

varsinkin tulevaisuuden kuntalaisuus, palvelut ja vaikutusmahdollisuudet lisäävät kuntalaisten 

epävarmuutta. Toisaalta kaikkia yhdistää samassa veneessä oleminen tulevaisuuden suhteen.  

 

 

7.3 Lopuksi 

 

Tutkimuksessani aluemuutos näyttää vahvistavan alueellista identiteettiä sekä paineistavan esille 

alueen puolesta toimivan vastavoiman. Alueellinen identiteetti muodostuu resurssiksi, jota käytetään 

tarkoituksellisesti paikallista kehittämistä koskevissa kirjoituksissa. Identiteettiresurssia käytettään 

sekä vahvistamaan muutosta, jolloin keskeistä on yhteisen tahtotilan, tavoitteiden ja yhdessä 

toimimisen korostaminen. Vastavoima resurssissa rakentuu muutoksen vastarintaidentiteetti, jossa 

tulevat uudistukset koetaan puolestaan itselle vieraina ja uhkaavina. Sosiaalisen pääoman kautta 

uusinnetaan vallitsevia käsityksiä sekä historiasta että tulevaisuudesta. Koska nämä käsitykset ovat 

keskeisiä identiteetin tekijöitä, ne muuttuvat erittäin hitaasti. Ulkoiseen muutokseen vastataankin 

vuorovaikutteisen prosessin kautta, jossa samanaikaisesti sekä tiedostamatta että tietoisesti 

rakennetaan ja vahvistetaan alueellista identiteettiä. (Hyyryläinen & Piispanen, 2016.) 

Alueellinen identiteetti rakentuu usein hyvin monikerroksiseksi (Zimmerbauer, 2008). 

Samanaikaisesti voi olla monta alueellista identiteettiä, esimerkiksi suomalainen, satakuntalainen ja 

porilainen. Näin on myös oman tutkimukseni mukaan. Esillä on selvästi asuinalueittain rakentuvaa 

alueellista samaistumista sekä toisaalta jopa nationalismiin verrattavaan kansalaisuutta. 

Tutkimukseni mukaan merkityksellistä kuitenkin on se, että oma alueellinen identiteetti näyttää 

vahvistuvan muutoksen aikana. Siinä mielessä tutkimustulokset vastaavat hyvin pitkälle samoja 

aiheita aikaisemmin käsitelleitä tutkimuksia.  

On kuitenkin otettava huomioon, että tein oman tutkimukseni analysoimalla mielipidekirjoituksia, 

jotka on kerätty vain yhden vuosikerran sanomalehdistä. Aineiston rajallisuus sekä muutoksen 
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keskeneräisyys vaikuttavat tulosten yleistettävyyteen. Olisikin mielenkiintoista joskus jatkaa 

tutkimusta ja selvittää minkälainen alueellinen identiteetti Satakuntaan on kehittynyt uudistusten 

jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan sekä maakuntauudistusten mittavan koon vuoksi niiden kesto on jo 

nyt venynyt niin pitkälle, että oma opinto-oikeuteni tuskin riittänee uudistusten valmistumiseen. 

Jo nyt on todettu alueellisen identiteetin vaikutus aluerakennemuutoksissa (mm. Hyyryläinen & 

Piispanen, 2013). Sen vuoksi koenkin tärkeänä tuoda lisää tutkimuksia alueellisen identiteetin 

suhteesta rakennemuutoksiin. Kuntarakenneuudistuksessa kuntien koon kasvattamista perustellaan 

helposti vain suuruuden ekonomialla ja kustannustehokkuudella, joilla pyritään vastaamaan julkisen 

talouden kestävyysvajeeseen sekä väestön ikääntymiseen. Ekonomian ja globalisaation ohella usein 

unohdetaan kuntalaisten emotionaaliset lähtökohdat alueen kehittämiseen. On tärkeää tutkia myös 

kuntalaisten suhtautumista muutokseen ja sitä miksi rationaalisten perusteiden puoltaessa alueellisia 

uudistuksia ja aluekehittämistä, kuntalaiset vastustaisivat kilpailukykyä, tehokkaampaa 

palvelutuotantoa tai paremmin toimivia palveluja.  

Aluejärjestelmän muutospaineet luovat ilmeisiä muutoksia alueelliselle identiteetille. Näiden 

vaikutuksia ei kuitenkaan juurikaan ole vielä tutkittu ja yhä uudistusta toimeenpanevien taholta 

identiteettipuhunta tahdotaan unohtaa sekä ohittaa. (Riukulehto, 2016.) Alueellinen identiteetti 

saattaa kuitenkin toimia muutoksessa myös voimavarana. Se voi luoda yhtenäisyyttä muutoksen 

aikana ja näin ollen vauhdittaa alueella tapahtuvaa kehittymistä ja hyväksyä uudistukset osaksi omaa 

yhteisöä.  Hyväksyminen vahvistaa alueellista identiteettiä, joka puolestaan vahvistaa 

muutoskestävyyttä. Luulenkin, että myös päättäjät ovat heräämässä identiteettiresurssin käyttöön. 

Tutkimustulosten valossa selvästi näyttäytyy tarkoituksenmukaista yhtenäisyyden luomista ja 

maakunnan tahtotilan peräänkuuluttamista.  

Toisaalta myös kansalaiset osaavat käyttää alueellista identiteettiä resurssina muutoksen 

vastustamiselle.  Me- hengen esille tuominen sekä vahva paikallisidentiteetin esiintyminen 

muutostilanteessa on merkki aktiivisesta pyrkimyksestä etsiä vaikutusmahdollisuuksia muutoksen 

aikana. Muutokseen voi reagoida joko niin, että se pyritään sopeuttamaan omaan 

toimintaympäristöön tai sitä ruvetaan hylkimään. Satakuntalaiset pyrkivät mielipidekirjoitusten 

kautta selvästi osallistumaan ja vaikuttamaan muutokseen. Vaikuttamispyrkimykset tulevat esille 

konkreettisina kehotuksina sekä kirjallisina vetoomuksina, joissa kieli on välillä hyvinkin kärkästä, 

niin kuin mielipidekirjoituksissa saattaa odottaa. Esimerkiksi sota-vertaukset useammassa kohtaa 

ovat selvästi tarkoituksellisia ja tunteita herätteleviä. Yhteisyyttä korostavalla puhunnalla pyritään 

korostamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäämään yhteistä alueellista identiteettiä. Samalla se 

lisää oman yhteisön uskoa selviytyä oman alueen ulkopuolelta tulevilta muutoksilta. 



 

61 
 

Kuntarakennemuutokset ovat tulleet jäädäkseen ja niin myös Satakunnassa muutostilanne näyttää 

paineistavan esille paikallisen vastavoiman. Alueiden ja rajojen merkitys ei näytä pienentyneen 

ihmisten arjessa. Vahvaa alueellista identiteettiä koetaan yhä. Rajat vahvistavaa alueellista 

identiteettiä voidaan käyttää alueen käyttövarana tai muutoksen resurssina. Vaikka 

asiantuntijuuskehittämisen ja ihmisten arkielämän välillä näyttää usein olevan tietynlainen epäsuhta, 

paikallisuuden ja alueellisuuden tulevaisuuden kannalta on merkityksellistä, että myös alueen 

emotionaaliset merkitykset ja alueella elävien kuntalaisten kokemukset, näkemykset ja kollektiiviset 

muistot otetaan huomioon tulevaisuuden ratkaisuja tehdessä. 
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