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TIIVISTELMÄ

Uudet instituutiot omaehtoisen kehittämisen tukena

Tutkimuksen lähtökohtana ovat viimeaikaiset muutokset alueiden kehittämisessä
Euroopassa. EU ja valtionhallinto monissa Euroopan maissa ovat reagoineet alueel-
lisen kehittämisen uusiin haasteisiin. Ne ovat luoneet ja lanseeranneet uusia insti-
tuutioita tarkoituksena tukea omaehtoista alueellista ja paikallista kehittämistä.

Näin on tehty myös Suomessa ja Saksan Baijerin osavaltiossa. Eräs esimerkki
Suomesta on EU:n LEADER-ohjelman mallin mukainen toimintaryhmätyö, jota laa-
jennettiin kansallisen paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelman (POMO-
ohjelma) avulla. Baijerissa esimerkiksi osavaltion kehittämisen ja ympäristökysy-
mysten ministeriö on luonut ja lanseerannut alueellisen kehittämissuunnittelun ja
aluemanagementin instituutiot.

 Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, voivatko tällaiset ulkoa lanseeratut insti-
tuutiot tukea omaehtoista kehittämisprosessia alueella, ja jos voivat, niin miten
ne omaehtoista kehittämistä tukevat. Vastausta etsittiin analysoimalla sitä, miten
keskushallinnossa luotujen instituutioiden eri elementit sekä tapa, jolla uudet insti-
tuutiot lanseerataan, vaikuttavat alueiden omaehtoisen kehittämisprosessin eri vai-
heisiin. Tutkimuksessa tehtiin neljä kvalitatiivista tapausanalyysiä: kaksi Suomessa
ja kaksi Baijerissa. Suomessa tutkimuksen kohteena oli kaksi POMO-ohjelmaa t o-
teuttavaa aluetta. Baijerissa tutkimukseen valittiin kaksi suhteellisen maaseutu-
maista aluetta, joilla laadittiin seudullinen kehittämissuunnitelma ja pyrittiin toteut-
tamaan sitä aluemanagementin avulla. Tutkimuksessa pohdittiin myös uusien insti-
tuutioiden mahdollisuutta vakiintua alueen toimijoista lähtevän omaehtoisen kehit-
tämisen tueksi.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui käsitteiden alueellinen kehittäminen,
omaehtoinen kehittäminen ja instituutiot ympärille. Instituutiot ymmärrettiin muo-
dollisiksi ja epämuodollisiksi sääntöjärjestelmiksi, jotka ohjaavat merkityksen antoa
ja siten toimintaa. Alueellisen kehittämisen instituutiot antavat alueelliselle ja pai-
kalliselle kehittämistoiminnalle puitteet. Viimeaikaisen eurooppalaista alueellista
kehittämistä koskevan keskustelun perusteella voidaan todeta, että esiin on tullut
uudenlaisia omaehtoista kehittämistä tukevia ajatus- ja toimintamalleja. Tällaisia
ovat strateginen ote ja ohjelmallisuus, verkostoituminen ja kumppanuus sekä kom-
munikatiivinen suunnittelu. Nämä ajatus- ja toimintatavat on sisällytetty uusiin kes-
kushallinnossa luotuihin ja sieltä lanseerattuihin alueellisen kehittämisen instituuti-
oihin.

Suomen ja Baijerin institutionaaliset lähtökohdat uusille instituutioille ovat erilaiset.
Nämä lähtökohdat vaikuttavat myös uusien instituutioiden tarkoitukseen ja muotoi-
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hin. Toimintaryhmätyön instituutio Suomessa tukee paikallisiin kumppanuuksiin
perustuvaa omaehtoista kehittämistä. Alueellisen kehittämissuunnittelun ja alue-
managementin instituutioiden tarkoituksena Baijerissa on tukea ennen kaikkea kun-
tien kumppanuuteen perustuvaa omaehtoista kehittämistä.

Uusien instituutioiden vaikutukset alueiden kehittämisprosesseihin riippuivat insti-
tuutioiden eri elementtien ominaispiirteistä, lanseeraustavasta sekä alueilla ennes-
tään olemassa olevista, vanhoista instituutioista. Keskeinen merkitys oli uusien i n-
stituutioiden tarjoamilla rationaalisilla kannustimilla sekä vanhoihin instituutioihin
kuuluvilla arvoilla ja itsestäänselvyyksillä. Kehittämisprosessien kulkuun vaikutti
lisäksi muita kuhunkin alueeseen ja sen toimijoihin liittyneitä tekijöitä.

Tutkimuksen kysymykseen, voivatko alueellisen kehittämisen uudet instituutiot t u-
kea omaehtoisia kehittämisprosesseja, voidaan vastata myöntävästi. Uusilla insti-
tuutioilla on selvästi alueiden kehittämisprosesseja tukevia piirteitä. Tällaisia ovat
osallistavat suunnittelumetodit ja hanketoiminnan koulutus, mallit, kannustimet ja
ongelmanratkaisuvälineet paikallisille kumppanuuksille, joustavat rahoitusvälineet,
tukijaviranomaisten kumppanuus sekä verkostoitumisen tuki. Uusilla instituutioilla
on kuitenkin myös piirteitä, jotka haittaavat omaehtoista kehittämistä. Näitä ovat
normatiivinen säätely, tiettyjen toimijoiden aseman korostuminen, asiantuntijavetoi-
nen tai liian kiireinen suunnittelu sekä kiinnittyminen sektorihallintoon. Uusien in-
stituutioiden mahdollisuudet vakiintua alueille riippuvat lanseeraustavasta, olemas-
sa olevista instituutioista, uudelta instituutiolta odotettujen julkisten hyötyjen yh-
teensopivuudesta alueen paikallisten toimijoiden intressien kanssa sekä toiminnan
laajenemisesta ja kehittymisestä alueella.

Avainsanat: alueellinen kehittäminen, alueellinen kehittämissuunnittelu, alue-
management, aluepolitiikka, instituutio, kommunikatiivinen suunnittelu, kump-
panuus, ohjelmallisuus, omaehtoinen kehittäminen, strateginen ote, toimintaryhmä,
verkostoituminen
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SUMMARY

New Institutions Supporting Endogenous Development

The recent changes in regional development in Europe were the starting point of the
study. The European Union and the national governments of many European coun-
tries have reacted to new challenges of regional development by creating and
launching special institutions to support endogenous regional and local develop-
ment.

Both Finland and the German state of Bavaria have responded in this way. An ex-
ample in Finland is the activity of the local action groups consistent with the model
of the EU LEADER programme, which has been extended through the national rural
development programme for local endogenous development (POMO programme). In
Bavaria, the Ministry of State Development and Environmental Affairs has created
and launched institutions of regional development planning and regional manage-
ment.

The objective of the study was to determine whether these new institutions
launched from outside are able to support endogenous development processes
in the regions, and if they are, how do they do it. Answers were sought by ana-
lysing how the various elements of the new institutions influence the process of en-
dogenous development in its different stages. Also, the influence of the launching
practice was analysed. Four qualitative case studies were carried out: two in Fin-
land and two in Bavaria. In Finland the case studies were carried out in two regions
where the POMO programme was being implemented. In Bavaria two relatively ru-
ral regions were chosen where a sub-regional plan was made and was being imple-
mented through regional management. The conditions for establishment of the new
institutions in the regions are discussed in the study.

The theoretical framework of the study is built around the terms regional develop-
ment, endogenous development and institutions. Institutions are here understood as
formal and informal systems of rules that guide the assignment of meanings and so
the action. The institutions of regional development supply the framework for the
regional and local development. The conclusion that can be drawn from the recent
discussion of regional development thinking and practices in Europe is that new
models of thinking and acting supporting endogenous development have emerged.
Such models include strategic thinking and programming, networking and partner-
ship, and communicative planning. These models have been incorporated in the new
institutions of regional development created and launched by central authorities.

Finland and Bavaria have different institutional backgrounds for the new institutions
and these backgrounds have influenced the aims and forms of the new institutions.
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The institution of the activity of the local action group in Finland supports endoge-
nous development on the basis of local partnerships. The institutions of regional
development planning and regional management in Bavaria are intended to support
endogenous development based above all on a partnership of municipalities.

The influence of the new institutions on regional development processes depends on
the characteristics of the elements of the new institution, how the institution was
launched and on pre-existing institutions in the region. The rational incentives of-
fered by the new institutions, together with the values and the beliefs taken for
granted of the pre-existing institutions, are playing a central role. There are also
other factors peculiar to the region and the actors that influence the development
process.

The main question of the study – whether the new institutions can support endoge-
nous development processes – can be answered in the affirmative. The supporting
characteristics of the new institutions are participatory planning methods and training
for project management, models, incentives and ways of problem solving for local
partnerships, flexible funding instruments, partnership with supporting authorities
and support to networking. However, the new institutions also have characteristics
unfavourable to endogenous development. These include normative rules, emphasis
on the position of certain actors, expert planning or too hasty planning and attach-
ment to sectorial government structures. The possibilities of the new institutions to
root themselves in the region depend on the mode of launching, on the pre-existing
institutions, on the compatibility of expected public benefits with the interests of
local actors and on the expansion of the activity and development of the practices in
the region.

Key Words: communicative planning, endogenous development, institution, local
action group, networking, partnership, programming, regional development, regional
development planning, regional management, regional policy, strategic thinking
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I JOHDATUS TUTKIMUSASETELMAAN

1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Työtehtäviini ja jatko-opintoihini liittyen olen muutaman viime vuoden ajan saanut
läheltä seurata alueiden kehittämiskäytäntöjen uudistamisprosesseja Suomessa ja
Saksan Baijerin osavaltiossa. Kummassakin maassa alueiden ja maaseudun kehit-
tämisestä vastaava valtionhallinto on luonut uusia instituutioita –  kehittämistoimin-
nan puitteita, joiden tarkoituksena on entistä paremmin tukea alueiden omaehtoista
kehittämistä.

Erilaisista alue- ja yhteiskuntarakenteista sekä perinteisistä instituutioista johtuen
keskustelujen sisällöt ja käytännön uudistamistoimet eroavat Suomessa ja Baijerissa
toisistaan. Silti uudistusten taustalla vaikuttavat monet samanlaiset tekijät. Kum-
massakin maassa keskustelun voi nähdä juontavan juurensa jo 80-luvun alusta asti
harjoitettuun kritiikkiin keskitettyä alueiden suunnittelua ja kehittämistä kohtaan.
Yhteistä ovat myös yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaativat hallinnolta jousta-
vuutta ja päätösvallan hajauttamista entistä enemmän alue- ja paikallistasolle. Kes-
keinen yhteinen uudistamistarpeen esille nostanut tekijä on globalisaatiosta ja E u-
roopan integraatiosta johtunut kehitys, jonka myötä alueiden merkityksen on kat-
sottu kasvaneen ja niiden välisen kilpailun kiristyneen. Tähän liittyen pohdintaa on
aiheuttanut etenkin eurooppalaisesta keskittymiskehityksestä syrjään jäävien maa-
seutualueiden kohtalo. Kummassakin maassa keskustelun käynnistymiseen ja käy-
tännön uudistuksiin on vaikuttanut suuresti myös julkishallinnon taloudellisten re-
surssien heikkeneminen. Suomessa se johtui 90-luvun alun lamasta, Baijerissa Sak-
sojen yhdistymisestä.

Euroopan unionin aluepolitiikan periaatteet ja käytännöt ovat olleet konkreettisina
vaikuttajina alueellisen kehittämisen lähestymistapojen uudistamiseen. ”Alhaalta
ylöspäin” -toimintapa (”bottom up”) ja omaehtoisuus, strateginen suunnittelu ja o h-
jelmallisuus, eri toimijoiden välinen verkostoituminen ja kumppanuus sekä suunnit-
telun kommunikatiivisuus ovat toimintaperiaatteita, joita viime kädessä EU:n alue-
politiikka on myös Suomessa ja Baijerissa vahvistanut. Suomessa alueiden kehittä-
misen instituutiot on muutettu pitkälti EU:n ohjelmapolitiikan mukaisiksi. Baijerissa
taas EU:n tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden kautta kulkeva rahoitus on ensisi-
jaisesti pyritty hyödyntämään osavaltion omien instituutioiden puitteissa. EU:n
aluepolitiikan periaatteiden ja käytäntöjen voi kuitenkin nähdä vaikuttavan yhä
enemmän Baijerissakin. Baijerin osalta suurta merkitystä on ollut lisäksi vanhan Itä-
Saksan alueiden valtavilla rakenneongelmilla, jotka ovat pakottaneet uuteen ajatte-
luun ja uudenlaisiin lähestymistapoihin alueiden kehittämispolitiikassa koko Sak-
sassa.
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Suomessa 1994 voimaan tullut uusi aluekehityslaki muutti kehittämistyön ohjelma-
perusteiseksi ja alueiden omaehtoisuutta korostavaksi. EU:n yhteisöaloite LEADER
II:n toimeenpanosta ja LEADER-toimintaryhmistä saatujen kokemusten perusteella
maaseudun kehittämisessä on kuitenkin pyritty vielä pidemmälle meneviin muutok-
siin. Keskushallinnosta käynnistetyllä ja vuosina 1997-2000 toteutetulla  Paikalli-
sen omaehtoisuuden maaseutuohjelmalla (POMO-ohjelma) haluttiin vakiinnuttaa
paikallisiin toimintaryhmiin perustuva kehittämistapa kaikkialle maahan. Toiminta-
ryhmätyöstä pyrittiin luomaan instituutio. Toimintaryhmätyön ideana on saada
muutaman kunnan kokoisilla alueilla toimivat ja erilaisista toimijoista koostuvat
paikalliset toimintaryhmät täydentämään muuta maaseudun kehittämistä.

Baijerissa on jo muutamia vuosia ollut käynnissä osavaltion kehittämisen välineis-
tön uudistaminen. Virallisia aluesuunnitelmia on yhä enemmän alettu täydentää epä-
virallisilla kehittämissuunnitelmilla. Tällaista alueellista kehittämissuunnittelua on
pisimpään edustanut seudullinen kehittämissuunnitelma (Teilraumgutachten). Sen
tarkoituksena on tarjota kunnille apua seudun kehittämisongelmien ratkaisemisessa,
seudun vahvuuksien hyödyntämisessä sekä uusien kehittämisajatusten synnyttämi-
sessä. Uusien haasteiden myötä seudullisessa kehittämissuunnitelmassa on alettu
kiinnittää entistä enemmän huomiota kehittämisehdotusten toteutumiseen, seudun
toimijoiden verkostoitumiseen ja alueellisen kehittämisprosessin käynnistymiseen.
Keskeisenä tavoitteena on saada liikkeelle kuntien yhteistyö seudun kehittämiseksi.
Sitä varten pyritään synnyttämään aluemanagementia (Regionalmanagement) to-
teuttava organisaatio ja luomaan edellytykset sen toiminnalle.

Suomen ja Baijerin esimerkeissä on kyse prosesseista, joissa keskushallinnon1 toi-
mesta luodaan ja tehdään tunnetuksi uusia alueellisen kehittämisen instituutioita.
Voidaan puhua strategista otetta ja ohjelmallisuutta, kumppanuutta ja verkostoitu-
mista sekä kommunikatiivisuutta korostavien instituutioiden lanseerauksesta (ks.
Nykysuomen sanakirja 1970) tavoitteena tukea alueiden toimijoiden omaan aktiivi-
suuteen perustuvaa kehittämistä. Tämä tarkoittaa samalla pyrkimystä vakiinnuttaa
alueille uusi kehittämisen toimintatapa, joka vaatii mm. uudenlaisia rooleja niin pai-
kallisilta, alueellisilta kuin keskushallinnonkin toimijoilta.

Näihin uusiin instituutioihin liittyy kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä. Kes-
keinen pohdinnan aihe on se, voidaanko ulkoa lanseeratuilla instituutioilla ylipäänsä
tukea alueiden omaehtoista kehittämistä. Toiseksi on syytä kysyä, miten tällaiset
instituutiot omaehtoista kehittämistä tukevat.

Uudet ajattelu- ja toimintatavat eivät automaattisesti tule paikallisten ja alueellisten
toimijoiden odotuksia ja toimintaa ohjaaviksi instituutioksi. Vakiintuminen riippuu
mm. siitä, millaisia tuloksia uudenlaisella toimintatavalla alueella saadaan sekä sii-
tä, miten hyvin uusien instituutioiden taustalla olevat keskushallinnon tavoitteet so-

                                                
1 Laajan itsehallinnon omaavien Saksan osavaltioiden omaa hallintoa voidaan pitää esimerkiksi kuntien näkö-
kulmasta keskushallintona.
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pivat yhteen alueen toimijoiden omien intressien kanssa. Uusien instituutioiden
mahdollisuudet vakiintua alueelle ja kyky tukea omaehtoisia kehittämisprosesseja
riippuvat myös niiden yhteensopivuudesta alueella olemassa olevien instituutioiden
kanssa sekä näiden edustajien kyvystä ja halusta muutokseen. Tämä koskee sekä
keskushallinnosta lähtöisin olevia, erityisesti virkamiestoimintaa koskevia että alu-
een omia, kehittämistoimintaa ohjaavia muodollisia ja epämuodollisia instituutioita.
Lisäksi on selvää, että uudet instituutiot muodostavat vain osan niistä tekijöistä,
jotka vaikuttavat kehittämisprosessin kulkuun alueilla. Omaehtoista kehittämistä
tavoiteltaessa näin pitää luonnollisesti ollakin.

Miten tällaiset tietoisesti lanseeratut, uusia ajattelu- ja toimintatapoja sisältävät i n-
stituutiot voivat tukea alueiden omaehtoisia kehittämisprosesseja? Missä määrin ne
vaikuttavat kehittämisprosesseihin alueilla? Millä tavalla uudet instituutiot tulee
lanseerata, jotta ne otetaan alueilla omaksi? Millaisia elementtejä uusien instituuti-
oiden tulee sisältää? Miten alueiden toimijat parhaiten uusia instituutioita hyödyntä-
vät? Mm. näihin kysymyksiin tulisi siis löytää vastauksia, jotta jatkossa alueellisen
kehittämisen instituutiot ja niiden uudistaminen vastaisivat entistä paremmin aluei-
den toimijoiden tarpeita ja tukisivat paremmin alueilta, seuduilta ja paikallistasolta
lähtevää omaehtoista kehittämistä.

Vastauksia kysymyksiin voidaan etsiä analysoimalla keskushallinnosta lanseerattu-
jen uusien instituutioiden vaikutusta alueellisiin kehittämisprosesseihin esimerkkita-
pauksissa. Suomen POMO-ohjelmaprosessi sekä Baijerin uudistettu seudullisen
kehittämissuunnitelman prosessi tarjoavat tällaiset esimerkit. Näiden kahden maan
lähtökohdat ja kehittämisprosessien sisällöt ovat niin erilaiset, ettei instituutioiden
vaikutuksia voi suoraan verrata keskenään. Prosesseista voidaan kuitenkin nostaa
esiin yhteisiä tekijöitä, jotka liittyvät mm. omaehtoiselle alueelliselle kehittämiselle
tukea tarjoavien instituutioiden eri elementteihin sekä eri tason toimijoiden odotuk-
siin ja väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi Suomen ja Baijerin esimerkkien rinnak-
kainen analyysi tuo selvästi esille sen, miten mm. EU:sta lähteneet uudistuspyrki-
mykset voivat saada hyvin erilaisia muotoja, kun niihin vaikuttavat eri maiden ja
alueiden olemassa olevat instituutiot. Tämä on yhdentyvässä Euroopassa hyvä
huomata.

2 Tutkimustehtävä ja tavoitteet

Tutkimus kytkeytyy eurooppalaisessa alueellisessa kehittämisessä tapahtuneisiin
muutoksiin, jotka koskevat myös Suomea ja Saksan Baijeria. Ylhäältä ohjatusta
kehittämispolitiikasta on siirrytty yhä enemmän alueiden omaehtoisuutta tukeviin
ajattelu- ja toimintatapoihin, kuten strategiseen otteeseen ja ohjelmallisuuteen, ver-
kostoitumiseen ja kumppanuuteen sekä kommunikatiiviseen suunnitteluun. Vanhoja
alueellisen kehittämisen instituutioita on pyritty korvaamaan tai täydentämään uu-
silla. Niissä alueiden toimijat muuttuvat yhä vahvemmin kehittämisen objekteista
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subjekteiksi, joilta odotetaan kehittäjäroolia ja osavastuun ottamista alueensa ke-
hittämisestä. Alueille uudet instituutiot ovat tulleet pitkälti ulkopuolelta, EU:n ja
valtionhallinnon toimesta lanseerattuna.

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää esimerkkitapausten avulla, voivatko tällaiset
ulkoa lanseeratut instituutiot tukea omaehtoista kehittämisprosessia alueella,
ja jos voivat, niin miten ne omaehtoista kehittämistä tukevat. Vastausta etsitään
analysoimalla sitä, miten keskushallinnossa luotujen instituutioiden eri elementit
sekä tapa, jolla uudet instituutiot lanseerataan, vaikuttavat alueiden omaehtoisen
kehittämisprosessin eri vaiheisiin. (Ks. kuva 1.)
 

 

 Kuva 1. Tutkimusasetelma.
 

 

 Esimerkkeinä uusista alueellisen kehittämisen instituutioista tutkimuksessa käyte-
tään toimintaryhmätyötä Suomessa sekä alueellista kehittämissuunnittelua ja alue-
managementia Saksan Baijerissa. Tutkimuksessa pohditaan myös näiden uusien i n-
stituutioiden mahdollisuutta vakiintua alueen toimijoista lähtevän omaehtoisen ke-
hittämisen tueksi. Niin ikään tärkeä osa tutkimustehtävää on Suomessa ja Baijerissa
luotujen uusien instituutioiden tuominen yhteiseen eurooppalaiseen kontekstiin.
 

 Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa sekä keskushallinnon että alueilla kehittämis-
työtä tekevien käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää omaehtoisuuteen perustuvas-
sa alueellisessa kehittämisessä. Tarkoituksena on saada tietoa, jonka avulla alueel-
lisen kehittämisen instituutioita ja niiden uudistamista on mahdollista saada vastaa-
maan entistä paremmin alueiden toimijoiden tarpeita. Lisäksi tarkoituksena on tuot-
taa tietoa, joka auttaa alueiden toimijoita hyödyntämään paremmin uusia instituuti-
oita heistä itsestään lähtevän kehittämisen tukena.
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 3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
 

 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu alueellisen kehittämisen sekä erityi-
sesti omaehtoisen kehittämisen ja instituution käsitteiden ympärille. Seuraavassa
avataan näiden käsitteiden sisältöä ja määritellään se, mitä niillä tässä tutkimukses-
sa tarkoitetaan. Instituution käsitteeseen palataan kuitenkin vielä tarkemmin tutki-
muksen luvussa 5.
 

 

 3.1 Alueellinen kehittäminen
 

 Haverin (1994, 29) mukaan kehitys tarkoittaa järjestelmän muutosta tilasta toiseen.
Alueellisella kehityksellä voidaan ymmärtää positiivisia tai negatiivisia laadullisia
muutoksia, jotka vaikuttavat tietyn alueen asukkaiden elämisen ehtoihin ja hyvin-
voinnin toteutumiseen (Mäkinen 1993, 7). Alueellinen kehittäminen taas tarkoittaa
aktiivista prosessia, jossa julkiset tai yksityiset toimijat pyrkivät valituilla toimen-
piteillä saavuttamaan kehitykselle asetettuja tavoitteita (Fürst 1996, 91; Seppälä
1995, 31-32). Kehittämisen ytimenä on uuden luominen. Alueellinen kehittäminen
voidaan nähdä myös subjektin arvosidonnaisena ja uutta luovana toimintana, jota
odotukset ja kohteet suuntaavat. (Hyyryläinen 1992, 7.)
 

 Alueellisen kehittämisen taustalla on alueellisen kehittyneisyyden käsite. Sen näh-
dään viittaavan sekä alueen suhteelliseen asemaan muiden alueiden joukossa että
alueen tilaan suhteessa alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Käsitteeseen liittyy a r-
volataus. Korkeaksi katsottu kehittyneisyyden aste vastaa positiivisella tavalla a r-
vojärjestelmään liittyviä odotuksia. Tähän perustuen järjestäytynyt yhteiskunta on
pyrkinyt vaikuttamaan alueellisen kehityksen kulkuun eli nostamaan alueen kehitty-
neisyyttä suhteessa sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. (Siirilä 1988, 49.)
 

 Alueellisen kehittämisen tavoitteisiin sisältyvät arvostukset voivat olla niin talou-
dellisia, ekologisia, sosiaalisia kuin kulttuurisiakin (Fürst 1996, 91; Seppälä 1995,
31-32). Taloudelliset arvot saavat usein etusijan (ks. esim. Haveri 1994, 29; Mäki-
nen 1999, 75; Vanhove & Klaassen 1987, 19). Toisaalta esimerkiksi maaseudun
kehittämisessä taloudellisten arvojen rinnalle nostetaan usein sosiaaliset ja kulttuu-
riset arvot (ks. esim  Karhio 2000a; Ronnby 1998). Saksassa taas ekologiset arvot
yhdistetään alueellisessa kehittämisessä yhä useammin niin sosiaalisiin kuin talou-
dellisiinkin arvoihin (ks. esim. Goppel 1994a, 61; Thöne 1994, 92). Eri toimijoiden
arvostukset kehittämisen päämääristä saattavat olla hyvinkin erilaiset ja jopa risti-
riitaiset.
 

 Alueellinen kehittäminen liitetään usein aluepolitiikan käsitteeseen. Aluepolitiikkaa
voidaan pitää julkisen vallan toimintana, jolla yhteensovitetaan ja suunnataan alu-
eelliseen kehitykseen vaikuttavien yhteiskuntapolitiikan eri alojen toimenpiteitä
(Paasivirta 1991, 81). Kiljusen (1979, 133) mukaan aluepolitiikka on yhteiskunta-
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politiikan lohko, johon kuuluvilla toimilla pyritään edistämään maan eri osien talou-
dellisten ja sosiaalisten voimavarojen käyttöä sekä tasoittamaan elinoloissa esiinty-
viä eroja alueiden välillä. Suppealla aluepolitiikalla onkin perinteisesti tarkoitettu
juuri alueellisia kehittyneisyyseroja tasoittavaa politiikkaa, ennen kaikkea erilaisia
tulonsiirtoja vaurailta alueilta heikommin menestyneille alueille. Laajemmin alue-
politiikka voidaan katsoa tavaksi suhtautua eri alueiden kehittymiseen ja ohjata nii-
den kehittymistä (Vepsäläinen 1997, 188). Keskeinen aluepolitiikan lähtökohta on
tarve korjata markkinavoimien aiheuttamia epätasaisia maantieteellisiä vaikutuksia
(esim. Mäkinen 1999, 32; Vanhove & Klaassen 1987, 42). Nykyisin aluepolitiikka
nähdään yhä useammin Mäkisen (1999, 34-35) esittämässä kahdessa merkityksessä:
eroja tasoittavan ja voimavaroja jakavan toiminnan lisäksi myös uusia voimavaroja
luovana, etsivänä ja hyödyntävänä toimintana. Aluepolitiikan kohteena eivät tällöin
ole ainoastaan heikommin menestyvät ”kehitysalueet”, vaan sen avulla pyritään
kunkin alueen kehitysedellytysten hyödyntämiseen niiden oman aktiivisen toiminnan
avulla.
 

 Saksassa alueellisesta kehittämisestä (Regionalentwicklung) puhutaan myös ns.
aluejärjestyspolitiikan (Raumordnungspolitik) ja siihen kuuluvan osavaltionsuun-
nittelun ja -kehittämisen (Landesplanung und Landesentwicklung) yhteydessä.
Aluepolitiikan lailla myös aluejärjestyspolitiikan perustavoitteena on tasoittaa alu-
eellisia kehittyneisyyseroja ja parantaa alueiden kehittymisen edellytyksiä. Sillä ei
kuitenkaan ole tähän konkreettisia toimenpiteitä tai rahoitusvälineitä, vaan sen teh-
tävänä on ennen kaikkea alueiden kehittämiselle ja alueidenkäytön järjestämiselle
edellytyksiä luova (alueiden fyysistä käyttöä koskeva) suunnittelu, aloitteenteko ja
koordinaatio. Varsinaiset kehittämistoimenpiteet jäävät sektoripolitiikanalojen tai
esimerkiksi kuntien tehtäväksi. (Ks. esim. Fürst & Ritter 1993,1-3; Kahila 1997,
144-147; Kistenmacher et al.1994, 2.) Aluejärjestyspolitiikan näkökulmasta aluepo-
litiikkaa (Regionalpolitik) pidetään alueellisena rakennepolitiikkana (regionale
Strukturpolitik) tai alueellisena talouspolitiikkana (regionale Wirtschaftspolitik) eli
yhtenä sektoripolitiikoista, joiden tulee ottaa huomioon aluejärjestyksessä alueiden
kehittämiselle asetut tavoitteet (ARL 1995, 815; Fürst & Ritter 1993, 2-3).2

 

 Erilaiset muut kehittämispolitiikat kuten elinkeino-, maaseutu- ja kaupunkipolitiikka
katsotaan niin Suomessa kuin Saksassakin itsenäisiksi ja aluepolitiikalle rinnakkai-
siksi politiikanaloiksi. Silti niillä on myös aluepoliittisia ulottuvuuksia (ks. Linna-
maa & Sotarauta 2000, 27; esim. Toimiva maaseutu 1996, 27). Esimerkiksi maa-
seutupolitiikan perimmäisenä tavoitteena voidaan pitää kehityksen alueellista tasa-
painoa, joka edellyttää maaseutu- ja kaupunkialueiden tasa-arvoisuutta (Valtakari
1999, 49).
 

 Aluepolitiikalle – samoin kuin aluejärjestyspolitiikalle – on ominaista, että alueelli-
sen kehittämisen linjausten määrittäjänä ja rahoittajana on mukana jokin ”ylätaso”

                                                
 2 Saksalaisesta aluejärjestys- ja aluepolitiikasta sekä niiden suhteesta tarkemmin suomalaiselle lukijakunnal-
le: Kahila (1997), 144-175.
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kuten EU, valtio – Saksassa liittovaltio tai osavaltio – tai maakunta. Suomalaisia
alueita koskevaa aluepolitiikkaa harjoitetaan EU:n tasolla sekä kansallisena alue-
politiikkana. Lisäksi voidaan nähdä maakuntien harjoittavan omaa aluepolitiikkaa,
kun ne huolehtivat oman alueensa tasapuolisesta kehittymisestä. (Ks. Linnamaa &
Sotarauta 2000, 26.) Saksassa vastaavasti aluepolitiikkaa harjoitetaan EU:n, liitto-
valtion, osavaltioiden sekä osin osavaltion osa-alueiden ja seutukuntien tasolta.
Aluejärjestyspolitiikasta huolehtivat puolestaan liittovaltio, osavaltiot sekä osaval-
tioiden osa-alueet.
 

 Alueellinen kehittäminen voidaan kuitenkin ymmärtää aluepolitiikkaa laajemmaksi
ilmiöksi, johon ei välttämättä liity alueellisten kehittyneisyyserojen tasaamisnäkö-
kulmaa. Kun aluepolitiikassa alueita verrataan toisiinsa, alueellisessa kehittämises-
sä keskeistä on tarkastella alueen kehittymistä suhteessa itseensä. Toisin kuin alue-
politiikka, alueellinen kehittäminen voi periaatteessa tapahtua kunkin alueen omin
voimavaroin ilman, että siinä on ”ylätasoa” mukana. (Linnamaa & Sotarauta 2000,
27.) Myös tässä tutkimuksessa alueellinen kehittäminen ymmärretään tällä tavoin
aluepolitiikkaa laajempana ilmiönä. Alueellisen kehittämisen käsitteeseen sisälly-
tetään tutkimuksessa kuitenkin myös ”ylätason” harjoittamat politiikanalat kuten
aluepolitiikka ja aluejärjestyspolitiikka sekä alueelliseen kehittymiseen osaltaan
vaikuttavat erityispolitiikanalat, joista tämän tutkimuksen kannalta tärkein on maa-
seutupolitiikka. Näitä ”ylätason” harjoittamia politiikanaloja kutsutaan tutkimuk-
sessa yleisnimityksellä alueiden kehittämispolitiikka. Niiden merkityksen voi nähdä
ennen kaikkea institutionaalisten puitteiden luomisessa alueilla tapahtuvalle kehit-
tämistoiminnalle.
 

 

 3.2 Omaehtoinen kehittäminen
 

 Omaehtoisen kehittämisen ajatukset sisältyvät tähän tutkimukseen kahdesta näkö-
kulmasta. Ajatusta käytetään ensinnäkin kuvaamaan ja selittämään alueen toimi-
joista itsestään lähtevää alueellista kehittämisprosessia Toiseksi omaehtoiseen k e-
hittämiseen pohjautuvien ajatusten nähdään vaikuttaneen sekä kansallisella että
EU:n tasolla harjoitettuun alueiden kehittämispolitiikkaan, kun siinä on luotu uusia
instituutioita ja pyritty näin vastaamaan alueiden kehittämisen muuttuneisiin haastei-
siin. Jälkimmäiseen palataan luvussa 6.
 

 Alueellisen kehittämisprosessin perustuessa alueen omiin tarpeisiin ja pitkälti sen
omiin voimavaroihin voidaan puhua omaehtoisesta alueellisesta kehittämisestä.
Omaehtoisen kehittämisen kanssa lähes samassa merkityksessä käytetään usein a l-
haalta lähtevän kehittämisen käsitettä. Tähän tutkimukseen on kuitenkin valittu e n-
siksi mainittu käsite, koska turhaa ylhäältä-alhaalta -vastakkainasettelun korosta-
mista on haluttu välttää –  vaikka kyseinen asetelma tutkimuksen kysymyksenaset-
telun taustalla vaikuttaakin. Kuten Linnamaa & Sotarauta (2000, 32) sekä Mäkinen
(1996, 138) ovat todenneet, verkostomaisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa ei
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tulisi kiinnittää enää niin paljoa huomiota toimijoiden hierarkiatasoihin eli siihen,
tulevatko toimijat ”ylhäältä” vai ”alhaalta”, vaan tärkeämpää on kysyä, mikä on eri
toimijoiden rooli kehittämisessä.
 

 Omaehtoisen kehittämisen käsite ei ole yksiselitteisesti määritettävissä – niin kuin
ei alhaalta lähtevä kehittäminenkään – vaan sille on ollut tyypillistä saada eri yhte-
yksissä ja aikoina erilaisia merkityksiä. Omaehtoisuuden ajatukset nousivat esiin
70-luvun alkupuolella kolmansien maiden vaihtoehtoisina kehittämisstrategioina,
jotka tähtäsivät ennen kaikkea ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen. Tällöin
omaehtoisuus-käsitteen (”self-reliance”) ytimeksi muodostui ihmisen omiin voimiin
luottamisen, omavaraisuuden, solidaarisuuden ja riippumattomuuden periaatteet
(esim. ”The Cocoyoc Declaration” 1974; Galtung 1983; Stöhr & Taylor toim.
1981). Taustalla oli uskon heikkeneminen taloudellisen kasvun jatkumiseen sekä
yksipuolisesti taloudelliselle kehitykselle vaihtoehtoisten arvojen kuten ympäristö-
arvojen kasvanut merkitys. Omaehtoisuuden rinnalla käytettiin myös suunnilleen
samansisältöisiä muita käsitteitä, joista yksi oli juuri edellä mainittu alhaalta lähtevä
kehittäminen (”development from below” mm. Stöhr 1981a).
 

 Eurooppalaiseen alueellisesta kehittämisestä käytyyn keskusteluun omaehtoisuuden
ajatukset tulivat 70-luvun lopulla talouden laman, sen vahvistamien regionalististen
pyrkimysten sekä keskuksista lähtevään kehittymiseen perustuvaan aluepolitiikkaan
kohdistuneen kritiikin myötä. Alueiden omiin voimavaroihin ja hajautettuun päätös-
valtaan perustuvista strategioista etsittiin ratkaisuja erityisesti syrjäisten alueiden
kehittämiseen. Itävaltalaisilla ja sveitsiläisillä aluetalouden tutkijoilla ja aluesuun-
nittelijoilla oli keskeinen rooli näiden strategioiden luomisessa. (Ks. esim. Brugger
1984; Glatz & Scheer 1981a; Stöhr 1981b.)
 

 Omaehtoisen alueellisen kehittämisen ajatukset ovat saaneet esittäjästä ja yhtey-
destä riippuen erilaisia painotuksia. Niitä on kuitenkin yhdistänyt kehityksen näke-
minen kokonaisvaltaisena prosessina, joka perustuu ensisijaisesti kunkin alueen i h-
misten omiin tarpeisiin ja voimavaroihin. Kehittämisen nähdään olevan tulokselli-
sempaa ja kestävämpää, mikäli se lähtee liikkeelle paikallisista resursseista ja sen
suunnittelu ja toteuttaminen pitää sisällään paikallisten toimijoiden laajan osallistu-
misen. Taloudellisten arvojen kanssa tasavertaisina kehittämisessä otetaan huomi-
oon ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset arvot. Asukkaiden omista tarpeista lähte-
vän kehittämisen on katsottu edellyttävän heidän oman päätösvallan kasvattamista
ja pyrkimystä vähentää alueen riippuvuutta pitkälle kehittyneistä keskusalueista.
Ihmisten yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvamista sekä alueellisen identiteetin
muotoutumista on niin ikään pidetty omaehtoisen kehittämisen edellytyksenä. Oma-
ehtoisen kehittämisprosessin tunnusmerkkeihin kuuluvat myös teorian ja toiminnan
yhdistäminen sekä pyrkimys omasta toiminnasta oppimiseen. Omaehtoisuuden on
nähty voivan toteutua eri aluetasoilla, mutta paikallistaso on noussut yleensä kes-
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keisimmäksi, sillä suurin osa ihmisistä elää ja toimii juuri paikallistasolla3. Vaikka
omiin voimavaroihin luottaminen onkin ollut strategioiden keskiössä, keskushallin-
non tukea syrjäisten alueiden kehittämiselle on silti pidetty välttämättömänä. (Esim.
Bassand 1986; Brugger 1984; Friedmann 1986, 214; Galtung 1983; Glatz & Scheer
1981a,b; Stöhr 1981a,b ja 1983; Stöhr & Taylor toim.1981.)
 

 Omaehtoisen kehittämisen strategioissa vahvemmin taloudelliseen kehitykseen ovat
painottuneet sisäsyntyiseen kehittämiseen (endogenous Development esim. Garofoli
1992) ja paikallisiin innovaatioihin suuntautuneet kehittämisstrategiat (esim. Brug-
ger 1985; Glatz 1988). Niihin verrattavat ns. paikallisen taloudellisen kehittämisen
(LED = local economic development) ajatukset perustuvat havaintoihin siitä, että
keskeinen merkitys alueiden taloudelliselle kehitykselle ei ole niinkään alueen ul-
kopuolelta tulevilla, vaan yritysten paikalliseen ja alueelliseen toimintaympäristöön
liittyvillä tekijöillä. Tällaisiin sisäsyntyisiin tekijöihin lasketaan paikalliset, niin
fyysiset, institutionaaliset kuin henkisetkin voimavarat sekä erilaisten paikallis- ja
aluetason toimijoiden vuorovaikutus ja yhteistyö. (Esim. Bennett & Krebs 1991, 1-
7; Stöhr 1990, 42-44; ks. myös Haveri 1994 33-36; Mäkinen 1999, 77-83.) Myös
esimerkiksi innovatiivisen ympäristön (ks. esim. Alarinta 1999; Fromhold-Eisebith
19954) ja alueen institutionaaliseen kyvykkyyden (institutional capacity ks. Amin &
Trifft 19945, 14-15; Healey et al. 1999, 119-120; Linnamaa & Sotarauta 2000, 46-
47.) käsitteitä käyttävät ajatukset korostavat alueen kehittymisen riippuvan suuresti
alueella kehittämistä tukevien erilaisten toimijoiden määrästä, näiden välisestä vuo-
rovaikutusta sekä tästä syntyneistä innovaatioista ja kollektiivisesta toiminnasta.
 

 Kun edellä esitetyt sisäsyntyisen kehittämisen, LED:in tai innovatiivisen ympäristön
käsitteet on vahvemmin yhdistetty kaupunkiseutuihin,6 maaseutualueiden kehittämi-
sessä omaehtoisuuden käsitteeseen kytkeytyy taas 90-luvun alussa vahvemmin esiin
noussut integroidun eli yhdentävän maaseudun kehittämisen käsite (integrated rural
development). Omaehtoisen kehittämisen lailla tälläkin käsitteellä on juurensa ke-
hitysmaayhteydessä ja se on niin ikään saanut eri yhteyksissä erilailla painottuvia
sisältöjä (ks. esim. Dams et al. 1985; Schmitz 1988). Yhdentävän kehittämisen voi
katsoa tarkoittavan sitä, että kehittämistoimet ovat monisektorisia (horisontaalisia),
alueperusteisia, toisiaan täydentäviä ja keskenään koordinoituja. Yhdentävän kehit-
tämisen on katsottu korostavan paikallistasoa, sillä ”yhdentämisen elementit” ovat
parhaiten hallittavissa paikallisella tasolla. Yhdentävän maaseudun kehittämisen
synonyymina onkin käytetty paikallista kehittämistä, jossa paikalliset tekijät muo-

                                                
 3 Paikallistaso on eri yhteyksissä ymmärretty hyvin eri tavalla. Sillä on voitu tarkoittaa mitä tahansa aluetasoa
kansallisvaltion alapuolella eli muutaman sadan asukkaan kylästä satojen tuhansien asukkaiden alueeseen.
(Ks. esim. Ray 1999.)
 4 Saksassa innovatiivisesta ympäristöstä on käytetty ”luovan miljöön” (”kreatives Milieu”) -käsitettä. Sekä
Alarinta että Fromhold-Eisebith viittaavat GREMI-ryhmän tutkimuksiin: mm. Camagni (1991): Innovation
networks: Spatial perspectives. London.
 5 Amin & Trifft (esim. 1994, 14-15) käyttävät suunnilleen samaa tarkoittavaa käsitettä ”institutionaalinen
tiheys” (”institutional thickness”).
 6 Alarinta (1999) tosin tarkastelee maaseutua innovatiivisena ympäristönä.
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dostavat kehittämisen perustan ja kehittämisen päämääränä on paikallinen etu. Ke-
hitystä on tässä yleensä tarkasteltu taloudellisessa merkityksessä, tavoitteena esi-
merkiksi ihmisten keskimääräinen tulotason kasvu. Paikallisen kehittämisen yhtey-
dessä kehitystä on pidetty yhteisöllisenä käsitteenä ja ymmärretty prosessiksi, jossa
sosiaaliset, institutionaaliset, asenteelliset ja muut laadulliset tekijät tukevat talou-
dellisten päämäärien saavuttamista. (Malinen 2000, 24-25.)
 

 Omaehtoisen kehittämisen käsite on kytketty myös kansalaisyhteiskunnan ja julkis-
ten instituutioiden suhteeseen, jolloin siihen selvästi liittyy kamppailu vallasta ja sen
käytöstä. Taustalla voi nähdä laajemman yhteiskunnallisiin arvostuksiin liittyvän
kysymyksen yleisen edun ja paikallisten intressien välisestä suhteesta. (Ks. Valta-
kari 1999, 58.) Mm. Friedmann (esim. 1986, 1987) on tuonut esiin tätä näkökulmaa.
Hän on nähnyt omaehtoisen kehittämisen olevan poliittisen aktivoitumisen strategia
(”social mobilisation”, ks. Friedmann 1987), jossa ihmiset nousevat vastustamaan
tiettyjä yhteiskunnallisia asioita ja muuttavat itse todellisuutta askel askeleelta radi-
kaalin toiminnan avulla. Omaehtoisuus on näin ollen Friedmannin (1986, 205, 212-
214) mukaan kansalaisyhteiskunnan puolella tapahtuvaa toimintaa, joka sitoo taval-
liset ihmiset toimijoiksi ja jonka perustana ovat yhteiskunnassa vallitseville kehi-
tyslinjoille vaihtoehtoiset arvot.
 

 Omaehtoista kehitysprosessia voidaan tarkastella myös kyberneettisesti, jolloin
huomio kiinnittyy prosessin tavoitteiden asettamiseen. Järjestelmä voi saada tavoit-
teensa ulkoa tai asettaa ne itse itselleen. Omaehtoisesta kehitysprosessista puhutaan
silloin, kun järjestelmän tavoitefunktio on järjestelmän oman itseohjauksen tai it-
sesäätelyn määräämä. Edelleen aidoksi kehitysprosessiksi on kutsuttu tavoitteellis-
ta, laajenevaa omaehtoista kehitystä, jonka edellytyksenä on ääretön määrä mahdol-
lisia muutoksia. Siihen liittyvät myös ihmisten ja yhteisöjen toiminta itseohjautuvina
ja aktiivisina subjekteina. (Ahmavaara 1976, 165-171, 181.) Hyyryläinen (1992, 45)
onkin todennut omaehtoisen kehittämisen keskeisenä sisältönä olevan luottamuksen
ihmisten mahdollisuuksiin ylittää sen hetkisessä tilanteessa olemassa oleva ja luoda
uutta. Omaehtoisuus kiinnittyy näin vahvasti kehittämisessä keskeiseen uuden luo-
miseen.
 

 Etenkin Suomessa omaehtoisuuden rinnalla on käytetty paljon paikallisen aloitteelli-
suuden ja omatoimisuuden käsitteitä. Niillä voidaan kuitenkin nähdä olevan oma-
ehtoisuutta suppeampi, konkreettiseen omaehtoisuuspyrkimykseen viittaava merki-
tys. Ne ovat tiettyyn tilanteeseen sidottua alueen toimijoiden yhteistoimintaa, jossa
he pyrkivät luomaan oman näkemyksen ja toimimaan käytännössä sen mukaan.
(Hyyryläinen 1992, 45-46;  Hyyryläinen & Rannikko 2000; 18-19.) Esimerkiksi ky-
lätoimintaa voidaan pitää paikallisena aloitteellisuutena ja omatoimisuutena (ks.
esim. Hautamäki 1989; Mäki 1993). Myös mm. kuntaorganisaatiosta itsestään läh-
tenyt kehittämisprosessi, uuden luominen, voi olla pyrkimystä omaehtoisuuteen.
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 Ray (1999) on hahmottanut laajaa kehystä, jolla omaehtoinen kehittäminen voitaisiin
ymmärtää nykyisen läntisen Euroopan kontekstissa. Hänen mielestään on tärkeää
ottaa huomioon globalisaation sekä ns. refleksiivisen moderniuden (ks. esim. Beck
et al. 1996) vaikutukset. Ray pyrkii selittämään sitä, miten paikalliset edut voivat
operationalisoida omaehtoisuuteen kuuluvan  lupauksen paikallisesta toiminnasta.
Samalla hän kohdistaa huomion alueiden välisiin suhteisiin sekä alueiden ulkopuo-
listen instituutioiden dynaamiseen monimutkaisuuteen globalisoituvassa maailmas-
sa. Rayn teoriakehyksen keskeiset käsitteet ovat kehittämisen valikoima (reper-
toire) ja polut, demokraattisen politiikanteon muodot sekä kehittämisen oikeudet.
 

 Kehittämisen valikoimat ja polut Ray (1999) katsoo alueen kulttuurisen identiteetin
elementeiksi, joita voidaan erikseen tai erilaisina yhdistelminä käyttää lukuisissa
alueellisissa strategioissa. Omaehtoisen kehittämisen keskeiseksi sisällöksi tulee
tietoisuuden kasvattaminen alueellisesta valikoimasta ja tämän valikoiman vaalimi-
nen ja kehittäminen. Valikoimat toimivat välittäjinä paikallisen alueen ja sen ulko-
puolisen tason välillä. Paikallistasoa ei nähdä autonomisena toimijana, jolla on täysi
vapaus valita ja hyödyntää syntyneet tulokset. Sen sijaan paikallistason kyky toi-
mintaan on kytköksissä ulkoisiin tekijöihin niin, että viimeksi mainitut vaikuttavat
paikallisiin olosuhteisiin samalla kun alueet voivat hyödyntää näitä tekijöitä strate-
gioissaan. Kehittämisen oikeuksien merkitys korostuu, koska vallitsevana on trendi,
jossa yhteiset resurssit - paikallinen tieto mukaan lukien - ovat muuttumassa hyö-
dykkeiksi, joiden omistusoikeus siirtyy julkiselta sektorilta yksityiselle. Omaehtoi-
nen kehittäminen tulee siksi projektiksi, jossa luodaan käsityksiä vapauksien mah-
dollisuuksista ja etsitään tapoja niiden legitimisoimisessa yhteisöllisinä oikeuksina.
Jälkimmäinen voi tapahtua synnyttämällä tueksi ulkoisia instituutioita tai sisällyttä-
mällä nämä oikeudet alueella yhteisesti tunnustettuihin ideologioihin. Ray katsoo
kehittämisen oikeuksien tuovan energiaa kulttuuriselle ja poliittiselle dynamiikalle
ja siten sallivan diskurssit vaihtoehtoisista kehittämispoluista. Nämä diskurssit
puolestaan toteutuvat ennen kaikkea osallistavassa tai neuvottelevassa (deliberati-
ve) demokraattisen politiikanteon muodoissa. Ray haluaakin korostaa omaehtoisen
kehittämisen poliittista luonnetta sekä haastetta perinteiselle edustukselliselle de-
mokratialle.
 

 Tässä tutkimuksessa omaehtoisella alueellisella kehittämisellä tarkoitetaan kuvan 2
mukaista kehittämisprosessia, joka lähtee liikkeelle alueilla, seuduilla ja viime k ä-
dessä paikallistasolla toimivista ihmisistä ja yhteisöistä sekä perustuu näiden omiin
tarpeisiin ja pitkälti myös omiin voimavaroihin. Paikallistason toimijat, joihin kuu-
luvat niin yksilöt, yhdistykset, yritykset kuin kuntaorganisaatiotkin, ovat siis kehit-
tämisen keskeisimpiä subjekteja. Näiden toimijoiden tulee ottaa kehittäjärooli. K e-
hittäminen ohjautuu silloin heidän odotuksistaan ja tavoitteistaan lähtien. Toimijat
ottavat kehittämisestä vastuun ja luovat prosessissa omasta näkökulmastaan uutta.
Tällainen omaehtoinen kehittäminen vaatii paikallista aloitteellisuutta eli toimijoiden
yhteiseen näkemykseen perustuvaa yhteistoimintaa ja kumppanuutta. Omaehtoisen
alueellisen kehittämisprosessin ei katsota olevan riippumaton ympäröivästä maail-



I Johdatus tutkimusasetelmaan

22

masta. Keskeistä kuitenkin on, että alueen toimijat voivat kehittämisessä tehdä v a-
lintoja ja päätöksiä kytkeytymisestään ympäröivään maailmaan tietoisesti ja omista
lähtökohdistaan. (Ks. Hyyryläinen 1992, 45.)

 Kuva 2. Omaehtoinen kehittämisprosessi

Tutkimuksessa ei ole tarkoitus pohtia sitä, miten pitkälle paikallinen, seudullinen tai
alueellinen omaehtoisuus kullakin alueella riittää vastaamaan kaikkiin nykyisiin ja
tuleviin kehittämisen haasteisiin. Lähtökohtana pidetään sitä, että omaehtoisuudella
on aina positiivinen vaikutus alueen kehittymiseen ja että ilman jonkinlaista oma-
ehtoisuutta ja paikallista aloitteellisuutta ei alueellinen kehittyminen ole nykyisin
edes mahdollista. Tutkimuksen huomio kohdistuu sen sijaan ensinnäkin siihen, mil-
laisina ajattelu- ja toimintatapoina omaehtoisuus on otettu huomioon uudemmassa
alueiden kehittämispolitiikassa. Toiseksi tarkastelun kohteena on erityisesti oma-
ehtoinen kehittämisprosessi (ks. kuva 2): sen käynnistyminen, strategioiden luomi-
nen, kumppanuuksien syntyminen, toimijoiden toiminta kehittäjäroolissaan, toimin-
nan kehittyminen sekä alueiden kehittämispolitiikan uusien instituutioiden mahdolli-
suudet tukea tällaista prosessia sen eri vaiheissa.

3.3 Instituutiot

Alueiden kehittämispolitiikan uudet ajattelu- ja toimintatavat sekä välineet – kuten
toimintaryhmätyö, alueellinen kehittämissuunnittelu ja aluemanagement – merkitse-
vät myös toimijoiden toimintaa ja niiden välistä vuorovaikutusta ohjaavia uudenlai-
sia puitteita ja sääntöjä. Tällaiset toimintapuitteet ja -säännöt kuuluvat instituutioi-
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den ominaisuuksiin. Toimintaryhmätyötä, alueellista kehittämissuunnittelua ja alue-
managementia käsitelläänkin tässä tutkimuksessa instituutioina. Tutkimusasetelman
keskeinen kysymys on siis, miten nämä uudet instituutiot voivat tukea omaehtoista
alueellista kehittämisprosessia. Instituutionäkökulma auttaa kiinnittämään huomiota
paitsi yksittäiseen kehittämisvälineeseen myös siihen sisältyvään kehittämisajatuk-
seen sekä sitä ympäröiviin institutionaalisiin puitteisiin, joista irrallaan väline ei
koskaan ole. Samalla esille nousee olemassa olevien instituutioiden merkitys. Ne
vaikuttavat sekä uusien instituutioiden lanseerausprosessiin että edelleen uusilta
instituutioilta odotettujen tulosten saavuttamiseen.

Instituutiot voidaan yleisesti määrittää ihmisten sosiaalisen toiminnan tuloksena
muotoutuneiksi, suhteellisen pysyviksi puitteiksi, sääntöjärjestelmiksi, jotka ohjaa-
vat yksilöiden välistä vuorovaikutusta (esim. Göhler 1987, 17b; Keman 1996, 111;
Nee 1998, 8; North 1990, 3; von Prittvitz 1994, 82). Instituutiot ovat aina olleet
keskeisiä tarkastelun kohteita mm. sosiologiassa ja politiikan tutkimuksessa. Välillä
ne jäivät yksilön toimintaa ja vapaata valintaa korostavien teorioiden varjoon, mutta
sosiaalisten prosessien merkitystä korostavan uusinstitutionalismin (new institutio-
nalism) myötä instituutiot on otettu uudelleen tarkastelun keskipisteeseen. Instituu-
tion käsite ja instituutioita korostavien lähestymistapojen painotukset vaihtelevat
kuitenkin paljon niin eri tieteenalojen välillä kuin yhden tieteenalan sisälläkin, aina
kunkin suuntauksen omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista riippuen. (Ks. esim.
Dimaggio & Powell 1991, 1-3; Goodin 1996, 2-20; Mayntz & Scharpf 1995, 40;
Peters 2000, 332-333, 338, 351-352.)

Aluetieteissä instituutioilla on ollut keskeinen sija Karpin (1996) tutkimuksessa,
joka on koskenut yhteiskunnan toimintajärjestelmien alueellistumista. Karppi on
siinä määritellyt instituutiot epävirallisten ja virallisten normien järjestelmäksi. Hän
sijoitta ne heikosti muuttumiskykyisen aluerakenteen ja periaatteessa rajattomasti
muuttumaan kykenevän organisaation päätöksentekorakenteen väliin. (Em. 1996 86-
99.)

Instituution käsite ei kuitenkaan ole ollut keskeisessä asemassa aluetieteissä laa-
jemmin. Alueellista kehittämistä koskevissa tarkasteluissa instituutioihin on usein
viitattu, tarkoittaen yleensä – käsitettä tarkemmin määrittämättä – valtion ja kunnal-
liseen hallintojärjestelmään kuuluvia virallisia organisatorisia rakenteita ja toimin-
tamuotoja. Huomio on yleensä kiinnitetty ennen kaikkea valtion, ja nykyisin myös
EU:n, instituutioiden paikallis- ja aluetason toimijoita rajoittaviin vaikutuksiin. (Ks.
esim. Häkli 1993; Kahila 1997, 43-49, 319-326; Seppälä 1995, 35-36; Virkkala
2000, 27-28.) Suunnitteluteorioissa ja suunnittelumenetelmien tutkimuksessa huo-
mio on taas kohdistunut kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin virallisissa in-
stituutioissa harjoitettuun suunnitteluun (ks. esim. Keränen & Mäkitalo 1987).
Aluetaloustieteiden uusissa suuntauksissa on puolestaan lainattu niin taloustieteiden
kuin sosiologiankin instituutiokäsitteitä, kun on korostettu erilaisten organisaatioi-
den ja niiden välille vakiintuneiden vuorovaikutustapojen merkitystä alueelliselle
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kehittymiselle (ks. esim. Linnamaa 1999, 28-29; Maskell 1996). Kaiken kaikkiaan
on todettava, ettei alueellisen kehittämisen tutkimuksessa tai suunnitteluteorioissa
ole omaa instituutiokäsitettä tai lähestymistapaa instituutioihin, jota voitaisiin tässä
tutkimuksessa suoraan hyödyntää.

Instituution käsitteelle ei siis ole olemassa yleispätevää, yksiselitteistä määritelmää,
vaan tarkastelunäkökulmasta riippuen se voi kuvata hyvin monenlaisia yhteiskun-
nallisia ilmiöitä. Ennen kuin käsite otetaan tämän tutkimuksen käyttöön, onkin tar-
peen vielä avata sen saamia erilaisia sisältöjä, tarkastella näkemyksiä instituutioi-
den vaikutuksesta toimijoihin ja toimintaan sekä käsityksiä instituutioiden alkupe-
rästä ja synnystä. Tämän perusteella voidaan määritellä tarkemmin, mitä käsitteellä
tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. Nämä ovat tutkimuksen 5. luvun aiheita.

4 Tutkimuksen lähestymistapa ja aineisto

Tutkimuksessa asetutaan tarkastelemaan alueellista kehittämistä paikallistason
omaehtoisen kehittämisen ja valtionhallinnon edustajien harjoittaman alueiden ke-
hittämispolitiikan välille. Tutkimuksen huomio kohdistuu näiden kahden tason väli-
siin  kytkentöihin. Tarkoituksena on etsiä keinoja yhteensovittaa näillä tasoilla t a-
pahtuvaa alueellista kehittämistoimintaa. Tutkimusasetelman keskiössä on valtion-
hallinnon taholta tehdyn instituutioiden – kehittämistoiminnan puitteiden – lansee-
raamisen ja omaehtoisen kehittämisen välinen jännite.

Tutkimusaiheen valintaan, tutkimuksen näkökulmaan, luonteeseen ja metodeihin
ovat vahvasti vaikuttaneet omat kokemukseni välittäjänroolista paikallisen omaeh-
toisen kehittämisen ja alueiden kehittämispolitiikasta vastaavien valtionhallinnon
edustajien välillä. Tutkimuksen lähtökohdat ovat niissä kysymyksissä, jotka itseäni
pohdituttivat toimiessani kylätoimijoiden ja viranomaisten yhteistyömuotoja etsiväs-
sä projektissa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen liitoissa sekä sisäasiainministeriössä
Suomen EU:n jäsenyyden alkuvuosina 1995 - 1997. Lisäksi opintomatka Baijeriin,
Baijerin maaseudun kehittämisen hallinnon ja Baijerin osavaltion kehittämisen ja
ympäristökysymysten ministeriön vieraana kesällä 1996 herätti kysymyksiä, jotka
koskivat valtionhallinnon, kuntien sekä paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen välisiä
suhteita uudistuvassa alueellisessa kehittämisessä.

Vuonna 1997 toimin Suomen kylätoiminta ry.:n edustajana paikallisen omaehtoi-
suuden maaseutuohjelmaa (POMO-ohjelmaa) valmistelleessa maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän seudullisen kehittämisen teemaryhmässä. Tällöin näin POMO-
ohjelmaprosessin tarjoavan tutkimuskohteen, jonka avulla oli mahdollista etsiä vas-
tauksia minua ja monia muita alueellisen kehittämisen parissa työskennelleitä askar-
ruttaviin kysymyksiin. Baijerista saadut kokemukset ja sinne syntyneet kontaktit
taas kannustivat hakemaan vertailevaa tutkimusasetelmaa Suomen ja Baijerin välil-
lä. Tutkimusongelma ja -asetelma tarkentuivat myöhemmin tutkimusprosessin alku-
vaiheissa.
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4.1 Tutkimuksen luonne

Tutkimusta voi pitää luonteeltaan laadullisena ja ymmärtävänä. Se pyrkii tekemään
tutkimuksen kohteena olevat, uusien instituutioiden lanseeraamisen ja omaehtoisen
kehittämisen kytköksiin liittyvät ilmiöt eurooppalaisessa alueellisessa kehittämises-
sä ymmärrettäviksi. Siten haetaan vastausta tutkimuksen kysymykseen uusien in-
stituutioiden mahdollisuuksista tukea omaehtoista alueellista kehittämistä. Kyseessä
on teoreettis-empiirinen analyysi, jossa laadullisen tutkimuksen luonteen (ks.
Alasuutari 1995, 28-29, 205, 209.) mukaisesti on etsitty koko aineiston – niin teo-
riakirjallisuuden, aiempien tutkimusten kuin Suomen ja Baijerin esimerkkejä koske-
van primääriaineiston – kanssa sopusoinnussa olevaa tulkintaa.

Hermeneuttisen ajattelutavan (ks. esim. Haaparanta & Niiniluoto 1986, 63-67; Te-
räväinen 1990, 83-84.) mukaisesti paikallisten esimerkkien tulkinnassa omalla, työn
ja opintomatkan kautta hankitulla esiymmärryksellä uusien instituutioiden lansee-
raamisesta ja omaehtoisesta kehittämisestä on tutkimuksessa tärkeä merkitys. Ym-
märrys on kasvanut tutkimuksen kuluessa vuoropuhelussa paikallisia prosesseja
edustavien toimijoiden kanssa. Tämä mahdollisti ensivaiheessa tutkimuksen kysy-
myksenasettelun tarkentumisen sekä lopulta ilmiöille antamani tulkinnat.

Alasuutarin (1995, 46) mukaan laadullisen tutkimuksen selitysmallien ei oleteta
esittävän universaaleja lainalaisuuksia, vaan keskeistä on ilmiön paikallinen selittä-
minen. Tämän tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä on tulkittu paitsi Suomen ja
Baijerin paikallisessa myös laajemmin eurooppalaiseen alueellisen kehittämisen
kontekstissa, jota Suomen ja Baijerin prosessit esimerkkeinä edustavat. Suomen ja
Baijerin prosessien keskinäinen vertailu ei ole tutkimuksen varsinainen tarkoitus.
Kahden maan esimerkkien rinnakkaisella analyysillä tutkimuksessa on sen sijaan
pyritty ensinnäkin havaitsemaan alueelliseen kehittämiseen kummassakin maassa
liittyviä kulttuurisia itsestäänselvyyksiä ja kyseenalaistamaan niitä. Toiseksi kahden
erilaisen maan esimerkkien avulla tarkoituksena on ollut löytää laajemmassa eu-
rooppalaisessa kontekstissa päteviä tulkintoja.

4.2 Suomen ja Baijerin esimerkkialueet

Suomen ja Saksan Baijerin valitseminen tutkimuksen esimerkkialueiksi johtuu ennen
kaikkea siitä, että tunsin kummankin maan alueellista kehittämistä, niiden toimijoita
sekä ajatus- ja  toimintatapojen muutoksia jonkin verran jo ennestään. Kehittämis-
prosesseihin ”sisäänpääsy” oli näin suhteellisen helppoa. Näiden maiden valinta
esimerkeiksi oli perusteltua myös siksi, että kummassakin maassa oli käynnistynyt
selvä alueellisen kehittämisen ajatus- ja toimintatapojen muutos ja uusien instituuti-
oiden lanseeraus. Suomi ja Baijeri esimerkkeinä olivat lisäksi niin erilaiset, että nii-
den prosesseista löytyviä yhteisiä piirteitä saattoi ajatella voitavan yleistää laajem-
minkin eurooppalaisessa kontekstissa päteviksi. Lisäksi on syytä todeta, että sak-
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salaisten osavaltioiden väestömäärät ovat niin suuret (Baijerissa n. 12 miljoonaa
asukasta) ja niiden oma päätösvalta on mm. alueiden kehittämispolitiikassa niin
vahva, että saksalaisia osavaltioita on tässä tutkimuksessa perusteltua rinnastaa en-
nemminkin Suomen valtioon kuin esimerkiksi suomalaisiin maakuntiin.

Suomessa tutkimus kohdistuu POMO-ohjelmaprosessiin. Paikallisiin toimintaryh-
miin perustuva kehittämistapa, toimintaryhmätyö, pyrittiin siinä vakiinnuttamaan
kaikkialle Suomen maaseutualueille. Baijerissa tutkimuksen kohteena on alueellisen
kehittämissuunnittelun instituutiota edustavan uudistetun seudullisen kehittämis-
suunnitelman suunnittelu- ja toteuttamisprosessit. Niissä pyritään käynnistämään
aluemanagementin muodossa organisoitu kuntien yhteistyö seudun kehittämiseksi.

Kummassakin maassa oli tarjolla muitakin esimerkkejä uusien alueellisen kehittä-
misen instituutioiden lanseerauksesta tavoitteena tukea omaehtoista kehittämistä.
Suomessa kyseeseen olisi voinut tulla esimerkiksi osaamiskeskusohjelma tai LEA-
DER II -ohjelma. POMO-ohjelman valintaa tutkimuskohteeksi puolsi kuitenkin e n-
sinnäkin se jo edellä esille tullut seikka, että tunsin hyvin ennestään prosessin lähtö-
kohtia ja alkuvaiheita. Toiseksi halusin esimerkiksi lanseerausprosessin, jossa vuo-
rovaikutus tapahtuisi nimenomaan kansallisen keskushallinnon ja alueiden eikä niin-
kään EU:n elimien ja alueiden välillä. EU:n vaikutuksesta huolimatta ensiksi mai-
nittu suhde on edelleen alueiden kehittämispolitiikassa keskeinen – ja EU:n laajen-
tuessa todennäköisesti uudelleen vahvistuva. Kolmas POMO-ohjelman valintaa
puoltava seikka oli se, että POMO-prosessia oli mahdollista seurata reaaliajassa.
Neljäs syy on välineellinen ja liittyy edelliseen. Toimintaryhmätyön lanseeraami-
seen liittyvälle tutkimukselliselle tiedolle on ollut todellista tarvetta.

Baijerissa tutkimuksen kohteeksi olisi voinut valita myös maaseudun kehittämisen
hallinnon instituutiot ja tarkastella kylien kehittämisen muuttumista alueellisiksi
maaseudun kehittämishankkeiksi. Kehittämisen sisältö ja mittakaava olisi osavaltion
kehittämisen instituutioita paremmin vastannut Suomen POMO-ohjelmaa. Muutok-
sia Baijerin maaseudun kehittämisen hallinnon instituutioissa voi kuitenkin pitää
ennemminkin uusien painopisteiden hakemisena vanhojen instituutioiden puitteissa
kuin varsinaisesti uusien instituutioiden laajana lanseeraamisena. Sen sijaan uudis-
tetussa seudullisessa kehittämissuunnitelmassa ja aluemanagementissa on ollut kyse
keskushallinnon toimesta tapahtuvasta uusien instituutioiden lanseerauksesta, jota
oli mahdollista seurata reaaliaikaisena. Tutkimukselliselle tiedolle oli siinäkin to-
dellista kysyntää. Hallintorakenteiden erilaisuudesta ja kehittämisen sisällön eroista
huolimatta toimintaryhmätyön Suomessa sekä alueellisen kehittämissuunnittelun ja
aluemanagementin instituutioihin Baijerissa sisältyy myös monia samanlaisia ele-
menttejä. Lisäksi Suomen ja Baijerin esimerkkien erilaisuus lisäsi mahdollisuuksia
löytää laajemmin eurooppalaisen aluepolitiikan muutoksissa päteviä tulkintoja.

Kummastakin maasta valitsin tutkimukseen kaksi aluetta, joille esimerkkeinä toimi-
via uusia instituutioita parhaillaan lanseerattiin. Kahden erilaisen alueen perusteella
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tehdyt tulkinnat selittävät yhtä paikallista esimerkkiä varmemmin yleisemminkin
kyseessä olleen instituution lanseeraukseen liittyviä ilmiöitä.

Toimintaryhmätyön lanseerausta Suomessa olen tutkimuksessa tarkastellut POMO-
ohjelmaa toteuttaneiden Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry.:n alueella itäi-
sellä Uudellamaalla sekä Pomoseitsikko ry.:n alueella Päijät-Hämeessä (ks. kuva
3). POMO-esimerkkialueiden valintaan vaikutti ennen kaikkea se, että olin ollut
mukana niillä ennen POMO-toimintaa käynnistyneissä kyläprojekteissa. Siten tunsin
jo jonkin verran ennestään maaseudun kehittämistä ja siihen osallistuvia toimijoita
näillä alueilla. Alueet olivat myös maaseudun kehittämisen lähtökohdiltaan erilaiset.
Toisaalta kummankin kohdealueiden sijoittuminen Etelä-Suomeen tuli ottaa huomi-
oon, kun niiden perusteella tehtyjä tulkintoja suhteutettiin koskemaan yleisesti toi-
mintaryhmätyötä Suomessa.

Kuva 3. SAMPo ry.:n ja Pomoseitsikko ry.:n toiminta-alueet. (Karttapohja: Kunnat
1.1.2001)

POMOSEITSIKKO

SAMPO
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Kuva 4. Baijerin sijainti Euroopassa ja tutkimuksen kohteena olleet alueet Baije-
rissa. (Tutkimusalueiden sijaintia osoittavan kartan karttapohja: Teilraumgutach-
ten und…2000).

Baijerissa uusien instituutioiden lanseerausta on tarkasteltu Deggendorf-Plattlingin
alueella Ala-Baijerissa sekä Ansbach-Hesselbergin alueella Keski-Frankeissa (ks.
kuva 4). Baijerin esimerkkialueiden valinnan tärkeimpänä perusteena oli ajankohtai-
nen seudullisen kehittämissuunnitelman laatimis- ja toteuttamisprosessi. Kohteiksi
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halusin myös Baijerin oloissa maaseutumaiseksi katsottavia alueita.7 Sellainen olisi
ollut erityisesti Baijerin pohjois- tai koillisrajalla sijaitseva alue. Tutkimukseen s o-
veltuvaa, parhaillaan käynnissä olevaa prosessia näiltä raja-alueilta ei kuitenkaan
löytynyt. Deggendorf-Plattlingin ja Ansbach-Hesselbergin alueet tarjoavat kuitenkin
myös tutkimuksen kysymyksenasetteluun hyvin sopivat, toisistaan poikkeavat esi-
merkit. Kehittämisprosessit ovat käynnistyneet näillä alueilla eri aikoihin, mikä an-
taa aineistolle myös pidemmän aikaperspektiivin. Sitä voi pitää tarpeellisena Baije-
rin suhteellisen hitaasti etenevissä lanseeraus- ja kehittämisprosesseissa.

Seuraavassa on esitelty lyhyesti tutkimuksen kohteena olevat alueet Suomesta ja
Baijerista. Lähteenä on käytetty pääasiassa alueiden POMO-ohjelmien tai seudul-
listen kehittämissuunnitelmien asiakirjoja sekä aluetta edustavien henkilöiden haas-
tatteluja.

 SAMPo ry.:n alue
 

 Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry.:n alue käsitti POMO-ohjelmassa itäi-
sellä Uudellamaalla Askolan, Mäntsälän, Pornaisten ja Sipoon kunnat sekä Porvoon
kaupungin, sen keskusta-aluetta8 ja Itä-Uudenmaan LEADER II -ohjelmssa mukana
olevia saaristoalueita lukuun ottamatta. Mäntsälä ja Pornainen kuuluvat Uudenmaan
liiton alueeseen, Askola, Porvoo ja Sipoo puolestaan Itä-Uudenmaan liittoon.
 

 

 Taulukko 1. SAMPo ry.:n toiminta-alueen kuntien asukasluku, pinta-ala ja väestö-
tiheys (lähde: SAMPo 1997, 6).
 
  Asukasluku 31.11.1996  Pinta-ala (km2)  Asukkaita/ km2

 Askola   4 301  218  20
 Mäntsälä  15 703  596  27
 Pornainen  3 792  150  26
 Porvoon mlk  22 343  644  35
 Sipoo  15 797  366  43

 

 

 SAMPo ry.:n toiminta-alueen väestömäärä oli vuoden 1996 lopussa yhteensä 61
900 asukasta (ks. taulukko 1). Lukuun sisältyy myös Porvoon LEADER II -
ohjelmassa mukana oleva alue. Alueen kaikissa kunnissa väestö kasvaa, mikä s e-
littyy pääkaupunkiseudun läheisyydellä. Itäiselle Uudellemaalle tyypilliset viljely-
aukeat ja kyläryppäät ovatkin joutuneet monin paikoin väistymään tihentyneen asu-
tuksen myötä. (SAMPo 1997, 6, 8.) Väestökadon syrjäisemmille maaseutualueille

                                                
7 Tässä kohtaa on kuitenkin syytä todeta, että näiden Baijerin maaseutualueiden kehittämiskysymykset poik-
keavat kaiken kaikkiaan etenkin suomalaisesta syrjäisestä maaseudusta.
 8 Ennen vuoden 1996 alusta voimaan tullutta Porvoon kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitosta Porvoon kau-
pungin alue.
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aiheuttamia ongelmia SAMPo ry.:n alueella ei siis juuri tunneta. Monissa kunnissa
asukkaat kokevat ongelmaksi ennemminkin liian rakentamisen ja ovat huolissaan
alueen maaseutumaisuuden säilymisestä. Kaksikielisyys antaa SAMPo ry.:n alu-
eelle oman leimansa. Äidinkielenään ruotsia puhui vuonna 2000 Porvoossa n. 34%
ja Sipoossa 43 % asukkaista (Kielisuhteet kunnittain 2001).
 

 Alueen elinkeinorakenne vaihtelee kunnittain. Keskimäärin 48% työpaikoista on
palveluissa, 32% jalostuksessa ja 14% maataloudessa. Palveluiden osuus on suurin
Sipoossa (60%), jalostuksen Porvoon vanhan maalaiskunnan alueella (54%) ja
maatalouden Askolassa ja Pornaisissa (23%). Maa- ja metsätalouden työpaikkoja
on suhteellisesti vähiten Porvoon maalaiskunnassa ja Sipoossa. Maatiloja SAMPo
ry.:n alueella on vielä runsaasti, mutta useilla tiloilla maataloutta harjoitetaan osa-
aikaisesti. Alueelta käydään paljon pääkaupunkiseudulla töissä. (SAMPo 1997, 6-
8.)
 

 Alueen kylissä on toiminut lukuisia yhdistyksiä ja järjestöjä sekä muita asukkaiden
yhteenliittymiä kuten nuoriso- ja maaseutuseuroja, kylätoimikuntia ja vapaapalo-
kuntia. Yhdistysten toiminnan aktiivisuus, laajuus ja sisältö ovat vaihdelleet suu-
resti kylien välillä. Perinteisesti niissä on toimittu pääasiassa viihtyisyyden, yhdes-
säolon ja harrastusmahdollisuuksien aikaansaamiseksi. (SAMPo 1997, 8, 22.)
Vuonna 1995 käynnistyneessä Uudenmaan liiton pilottikyläprojektissa oli ollut m u-
kana yksi kylä Pornaisista. Itä-Uudenmaan liiton kylien kehittämishankkeiden vai-
kutukset ovat taas tuntuneet ehkä eniten Porvoossa sekä ennen kaikkea rannikko- ja
saaristoalueilla, joissa kylätoiminta on ollut sisämaata vahvempaa. Kaiken kaikki-
aan niin SAMPo-ryhmän, kuntien kuin alueellisten viranomaistenkin edustajat olivat
sitä mieltä, että muuhun Suomeen verrattuna alueen kylätoiminta on ollut vähäistä,
seudullista yhteistyötä ei ole ollut eikä maaseudun kehittämisellä ole ollut suurem-
min perinteitä. SAMPo ry.:n alue oli  EU:n tavoiteohjelmien ulkopuolella, joten
näistä ohjelmista ei oltu myöskään saatu kehittämishanketoimintaan kannustimia.
Naapurialueilla oli sen sijaan toteutettu tavoite 5b-ohjelmaa sekä LEADER II -
yhteisöaloitetta. Tästä oli tihkunut tietoa myös SAMPo ry.:n alueen kuntiin.
 

”Mun mielestä siellä ei ole ollut kovin pitkään tämmöstä traditiota. Itse asiassa siellä on
kylätoimikuntia erittäin vähän. Ne on muut yhdistykset, kuka vuorollaan jaksaa olla aktiivi-
nen…Ehkä siinä on, kun kylät on sen verran lähellä toisiaan eikä ole sellaisia ongelmia kun
muualla Suomessa.” (toimintaryhmän edustaja)
 
 ”Ei ole pitkiä perinteitä projektiasioissa, koska tänne ei ole aikaisemmin mitään rahaa saatu,
valtion rahaa. Joku sahayrittäjien koulutus oli kerran. Tämä on hyvin perinteistä maataloutta
ollut, että täällä ei sellaisia sivuelinkeinoja ole kauheasti ollut...Jonkinnäköistä yhdistystoi-
mintaa on ollut aikaisemmin. Joillakin kylillä nuorisoseuratoimintaa ja maamiesseurat.
Enimmäkseen se on ollut aika hiljaista.” (kunnan yhteyshenkilö)
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Pomoseitsikko ry.:n alue
 

 7kunnan POMO-ohjelmaa toteuttaneen Pomoseitsikon alueen muodostivat päijäthä-
mäläiset Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä itähämäläiset Hartolan, Per-
tunmaan ja Sysmän kunnat ja Heinolan kaupunki. Ohjelma-alueesta on rajattu ulko-
puolelle vanhan Heinolan kaupungin alue9 ja Hollolan Salpakankaan tajaama-alue.
Pertunmaa kuuluu Itä-Suomen lääniin ja Etelä-Savon liiton alueeseen. Muut Po-
moseitsikon kunnat ovat Etelä-Suomen lääniä ja kuuluvat Päijät-Hämeen liittoon.
Alue kiinnittyy etelässä Lahden kaupunkiin. Toiminta-alueen eteläosista on Helsin-
kiin noin 100 km ja pohjoisosista noin 180 km kilometriä. Vesistöjen runsaus on
alueelle tyypillinen piirre.
 

 Pomoseitsikko ry.:n toiminta-alueen väestö oli vuonna 1996 77 082 asukasta, ilman
Heinolan ja Hollolan ohjelma-alueeseen kuulumattomia taajamia n. 54 000 (ks.
taulukko 2). Hollolaa lukuun ottamatta kuntien asukasluku vähenee. Kesäisin alu-
een väestömäärä kasvaa runsaasti loma-asukkaiden johdosta.
 

 

 Taulukko 2.  Pomoseitsikko ry.:n alueen kuntien asukasluku, pinta-ala ja väestöti-
heys  (lähde: 7kunnan POMO-ohjelma 1997, 4-5).
 
  Asukasluku 1996  Pinta-ala (km2)  Asukkaita/ km2

 Asikkala  8 728  756  16
 Hartola  4 041  676  7
 Heinola10  21 865  839  32
 Hollola11  20 181  531  44
 Nastola  14 774  363  46
 Pertunmaa  2 273  454  6
 Sysmä  5 220  936  8

 
 

 Pomoseitsikon alueen työpaikoista keskimäärin 49% on palveluissa, 39% jalostuk-
sessa ja 12% maa- ja metsätaloudessa. Suhteellisesti eniten palvelualan työpaikkoja
on Heinolassa (n.55%), jalostuksen Nastolassa (n.54%) ja maa- ja metsätalouden
Pertunmaalla (n.43%). Maa- ja metsätaloutta on suhteellisesti vähiten Heinolassa ja
Nastolassa. Työttömyysaste alueella oli toukokuussa 1997 keskimäärin noin 17%.
(7kunnan POMO-ohjelma 1997, 4-9.)
 

 Ylä-Savon Instituutin tekemän maaseudun alueellista erilaistumista kuvaavan jaot-
telun mukaan Hartola ja Pertunmaa ovat tyypiltään syrjäistä maaseutua, Asikkala ja
Sysmä ydinmaaseutua ja Heinola, Hollola ja Nastola kaupunkien läheistä maaseu-
tua. Asikkala, Heinola, Hollola ja Nastola kuuluivat ohjelmakaudella 1995-1999

                                                
 9 Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan kuntaliitos tuli voimaan 1.1.1997.
 10 Ohjelma-alueeseen kuuluu vain vanhan Heinolan maalaiskunnan alue, jonka väkiluku oli vuonna 6 061.
 11 Ilman ohjelma-alueeseen kuulumatonta Salpakankaan aluetta Hollolan väkiluku on n. 13 000.
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EU:n tavoite 2-ohjelmaan. Sysmä ja Hartola olivat osa EU:n tavoite 5b- ja Pertun-
maa tavoite 6-ohjelmaa. (7kunnan POMO-ohjelma 1997, 2, 4, 9-10.)
 

 Alueen lähes jokaisessa kylässä on kylätoimikunta tai -yhdistys. Myös muu yhdis-
tystoiminta on ollut melko vilkasta. Joissain kylissä tehtiin 80-luvulla kyläsuunnit-
telua, mutta suunnitelmien toteuttamiseen ei juuri päästy. 90-luvun alun lamavuodet
lopettivat oikeastaan kaiken kuntien panostuksen kylien kehittämiseen. Vuonna
1995 käynnistyneessä Päijät-Hämeen liiton kyläprojektissa oli mukana kylä Asik-
kalasta, Hartolasta, Nastolasta ja Sysmästä. Kylien hankkeet tähtäsivät siinä kylä-
toiminnan edistämiseen sekä kylien rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön
parantamiseen. Kyläprojekti toimi monessa kunnassa kylätoiminnan ja kylien kehit-
tämisen herättäjänä. Seudullista yhteistyötä paikallisessa kehittämisessä ei ennen
POMO-toimintaa ollut.
 

”Karkeasti tällainen (maaseudun kehittäminen), joka ei ole ollut ihan pakollista, velvoittavaa,
sitä on joskus 70-luvun lopulta lähinnä maatalouden kehittämistä. Siihen on tullut sitten ky-
länkehittämistä joskus 80-luvulta mukaan ja se on ollut ehkä isommillaan joskus 80-luvun
alussa noin rahallisesti. Sitten on tullut säästötavoitteita ja se on ajettu alas rahallisesti tossa
90-luvun alussa. Sitten on tullut hanketoiminta ja EU-projektit ja sitten on voitu niiden kautta
tässä 90-luvun loppupuolisko.” (kunnan yhteyshenkilö)
 
 ”Kyllä se kylien aktivoituminen. Kyläyhdistyksiä alko nousemaan kylälle sun toiselle. Kyllä
se sieltä (kyläprojektista) lähti liikkeelle. Meillä kuntakin tossa muutamia vuosia sitten pari-
na vuonna palkkasi kylien yhdyshenkilön tänne.” (kunnan yhteyshenkilö)

 

 Yleisemmin maaseudun kehittämishankkeita alueella oli toteutettu jonkin verran jo
ennen EU:iin liittymistä. Etenkin Sysmä oli ollut aktiivinen. EU:iin liittymisen jäl-
keen alueella alettiin toteuttaa EU:n tavoiteohjelmia. Kehittämishankkeet ovat liitty-
neet pääasiassa yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä matkailun edistämiseen. (7kunnan
POMO-ohjelma 1997, 10-11.) Hollolassa ja Nastolassa, sekä paljolti myös Asik-
kalassa, kunnan kehittäminen on suuntautunut vahvasti taajamiin. Heinolan kaupun-
gissakin keskustan rooli on luonnollisesti vahva. POMO-ohjelman käynnistymisen
kanssa samana vuonna tapahtuneen kuntaliitoksen johdosta kaupungilla oli kuitenkin
varattuna runsaasti määrärahoja entisen maalaiskunnan alueen kehittämiseen. Päijät-
Hämeen liitossa alueen kehittämisen painopiste on asetettu selvästi Lahden seudulle
(ks. Päijät-Hämeen seutusuunnitelma 1994). Liitossa nähdään Päijät-Hämeen maa-
seutualueiden merkityksen ja mahdollisuuksien olevan pitkälti matkailussa.

Deggendorf-Plattlingin alue

Ala-Baijerissa sijaitsevan Deggendorf-Plattlingin seudullisen kehittämissuunnitel-
man alue käsittää Deggendorfin ja Plattlingin kaupungit, Hengersbergin ja Mettenin
kauppalat sekä Niederalteichin, Offenbergin, Otzingin ja Stephansposchingin kunnat.
Alue on osa Deggendorfin seutukuntaa. Alueen leveys on itä-länsi -suunnassa noin
30 km ja pohjois-etelä -suunnassa 20 km. Alueelta on n. 130 km Müncheniin (n.1,2
milj. as.), Regensburgiin (n. 120 000 as.) 60 km, Passauhun (n. 50 000 as.) n. 50 km
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ja Landshutiin (n. 60 000 as.) n. 65 km. Matkaa Tsekinmaan rajalle on n. 40 km.
Nürnberg-Passaun ja Deggendorf-Münchenin moottoriteiden solmukohta tuo alueelle
erinomaiset liikenneyhteydet.

Alueen maisemaa leimaavat vahvasti Tonava ja siihen yhtyvä Isar-joki. Joilla ja
niiden rantaniityillä on myös huomattavia maiseman- ja luonnonsuojelullisia arvoja.
Tonavan laivaliikenne hyödyttää aluetta jonkin verran. Alueen pohjoisosassa alka-
vat Itä-Baijerin metsäalueet (Bayerischer Wald), joilla on matkailullista merkitystä.

Deggendorf-Plattlingin seudullisen kehittämissuunnitelman alueella asui vuoden
1994 puolessa välissä yhteensä n. 62 000 asukasta (ks. taulukko 3). Alueen keski-
määräinen väestöntiheys oli silloin 223 as/km2, mikä on selvästi korkeampi kuin
samaan aikaan koko Baijerissa (168 as./ km2). Jo ennen Saksojen yhdistymistä,
mutta varsinkin sen jälkeen alueen asukasluku on ollut selvästi kasvava. Suurin osa
kasvusta on tapahtunut Deggendorfin ja Plattlingin kaupungeissa. (Teilraumgutach-
ten Deggendorf/Plattling 1996, 11-14.)

Taulukko 3. Deggendorf-Plattlingin seudullisen kehittämissuunnitelman alueen
kuntien asukasluku, pinta-ala ja väestöntiheys (lähde: Teilraumgutachten Deggen-
dorf/Plattling 1996).

Asukasluku 1994 Pinta-ala ( km2) Asukkaita/ km2

Deggendorf 30 971 77 401
Hengersberg 6 794 46 148
Metten 3 931 12 331
Niederalteich 1 863 10 187
Offenberg 3 183 24 134
Otzing 1 528 30 50
Plattling 11 587 36 324
Stephansposching 2 639 45 59

Koko Deggendorfin seutukunnassa maanviljelyksessä työskenteli vuonna 1994 vain
reilu 1% työssäkäyvästä työvoimasta. Maanviljelyksellä on kuitenkin paljon mer-
kitystä erityisesti Stephansposchingin kunnalle. Myös Offenbergissa ja Otzingissa
maanviljelyksessä työskentelevien määrä oli vielä 90-luvun puolivälissä suhteelli-
sen suuri. Seudullisen kehittämissuunnitelman alueella tuotannollisessa elinkeinois-
sa työskenteli vuonna 1994 n.55% työssäkäyvästä työvoimasta, kaupan ja liikenteen
alalla 14% sekä muiden elinkeinojen aloilla (palvelut) 30%. Tuotannollisissa elin-
keinoissa työskenteli suhteellisesti eniten Hengersbergissä, Offenbergissa ja Platt-
lingissa (69-78%), kaupan ja liikenteen alalla Otzingissa (n.43%) sekä muilla aloilla
Niederalteichissa (55%). Työttömyysaste Deggendorfin seutukunnassa oli vuonna
1995 5,7 %, mikä oli alempi kuin koko Baijerin työttömyysaste (6,3 %) samana
ajankohtana. Alueen taloudellinen kasvu on 80-luvun alkupuolelta lähtien ollut
Baijerin keskiarvoa vahvempi. Kasvua on tuonut ennen kaikkea teollinen tuotanto
(mm. paperi-, tekstiili-, ja konepajateollisuus). Moottoriteiden rakentaminen oli 70-
luvun keskeinen aluepoliittinen toimi, jolla on katsottu olleen merkittävä positiivi-
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nen vaikutus paitsi Deggendorf-Plattlingin alueen myös koko Ala-Baijerin talouden
kehittymiselle. (Mm. Teilraumgutachten Deggendorf/Plattling 1996, 126, 137, 154,
liitteet.)

Baijerin osavaltionkehittämisohjelmassa Deggendorfin ja Plattlingin kaupungit sekä
niitä ympäröivät kunnat kuuluvat luokkaan ”kaupunki- ja kaupungin lähialueet maa-
seutualueilla” (”Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum”). Alueen kehittä-
misessä tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä kuntien keskinäiseen yhteistyöhön
sekä alueen tärkeää asemaa sitä ympäröivien maaseutualueiden vahvistajana. Baije-
rin keskusluokitusjärjestelmässä Deggendorf ja Plattling on luokiteltu yhdessä ns.
mahdolliseksi yläkeskukseksi (mögliches Oberzentrum)12. Seudullisen kehittämis-
suunnitelman alue kuului Deggendorfin kaupunkia lukuun ottamatta ohjelmakau-
della 1994-1999 EU:n tavoite 5b- sekä LEADER II -alueisiin. Aiemmin alue oli
myös kansallista raja-alueiden tukivyöhykettä, mutta itäisten rajojen avautumisen
jälkeen sekä EU:n aluetukisäännösten johdosta kansalliset tuet ovat jääneet lähes
kokonaan pois. Osavaltion tukivaroja maaseutualueiden elinkeinojen sekä elinkei-
noja läheisesti palvelevan infrastruktuurin kehittämiseen alueella voidaan kuitenkin
hyödyntää. (Em., 19-21,124-125.)

Deggendorfin kaupunki on ollut aktiivinen alueensa kehittämisessä. Erityisen suuri
merkitys on ollut edellisen pormestarin pitkäaikaisella ponnistuksilla saada kaupun-
kiin ammattikorkeakoulu. 90-luvun alussa perustettua koulua pidetään nykyisin
kaupungin taloudellisena moottorina. Lisäksi Deggendorf on ollut mukana Tonavan
varren kaupunkien elinkeinopoliittisessa työyhteisössä, jonka tarkoituksena on mm.
yhteisen aluemarkkinoinnin harjoittaminen ja alueen sisäisen verkostoitumisen
edistäminen (Em., 279). Tämä yhteistyö oli seudullisen kehittämissuunnitelman laa-
timisvaiheessa kuitenkin vasta aivan alussa. Plattlingin kaupungin keskeinen kehit-
tämishanke on taas ollut teollisuusalue, jonka suunnittelua ja toteutusta seutukunta
on vahvasti tukenut. Seudullisen kehittämissuunnitelman valmistumisen aikoihin
kaupunki alkoi harjoittaa myös kaupunkimarkkinointia. Alueen pienemmissä kun-
nissa kehittäminen on tarkoittanut lähinnä asuin- ja teollisuusalueiden kaavoittamista
sekä infrastruktuurin rakentamista. EU:n rahoittamaa hanketoimintaa alueella ei o i-
keastaan tunnettu. Paikallinen yhdistystoimintaa on erityisesti pienissä kunnissa a k-
tiivista. Niissä asukkaiden yhteyksiä kuntansa pormestariin ja hallintoon pidetään
niin ikään mutkattomina. Asukkaiden tai yhdistysten omatoimisuudella ei kuiten-
kaan ole juuri ollut merkitystä kuntien, saati laajemmin seudullisessa kehittämises-
                                                
12  Keskuspaikkakunnilla (zentrale Orte) tarkoitetaan osavaltionkehittämisohjelmassa ja aluesuunnitelmissa
paikkakuntia, joiden tehtävänä on huolehtia omien asukkaidensa lisäksi vaikutusalueidensa asukkaiden tar-
peista.  Keskuspaikkakunnat on luokiteltu pieniin keskuksiin (Kleinzentrum), alakeskuksiin (Unterzentrum),
keskikokoisiin keskuksiin (Mittelzentrum) sekä yläkeskuksiin (Oberzentrum). Erityisesti Baijerissa on
otettu käyttöön myös väliluokitukset: mahdollinen keskikokoinen tai yläkeskus. Kaikkein suurimmat kaupun-
git on Baijerissa taas luokiteltu yhdyskuntarakentamisen painopisteiksi (Siedlungsschwerpunkte). Pienten
keskusten tulee huolehtia asukkaiden perustarpeista. Luokituksen kasvaessa velvollisuuksiin sisältyvät yhä
erityisempien tarpeiden täyttäminen. Keskuspaikkaluokituksen mukaiset kuntien velvollisuudet otetaan huo-
mioon valtion ja osavaltion tuissa kunnille. Rakentamista pyritään ohjaamaan aluesuunnittelussa myös kes-
kuspaikkaluokituksen mukaisesti. (Ks. esim. Raumordnung…1990, 67-74.)
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sä. Kaiken kaikkiaan erinomaiset mahdollisuudet omaavan alueen keskeisenä ke-
hittymisen pullonkaulana on pidetty kaupunkien ja kuntien keskinäisiä ristiriitoja ja
vähäistä yhteistyötä.

”On monimuotoista toimintaa. Tämä mainitsemanne aihepiiri (kaupungin kehittäminen) on
meillä kaupunki X:ssä aina ollut päällikön asia. Tämä on ollut aina sellainen asia, jota yli-
pormestarimme - ja tämä koskee myös hänen edeltäjäänsä - ei koskaan jättänyt, vaan ajoi ai-
na henkilökohtaisella panoksella ja sitoumuksella. Meidän nykyinen pormestarimme on yli
30 vuoden ajan, kuten hän itse aina sanoo, juossut ammattikorkeakoulun perässä.” (kunnan
edustaja)

”Toisaalta alue, jolla on hyvät kehittymismahdollisuudet, jopa Ala-Baijerin kasvukeskus.
Mutta toisaalta ongelmia kunnallisessa yhteistyössä, joten näitä potentiaaleja ei kaikkia täy-
sin ammenneta.” (aluesuunnittelun edustaja)

Seudullisen kehittämissuunnitelman prosessi alkoi Deggendorf-Plattlingin alueella
vuonna 1994. Suunnitteluvaiheessa noudatettiin tällöin vielä perinteisen seudullisen
kehittämissuunnitelman menettelyjä.

Ansbach-Hesselbergin alue

Keski-Frankeissa sijaitsevan Ansbach-Hesselbergin seudullisen kehittämissuunni-
telman alue käsittää 26 Ansbachin seutukuntaan kuuluvaa kaupunkia ja kuntaa sekä
seutukuntaan kuulumattoman Ansbachin kaupungin. Alue on sekä itä-länsi että
pohjois-etelä -suunnassa n. 45 km leveä. Ansbachin kaupunki sijaitsee alueen poh-
joisrajalla. Alueen koillisosasta on matkaa Nürnbergiin (n. 490 000 as.) n. 50 km ja
sinne on moottoritieyhteys. Alueen kaakkoisrajalta on linnuntietä matkaa Münche-
niin n. 120 km. Ajomatkaa kertyy kuitenkin huomattavasti enemmän. Lounaisosil-
taan alue rajautuu Baden-Württenbergin osavaltioon.

Ansbach-Hesselbergin seudullisen kehittämissuunnitelman alue jakautuu selvästi
pohjoisen moottoritien varren ja Ansbachin kaupungin läheisiin kasvaviin kuntiin
sekä eteläiseen, Hesselberg-vuoren tuntumassa olevaan maaseutumaisempaan alu-
eeseen. Oman leimansa alueelle antavat sitä halkovat joet. Alueen eteläosan poikki
kulkee vanhan Rooman raja (Limes), jolla on suurta kulttuurihistoriallista merkitys-
tä. Idässä alue rajautuu matkailullisesti tärkeään Fränkisches Seenland -
järvialueeseen.

Ansbach-Hesselbergin koko kehittämissuunnitelma-alueen väestömäärä oli vuonna
1996 n. 114 000 asukasta, ilman Ansbachin kaupunkia n. 74 000 (ks. taulukko 4, s.
36). Alueen keskimääräinen väestötiheys oli 136 as/km2, mikä on selvästi vähem-
män kuin koko Baijerin väestötiheys (169 as./ km2) kyseisenä ajankohtana. Vuosina
1985-1995 alueen väestö kasvoi n. 10%:lla. Voimakkain kasvu tapahtui Saksan
itäisten rajojen avautumisen jälkeen, vuosina 1989-1995. Tämän jälkeen väestön-
kasvu on pysähtynyt ja vuodesta 1995 vuoteen 1997 muutamissa kunnissa ja kau-
pungeissa asukasluku on jopa vähentynyt. (Teilraumgutachten Ansbach/Hesselberg
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1999, 7, 71-72, liitteet.) Useimmat alueen kunnista eivät ole juuri väestönkasvua
toivoneetkaan, vaan ovat tietoisesti rajoittaneet asuinalueiden kaavoittamista ja r a-
kentamista.

Taulukko 4. Ansbach-Hesselbergin seudullisen kehittämissuunnitelman alueen
kuntien asukasluku, pinta-ala ja väestöntiheys (lähde: Teilraumgutachten Ans-
bach/Hesselberg 1999, 7-8). Kaupungit on merkitty nimen perään kp:llä, kauppa-
lat kpl:ällä.

Asukasluku 1996 Pinta-ala ( km2) Asukkaita/ km2

Ansbach (kp) 39 941 100 400
Arberg (kpl) 2 207 31 71
Aurach 2 799 37 76
Bechhofen (kpl) 6 212 62 100
Burgoberbach 3 148 13 250
Burk 1 255 14 89
Dentlein a. Forst 2 501 18 139
Dinkelsbühl (kp) 11 635 75 155
Dürrwangen (kpl) 2 657 23 116
Ehingen 2 114 48 44
Gerolfingen 1 079 13 86
Herrieden (kp) 7 314 82 90
Langfurth 2 139 21 101
Merkendorf (kp) 2 664 26 102
Mitteleschenbach 1 548 11 147
Mönchsroth 1 462 12 123
Ornbau, (kp) 1 672 15 110
Röckingen 774 11 71
Schopfloch (kpl) 2 875 15 188
Unterschwaningen 892 19 48
Wassertrüdingen (kp) 6 365 54 119
Weidenbach (kp) 2 106 22 97
Weiltingen (kpl) 1 360 24 57
Wieseth 1 389 21 67
Wilburgstetten 2 101 25 83
Wittelshofen 1 290 24 53
Wolframs-Eschenbach (kp) 2 722 26 107

Vuonna 1995 Ansbach-Hesselbergin seudullisen kehittämissuunnitelman alueen
työllisestä työvoimasta 1% toimi maa- ja metsätaloudessa, 51% tuotannollisissa
elinkeinoissa, 14% kaupan ja liikenteen parissa sekä muilla elinkeinoaloilla (palve-
lut) 34%. Ilman Ansbachin kaupunkia vastaava jakauma on 1%, 66%, 10% ja
24%.13 Ansbach on ennen kaikkea hallintokaupunki. Seutukunnan ja valtion alue-
hallinnon virastot ovat kaupungin keskeiset työnantajat. Maataloudella on alueen
taloudelle Baijerin keskiarvoa suurempi merkitys. Keskeisin maataloustuotannon

                                                
13 Kattavaa kuntakohtaista työpaikkajakaumaa ei ole ollut saatavilla.
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ala on maidontuotanto. Maatilojen lukumäärä on kuitenkin voimakkaasti laskeva.
Alueen eteläosan tärkeimmät työnantajat ovat pari suurempaa kemian- ja sahateolli-
suuden yritystä. Matkailulla on ollut merkitystä lähinnä alueen isommille kaupun-
geille, Ansbachille ja Dinkelsbühlille. Alueelta käydään paljon sen ulkopuolisissa
keskuksissa töissä. Ansbachin seutukunnan, erityisesti sen eteläisten osien, talou-
dellinen kehitys on ollut Baijerin keskiarvoa heikompaa. Työttömyys alueella oli
lokakuussa 1997 Baijerin keskitasoa, 7%. (Teilraumgutachten Ansbach/Hesselberg
1999, 87, 91-92, 100, liitteet.)

Baijerin osavaltionkehittämisohjelmassa Ansbach-Hesselbergin seudullisen kehittä-
missuunnitelma -alueen pohjoisosat kuuluvat alueluokkaan ”kaupunki- ja kaupungin
lähialueet maaseutualueilla”, keskiosat ”yleisiin maaseutualueisiin” (”allgemeiner
ländlicher Raum”) ja eteläosat ”maaseutualueisiin, joiden kehittymistä tulee kestä-
västi vahvistaa” (”ländlicher Raum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt wer-
den soll”). Keskuspaikkaluokituksessa Ansbach on yläkeskus (Oberzentrum), Din-
kelsbühl on asetettu kehitettäväksi keskikokoiseksi keskukseksi (bevorzugt zu ent-
wickelndes Mittelzentrum) sekä Bechhofen, Herrieden ja Wassertrüdingen alakes-
kuksiksi (Unterzentrum). (Em., 9-10.)

Ansbachin kaupunkia lukuun ottamatta seudullisen kehittämissuunnitelman alue
sijaitsi ohjelmakaudella 1994-1999 EU:n tavoite 5b -alueella. Tavoite 5b -ohjelman
rahoituksella alueella oli toteutettu mm. muutamia kulttuurimaisema- ja luonnon-
suojeluhankkeita sekä suoramarkkinointia ja maatilamatkailua edistäviä hankkeita.
Wolframs-Essenbachissa oltiin seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisen ai-
kaan toteuttamassa Baijerin kaupunkirakentamisen ohjelman (Städtebauförderung)
kautta ohjautuneella 5b-rahoituksella ns. asukastaloa. LEADER-toiminta oli kehit-
tämissuunnitelma-alueen kunnille tuntematonta, vaikka Keski-Frankkien aluehallin-
toon oli ollut palkattuna LEADER-manageri. Osavaltion tukiohjelmista kunnat oli-
vat  hyödyntäneet ennen muuta maaseudun kehittämisen hallinnon tarjoamia tilusja-
ko- (Flurbereinigung) ja kylienkehittämisohjelmia. Maaseudun kehittämisen hallin-
non tuella muutamat kunnat olivat mm. pyrkineet tekemään Limes-reittiä näkyväksi.
Alueella tapahtuneesta kehittämistoiminnasta voi vielä mainita muutamilla alueen
maatiloilla aloitetun biokaasun tuotannon sekä Dürrwangenin kunnan perustaman
asukkaiden tietokeskuksen. (Mm. em., 15, 24, 28, 85-86.)

Useissa Ansbach-Hesselbergin alueen kunnissa oltiin siis harjoitettu pienimuotoista,
perustoimintojen yli menevää kehittämistä. Erot kuntien välillä olivat kuitenkin suu-
ret eikä kuntien yhteistyötä kehittämisessä juuri ollut ollut. Alueen pohjoisosassa
Burgoberbach, Aurach, Wolfratshausen ja Herrieden olivat tosin perustaneet ”kunta-
allianssin”, jonka tarkoituksena oli tukea näiden kuntien yhteistä kehittämistä elin-
keinojen, kulttuurin ja matkailun aloilla. Hesselbergin alueen viisi kuntaa taas pe-
rustivat seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisen aikoihin yhteisen matkai-
luyhdistyksen alueen matkailun kehittämiseksi. Asukkaiden ja yhdistysten aktiivi-
suutta kehuttiin monessa kunnassa, mutta laajempaan seudulliseen kehittämiseen
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asukkailla ei juuri katsottu olevan kiinnostusta. Tärkeänä alueen kehittämisessä sen
sijaan pidettiin vasta perustettua Ansbachin ammattikorkeakoulua sekä maatalou-
teen, luonnonsuojeluun ja maisemanhoitoon painottuneen Weihenstephanin ammatti-
korkeakoulun sivupistettä Triesdorfissa (Weidenbachin kunnassa). Ammattikorkea-
koulujen hyödyntämisessä katsottiin kuitenkin olevan vielä paljon parantamisen v a-
raa.

”Ennen kuin seudullinen kehittämissuunnitelma tuli, ei oikeastaan ollut minkäänlaista suu-
rempaa yhteistyötä. Tietysti naapurikuntien kesken. Oli jo koululiittoja, hallintoyhteisöjä. Ne
olivat oikeastaan rajallisilla tehtävänaloilla yhteistyötä. Mutta pakkoa muuhun yhteistyöhön
ajatellen yhteisiä kehittämismahdollisuuksia, esimerkiksi yhteistä teollisuusaluetta, sellaista
ei ollut.” (kunnan edustaja)

”Se on meille juuri yhdessä Triesdorfin kanssa toki hyvin tärkeää Triesdorfin kautta vaikuttaa
hieman kehitykseen. Siitä me olemme tulleet taas tietoiseksi keskusteluissa naapurikollee-
gojen ja suunnittelijoiden kanssa, että Triesdorfilla on tälle alueelle erittäin suuri merkitys.”
(kunnan edustaja)

Seudullisen kehittämissuunnitelman prosessi käynnistyi Ansbach-Hesselbergin alu-
eella vuonna 1997.

4.3 Aineisto ja sen hankinta

Uusien instituutioiden lanseeraamiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen liittyvien il-
miöiden ymmärtävä tulkitseminen on vaatinut monipuolista aineistoa ja laadullisen
tutkimuksen eri metodeja. Osallistuva havainnointi ja puolistrukturoidut haastattelut
ovat olleet keskeisimmät metodit tutkimusaineiston hankinnassa. Etenkin POMO-
ohjelmaa koskevaa aineistoa on tuotettu ymmärtävän toiminnan tutkimuksen (ks.
Hyyryläinen 1994, 5-7) luonteisesti. ”Elävän empirian” hankkimiselle on antanut
leimansa se, että tutkimuksen kohteena ovat olleet reaaliajassa tapahtuvat prosessit.
Prosessien vaiheet ja etenemisnopeus ovat vaikuttaneet aineiston keräämisen aika-
tauluihin. Tärkeänä tutkimusaineistona ovat lisäksi olleet Suomen ja Baijerin alu-
eellista kehittämistä koskevat aiemmat tutkimukset ja muu kirjallisuus sekä esi-
merkkiprosesseissa tuotettu kirjallinen materiaali.

Kuten edellä olen jo todennut, tutkimusongelma alkoi hahmottua työskennellessäni
itse paikallisen kehittämisen ja POMO-ohjelman valmistelun parissa. Ymmärrykseni
ilmiötä kohtaan alkoi tällöin kasvaa ja ryhdyin keräämään tutkimusaineistoa osal-
listuvan havainnoinnin metodilla (ks. esim. Eskola 1973, 55-56; Eskola & Suoranta
1998, 99-128). Osallistuvan havainnoinnin tietä jatkoin myös siirtyessäni täysin tut-
kijan rooliin. Osallistuin vuosina 1997-2001 POMO-ohjelmaa koskeviin lukuisiin
kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin niin tutkimuksen kohteena olleilla alueilla kuin
keskushallinnossakin.

Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä huomauttaa, ettei oma rooliini suhteessa POMO-
ohjelmaprosessin toimijoihin muuttunut kerralla tutkijaksi. Etenkin tutkimukseni
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kohteena olevien toimintaryhmien jäsenten osalta minuun kohdistui pitkään odotuk-
sia, jotka liittyivät POMO-ohjelmaa valmistelleen seudullisen kehittämisen teema-
ryhmän jäsenen rooliin. Ryhmät odottivat minun tuovan uutta tai jopa ”sisäpiirin
tietoa” POMO-ohjelmasta ja puolestaan vievän viestiä ryhmältä ministeriön suun-
taan. Toisaalta tämä oma roolini auttoi ymmärtämään toimintaryhmätyön lanseera-
ukseen liittyvää vuorovaikutusta paikallisten toimijoiden ja hallinnon edustajien
suhteesta. Toisaalta kuitenkin tutkimuksenteon alkuvaiheessa minuun kohdistuvat
odotukset ohjasivat jonkin verran esimerkiksi keskustelua toimintaryhmien kokouk-
sissa, joihin osallistuin. Pikkuhiljaa roolini tutkijana alkoi kuitenkin selkiintyä.

Baijerin prosesseja olen havainnoinut niin ikään vuosina 1997-2001 osallistumalla
kokouksiin, työseminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä tutkimusalueilla että osa-
valtion kehittämisen ministeriössä. Jo vuonna 1994 liikkeelle lähteneessä Deggen-
dorf-Plattlingin alueen prosessissa osallistuin pääasiassa suunnitelman toteuttami-
sesta vastaavan kuntien yhteistyöelimen kokouksiin. Lisäksi olin kuntien edustajien
mukana heidän esitellessään alueensa kehittämisprosessia Saksan liittovaltion jär-
jestämän ”Tulevaisuuden alueet” -kilpailun palkintotilaisuudessa kesällä 2000.
Vuonna 1997 käynnistyneessä Ansbach-Hesselbergin prosessissa oma osallistu-
miseni painottui suunnitteluvaiheeseen, jolloin mm. kiersin yhteensä viisi päivää
suunnittelijoiden mukana alueen kuntia ja olin mukana kahdessa alueella pidetyssä
työseminaarissa. Lisäksi osallistuin muutamaan Ansbach-Hesselberg -alueen koko-
ukseen ja keskustelutilaisuuteen myös toteuttamisvaiheessa.

Aineiston kerua osallistuvalla havainnoinnilla ohjasivat ensisijassa prosessien ete-
nemisen vaiheet. Tutkimuksen teko kahdessa maassa samanaikaisesti vaikeutti
kuitenkin osallistumista kaikkiin tutkimusteeman kannalta mielenkiintoisiin tilai-
suuksiin. Osallistuvan havainnoinnin metodilla saadun aineiston olen kirjannut tut-
kimuspäiväkirjoihin.

Hirsjärven ja Hurmeen (1995, 40-41) mukaan puolistrukturoitua haastattelua eli
teemahaastattelua käytetään usein kun ollaan kiinnostuneita tutkittavan ilmiön pe-
rusluonteesta ja -ominaisuuksista sekä kun halutaan ennemminkin löytää hypo-
teeseja kuin todentaa niitä. Tässä tutkimuksessa erityisesti prosessien alkuvaihees-
sa tehdyissä haastatteluissa kerättiin tietoa uusien instituutioiden ja niiden lanseera-
uksen sekä omaehtoisen kehittämisen ja paikallisten prosessien perusluonteesta ja -
ominaisuuksista. Prosessien loppuvaiheen täydentävissä haastatteluissa kyse oli jo
pitkälti hahmottumassa olevien tulkintojen todentamisesta. Puolistrukturoidulle
haastattelulle ominaisella tavalla (ks. em. 1995, 36, 41) haastattelun aihepiirit, tee-
mat, olivat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys jätettiin avoimeksi.
Konkreettiset kysymykset muotoutuivat käytännön haastattelutilanteessa. Tutkittava
ilmiö konkretisoitui kullekin haastateltavalle hänen kokemusmaailmansa mukaisesti.
Siksi haastateltavien vastaukset ohjasivat osaltaan kysymysten muotoutumista.
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Yksilöhaastattelujen lisäksi keräsin tutkimusaineistoa myös kahdella ryhmä- ja
kahdeksalla parihaastattelulla. Kun yksilöhaastattelussa haastateltavan henkilö-
kohtaiset tunnot ja ajatukset korostuvat, ryhmäkeskustelu kohdentuu käsittelemään
sitä, mikä yksilöille on yhteistä ryhmän jäseninä. Ryhmäkeskustelut toivat aineistoa
mm. siitä, mikä toimijoita ryhmässä yhdistää, miten he yhdessä näkevät ryhmän toi-
mivan sekä ryhmälle ominaisesta suhtautumistavasta tutkimuksen kohteena oleviin
asioihin. Ryhmä- ja parikeskusteluissa asioita muisteltiin yhdessä ja niitä puitiin
monelta kantilta. Ne mahdollistivat myös ryhmän sisäisen vuorovaikutusrakenteen
arvioinnin. Ryhmäkeskusteluissa minun oli mahdollista tutkijana niin ikään tuoda
keskusteluun asioita, jotka muuten jäivät ryhmässä usein keskustelun ulkopuolelle.
(Ks. Alasuutari 1995, 130-135; Eskola & Suoranta 1998, 95-98)

Kaiken kaikkiaan tein 87 haastattelua. Haastateltaviksi valitsin prosessiin osallistu-
neet keskeiset toimijat ja tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta tärkeiden or-
ganisaatioiden edustajat. Ansbach-Hesselbergin aluetta lukuun ottamatta haastattelin
alueilta kaikkien kuntien edustajat. Ansbach-Hesselbergin alueelta haastattelin eri
kokoisten ja alueen eri puolilla sijaitsevien kuntien edustajia. 12 haastattelun jäl-
keen totesin, että useampi haastattelu tuskin tuottaisi uusia näkökohtia (ks. esim.
Mäkelä 1992, 52).

Suomen POMO-ohjelmaprosessia koskevan aineiston hankkimiseksi tutkimuksessa
tehtiin seuraavat puolistrukturoidut haastattelut:

• POMO-ohjelmaa valmistelleen ja sen toteuttamista ohjanneen seudullisen kehittämi-
sen teemaryhmän jäsenet (11 kpl). Pääosin syksy 1998 ja kevät 1999. Haastattelu-
jen teemat: 1) haastateltavan tausta, 2) edustaman organisaation rooli alueellisessa
kehittämisessä ja siinä tapahtuneet viimeaikaiset muutokset, 3) omaehtoisen kehittä-
misen käsite ja POMO-ohjelman idea, 4) POMO-ohjelman valmistelu ja käynnistä-
minen, 5) teemaryhmän ja sen jäsenten roolit POMO-ohjelman käynnistymis- ja t o-
teuttamisvaiheessa, 6) toiminnan tulokset, 7) prosessin jatkuminen

• Toimintaryhmien keskeiset edustajat: toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja yksi jäse-
nistä. Syksy 1998 - kevät 2000. Haastattelujen teemat: 1) haastateltavan oma tausta
paikallisen kehittämisen parissa, 2) paikallisen kehittämisen perinteet alueella, 3)
omaehtoisen kehittämisen käsitteestä, 4) haastateltavan motiivit tulla mukaan PO-
MO-toimintaan, 5) POMO-ohjelman valmistelu alueella, 6) ryhmän muodostuminen
ja kokoonpano, 7) ohjelman toteuttaminen ja haastateltavan oma rooli siinä, 8) y h-
teistyökumppanit, 9) toiminnan tulokset, 10) jatkosuunnitelmat ja parannusehdotuk-
set

• Toimintaryhmien ryhmähaastattelut. Syksy 1998. Ns. kehittämiskeskustelu, jossa
käytiin läpi ensimmäisen vuoden kokemuksia ja sitä, miten ryhmän tulisi valmistau-
tua tulevaan ohjelmakauteen.

• Toimintaryhmien yhteyshenkilöt kunnissa (jokaisesta kunnasta yksi henkilö). Kevät
ja syksy 1998. Toinen kierros kevät 2000. Haastattelujen teemat: 1) henkilön histo-
ria kunnan palveluksessa, 2) kunnan toiminta alueellisessa/maaseudun kehittämisessä
ja siinä tapahtuneet viimeaikaiset muutokset, 3) omaehtoisen kehittämisen käsitteestä
ja POMO-ohjelman ideasta, 4) POMO-toiminnan käynnistyminen alueella ja kunnan
rooli siinä, 5) POMO-ohjelman toteuttaminen alueella ja kunnan rooli siinä, 6) toi-
minnan tulokset, 7) arviot toiminnan jatkumisesta alueella ja parannusehdotukset

• Alueelliset viranomaiset: maakunnan liittojen ja TE-keskuksen maaseutuosastojen
edustajat. Pääosin syksy 1998, maakunnan liittojen edustajien täydentävä kierros
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kevät 2000. Haastattelujen teemat: 1) oma historia organisaatiossa, 2) organisaation
rooli alueellisessa/maaseudun kehittämisessä ja siinä tapahtuneet viimeaikaiset muu-
tokset 3) omaehtoisen kehittämisen käsitteestä ja POMO-ohjelman ideasta, 4) PO-
MO-ohjelman käynnistyminen alueella ja oma/organisaation rooli siinä, 5) POMO-
ohjelman toteuttaminen alueella  ja oma/organisaation rooli siinä,  6) toiminnan tu-
lokset, 7) arviot toiminnan jatkumisesta ja parannusehdotukset

Baijerin seudullisen kehittämissuunnitelman prosesseja koskevan aineiston hankki-
miseksi tehdyt puolistrukturoidut haastattelut:

• Baijerin osavaltion kehittämisen ja ympäristökysymysten ministeriön edustajat (3
kpl): Kesä 1998 ja kevät 2000. Haastattelujen teemat: 1) haastateltavan historia m i-
nisteriössä, 2) alueellisen kehittämisen ja omaehtoisen alueellisen kehittämisen käsite,
3) ministeriön rooli alueellisessa kehittämisessä ja siinä tapahtuneet viimeaikaiset
muutokset, 4) seudullinen kehittämissuunnitelma, 5) seudullisen kehittämissuunni-
telman laatiminen esimerkkialueilla ja ministeriön edustajien rooli siinä, 6) seudullisen
kehittämissuunnitelman toteuttaminen esimerkkialueilla ja ministeriön edustajien rooli
siinä, 7) kokemukset ja jatkosuunnitelmat

• Seudullisten kehittämissuunnitelmien laatimisesta esimerkkialueilla vastanneet suun-
nittelijat (4 kpl). Kesä-syksy 1999 ja kevät 2000. Haastattelujen teemat: 1) haasta-
teltavan historia suunnittelijana, 2) alueellisen kehittämisen ja omaehtoisen kehittämi-
sen käsitteet, 3) seudullinen kehittämissuunnitelma, 4) prosessien käynnistyminen
esimerkkialueilla ja suunnittelijoiden valinta, 5) suunnitteluprosessi esimerkkialueilla,
6) seudullisen kehittämissuunnitelman asiakirja, 7) seudullisen kehittämissuunnitel-
man toteuttaminen esimerkkialueilla ja suunnittelijoiden rooli siinä

• Kuntien edustajat: pääosin pormestari, toisinaan hallintojohtaja pormestarin tukena,
isommista kaupungeista prosessista vastaava virkamies/virkamiehet. Deggendorf-
Plattlingin alueelta kaikki kahdeksan kuntaa. Ansbach-Hesselbergin alueelta 12 kun-
taa alueen 27 kunnasta. Deggendorf-Plattlingin alue kesä 1999, yksi täydentävä
haastattelu loppusyksy 2001. Ansbach-Hesselbergin alue kevät 2000. Haastattelujen
teemat: 1) haastateltavan historia kunnan palveluksessa, 2) alueellisen kehittämisen
ja omaehtoisen kehittämisen käsitteet, 3) kunnan rooli alueellisessa kehittämisessä ja
siinä tapahtuneet viimeaikaiset muutokset, 4) seudullinen kehittämissuunnitelma, 5)
seudullisen kehittämissuunnitelman alku alueella, 6) suunnitteluprosessi alueella, 7)
seudullisen kehittämissuunnitelman asiakirja, 8) suunnitelman toteuttaminen alueella
ja toteuttajaorganisaatio, 9) tulokset ja jatkosuunnitelmat

• Aluemanageri (Ansbach-Hesselberg). Talvi 2001, täydentävä haastattelu loppusyksy
2001. Haastattelujen teemat: 1) henkilön historia, 2) tehtävä aluemanagerina, 3) yh-
teistyökumppanit,  4) kuntien rooli aluemanagement-organisaatiossa, 5) seudullinen
kehittämissuunnitelma, 6) kehittämishankkeet, 7) osavaltion kehittämisen hallinnon
rooli, 8) tiedotustyö ja asukkaiden osallistuminen, 9) LEADER-ohjelma, 10) koke-
mukset, tulokset ja tulevaisuudensuunnitelmat

• Seutukuntien ja aluehallinnon edustajat (kustakin yksi henkilö, yhteensä neljä haas-
tattelua). Kesä 1999 ja kevät 2000. Haastattelujen teemat: 1) haastateltavan historia
organisaatiossa, 2) alueellisen kehittämisen ja omaehtoisen alueellisen kehittämisen
käsitteet, 3) organisaation rooli alueellisessa kehittämisessä ja siinä tapahtuneet vii-
meaikaiset muutokset, 4) seudullisen kehittämissuunnitelman alku alueella ja organi-
saation rooli siinä, 5) suunnitteluprosessi alueella ja organisaation rooli siinä, 6) seu-
dullisen kehittämissuunnitelman asiakirja, 7) suunnitelman toteuttaminen ja organi-
saation rooli siinä, 8) tulokset, arviot prosessin jatkumisesta ja parannusehdotukset

Haastattelujen ajankohtia ohjasivat ensisijaisesti paikallisten prosessien etenemisen
vaiheet. Jouduin sovittamaan haastatteluja kuitenkin myös sen mukaan, milloin m i-
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nun oli mahdollista olla Suomessa tai vastaavasti Baijerissa. Kustannus- ja ai-
kasyistä tein osan haastatteluista puhelimitse. Muutamaa – lähinnä teknisistä syistä
johtuvaa – poikkeusta lukuun ottamatta nauhoitin kaikki haastattelut ja purin ne
myöhemmin kirjalliseen muotoon. Kirjasin haastattelujen aikana tai heti niiden jäl-
keen ylös myös muita tärkeänä pitämiäni huomioita haastateltavista tai haastattelu-
tilanteesta. Haastattelun jälkeen keskustelu jatkui usein vapaamuotoisena. Jos sil-
loin nousi esiin tutkimusteeman kannalta mielenkiintoisia uusia asioita, kirjoitin ne
muistiin.

Osallistuva havainnointi ja haastattelut ovat lähestyneet ymmärtävän toiminnan tut-
kimuksen metodia. Se on tarkoittanut pyrkimystä kommunikoida tutkimuksen koh-
teena olleisiin prosesseihin osallistuvien ihmisten kanssa jollakin ymmärrystä tuot-
tavalla tavalla (ks. Hyyryläinen 1994, 5). Uusien instituutioiden merkitystä ja vai-
kutusta omaehtoiseen kehittämiseen on pohdittu yhdessä prosesseissa mukana ollei-
den kanssa. Keskustelut ovat tuoneet paitsi aineistoa tutkimukseeni, jotain uutta
myös näiden kehittäjätoimijoiden työhön. Kulttuuri- ja kielikysymyksistä johtuen
toiminnan tutkijan rooliin olen vahvemmin päässyt Suomen prosessien osalta. Täl-
laisessa roolissa olin erityisesti ohjatessani Pomoseitsikko-ryhmän pyynnöstä heidän
itsearviointiprosessiaan keväällä 2000. Kuitenkin myös Baijerissa kommunikointi
etenkin suunnittelijoiden, ministeriön virkamiesten sekä joidenkin kuntien edustajien
kanssa on ollut uutta ymmärrystä tuottavaa.

Tutkimusaineistona olen hyödyntänyt myös kirjallista materiaalia. POMO-
ohjelmaprosessin osalta käytössäni ovat olleet toimintaryhmien ja seudullisen ke-
hittämisen teemaryhmän tuottamat asiakirjat (kokouspöytäkirjat, suunnitelmat,
muistiot, raportit ym.) sekä prosessiin osallistuneilta toimijoilta julkaistut kirjoituk-
set ja prosessia koskevat lehtiartikkelit. Lisäksi olen hyödyntänyt LEADER- ja
POMO-ohjelmia sekä alueellista ja maaseudun kehittämistä koskevia aikaisempia
tutkimuksia ja selvityksiä (esim. Hyyryläinen & Rannikko 2000, Sihvola & Isosuo
1998, Karhio 1997, LEADER II…2002, Linnamaa & Sotarauta 2000, Uusitalo 1998,
Viljanen 1997a). Baijerin seudullista kehittämissuunnitelmaa ja aluemanagementia
koskeva kirjallinen materiaali koostuu niin ikään prosessissa tuotetuista suunnitel-
mista, raporteista ja muistioista sekä prosessiin osallistuneilta toimijoilta julkais-
tuista kirjoituksista ja prosessia koskevista lehtiartikkeleista. Lisäksi käytössäni
ovat olleet aikaisemmat seudullista kehittämissuunnitelmaa ja aluemanagementia
koskevat tutkimukset ja selvitykset (esim. Haase 1994, Kistenmacher 1999, Maier
& Obermaier 2000, Troeger-Weiss 1998).

Mäkelän (1992, 47-48) mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston arvioinnissa on
kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

− aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen tai kulttuurinen paikka
− aineiston riittävyys
− analyysin kattavuus
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− analyysin arvioitavuus ja toistettavuus.

Suomen ja Baijerin esimerkkiprosesseista koottua aineistoa voidaan pitää euroop-
palaisessa alueiden kehittämisen kontekstissa riittävän merkittävänä, jotta siitä voi-
daan vetää yleisemminkin tässä yhteydessä päteviä johtopäätöksiä uusien alueiden
kehittämisen instituutioiden lanseeraamisesta ja mahdollisuuksista tukea omaeh-
toista kehittämistä. Osallistuvalla havainnoinnilla ja teemahaastatteluilla kerätty
aineisto sekä kirjallinen materiaali tukevat toisiaan. Ne yhdessä takaavat aineiston
riittävyyden ja kattavuuden eli sen, etteivät tulkinnat perustu yksittäisiin havaintoi-
hin.

Analyysin arvioitavuuden Mäkelä (1992, 53) sanoo tarkoittavan ensinnäkin sitä, että
lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä. Toiseksi lukijalle annetaan edellytyk-
set hyväksyä tutkijan tulkinnat tai riitauttaa ne. Analyysin toistettavuus taas tar-
koittaa sitä, että analyysissä käytetyt menettelyt on esitetty niin yksiselitteisesti, että
toinen tutkija niitä soveltamalla pääsee samoihin tuloksiin. Tämän tutkimuksen a r-
vioimiseksi aineiston analyysiprosessi on kuvattu seuraavassa. On kuitenkin huo-
mattava, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysin arvioitavuuden ja toistetta-
vuuden vaatimukset ovat kvantitatiivista tutkimusta vaikeampi täyttää. Tutkijan
oma kokemus, omat valinnat ja intuitio korostuvat väistämättä analyysissä. (ks.
Mäkelä 1992, 59.) Sotarautaan (1996, 28) viitaten tämänkin tutkimuksen toistetta-
vuuden voidaankin nähdä tarkoittavan ennen kaikkea sitä, ettei toinen tutkija samaa
viitekehystä, tutkimusongelmaa ja menetelmiä käyttäen päätyisi tässä esitettyjen
tulkintojen kanssa ristiriitaisiin vaan niitä täydentäviin tuloksiin.

4.4 Aineiston analyysi

Tutkimusta voi luonnehtia teoreettis-empiiriseksi analyysiksi. Teoreettisten käsit-
teiden ja viitekehyksen tarkentuminen on tutkimusprosessissa lomittunut empiirisen
analyysin kanssa.

Tutkimusprosessin esi- ja alkuvaiheiden osallistuvaa havainnointia, ensimmäisiä
haastatteluja  sekä Suomen ja Baijerin esimerkkeihin liittyvän kirjallisen materiaalin
analyysia ohjasivat kysymykset siitä, miksi uusia alueellisen kehittämisen välineitä
oli luotu, miten prosesseja käynnistettiin alueilla sekä millaisia odotuksia ja ongel-
mia prosessien alkuvaiheisiin liittyi. Samanaikaisesti ryhdyin analysoimaan kirjalli-
sen aineistoon ja haastatteluihin perustuen alueiden kehittämispolitiikan muutoksia
Suomessa ja Baijerissa sekä näiden muutosten taustoja. Tutkimusprosessin alkuvai-
heisiin kuului niin ikään omaehtoisen kehittämisen käsitteen avaaminen. Samalla
etsin kirjallisesta aineistosta vastausta siihen, miksi eurooppalaisessa alueellisessa
kehittämisessä omaehtoisen kehittämisen ajatus on saanut jalansijaa ja miten tämä
on käytännössä näkynyt. Yhteinen eurooppalainen konteksti tutkimuksen ta-
pausesimerkeille alkoi näin tarkentua. Esimerkkiprosessien käytännön etenemisvai-
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heiden peilaaminen omaehtoisen kehittämisen teoriakeskusteluun taas synnytti oma-
ehtoista kehittämistä kuvaavaan prosessikaavion (ks. kuva 2, s. 22).

Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa keskeisiksi teemoiksi nousivat pro-
sessien eri toimijoiden totutut ja uudet roolit sekä rooleihin vaikuttavat normit. Nä-
mä teemat ohjasivat seuraavia haastatteluja ja aineiston analyysin toista vaihetta.
Kävin läpi, pilkoin ja karsin empiiristä aineistoa etsien prosessin eri toimijoille
muodostuneita rooleja ja syitä siihen, miksi juuri tällaisia rooleja muodostui.

Etsiessäni syitä erilaisille rooleille yhä keskeisemmäksi alkoi nousta instituution
käsite. Syvennyin siihen ja huomasin instituution käsitteen tarjoavan välineen kuvata
ja analysoida tutkimukseni kohteena olevia ilmiöitä. Instituution käsitteen teoreetti-
nen pohdinta johti myös ajatukseen käyttää lanseerauksen käsitettä kuvaamaan val-
tionhallinnon edustajien toimesta tapahtuvaa uusien instituutioiden tuomista alueille.
Ryhdyin analysoimaan toimintaryhmätyötä, alueellista kehittämissuunnittelua ja
aluemanagementia instituutioina sekä POMO-ohjelmaa ja seudullista kehittämis-
suunnitelmaa näiden edustajina. Lisäsin omaehtoista kehittämistä kuvaavaan proses-
sikaavioon alueiden kehittämisen uusien instituutioiden lanseerauksen (ks. kuva 5,
s. 85).

Uusien instituutioiden lanseerausta ja omaehtoisen kehittämisen suhdetta kuvaa-
vasta prosessikaaviosta tuli empiirisen aineiston kolmannen vaiheen analyysin kes-
keinen väline. Etsin aineistosta nyt vastausta siihen, miten esimerkeiksi valitut uudet
instituutiot ovat vaikuttaneet alueiden kehittämisprosessien eri vaiheisiin. Ovatko ne
tukeneet vai haitanneet omaehtoisia kehittämisprosesseja? Tein tarpeen mukaan
täydentäviä haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Analyysin perusteella pyrin
lopulta vastaamaan tutkimuksen kysymykseen siitä, voidaanko tällaisilla alueiden
kehittämisen uusilla instituutioilla tukea omaehtoista kehittämistä ja, jos voidaan,
niin miten.

Tekstin yhteyteen olen liittänyt lainauksia tehdyistä haastatteluista. Niiden tarkoi-
tuksena on elävöittää tekstiä sekä kuvata ennen lainausta tekstissä esitettyä tulkin-
taa. Saksankielisistä haastatteluista lainaamani kohdat olen itse kääntänyt suomeksi.

4.5 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakautuu viiteen osaan. Osa I on ollut johdatus tutkimusasetelmaan. Siinä
on esitelty tutkimuksen tausta ja lähtökohdat, tehtävä ja tavoitteet, keskeiset teo-
reettiset käsitteet sekä lähestymistapa, esimerkkialueet ja aineisto.

Tutkimuksen osassa II käydään tieteellistä diskurssia alueiden kehittämispolitiikan
uusista instituutioista ja omaehtoisen kehittämisen sisältymisestä niihin. Alkuun
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avataan instituution käsitettä ja luodaan tämän tutkimuksen käyttöön sopiva käsite
instituutioille. Lopuksi tarkennetaan tutkimusasetelma.

Osassa III kuvataan Suomen ja Baijerin alueiden kehittämisen toimintajärjestelmiä,
niissä tapahtuneita muutoksia sekä näistä maista esimerkeiksi valittuja uusia insti-
tuutioita: toimintaryhmätyötä, alueellista kehittämissuunnittelua ja aluemanagemen-
tia. Lopussa tehdään toimintajärjestelmiä ja uusien instituutioiden taustoja vertaile-
va yhteenveto.

Tutkimuksen osa IV on Suomen ja Baijerin esimerkeiksi valittujen kehittämispro-
sessien analyysi. Siinä kuvataan uusien instituutioiden lanseeraus, analysoidaan
näiden instituutioiden tukevia ja haittaavia vaikutuksia alueiden omaehtoisten ke-
hittämisprosessien eri vaiheisiin sekä pohditaan tapahtuneita muutoksia ja uusien
instituutioiden mahdollisuuksia vakiintua esimerkkialueille.

Osassa V esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Samalla pohditaan sitä, mitä tutki-
muksen tuloksista voidaan oppia. Voidaanko uusilla alueiden kehittämisen instituu-
tioilla tukea omaehtoista kehittämistä ja jos voidaan, niin miten?
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II ALUEIDEN KEHITTÄMISEN UUDET INSTITUUTIOT

5 Instituutiot toiminnan ohjaajina

Edellä luvussa 3.3 (s. 22-24) todettiin, ettei aluetieteisiin ole vakiintunut omaa i n-
stituution käsitettä. Lisäksi tuli ilmi, että instituution käsitteellä voidaan kuvata tar-
kastelun kohteesta riippuen hyvin monenlaisia ilmiöitä. Tämän tutkimuksen tarpei-
siin onkin löydettävä oma instituution määritelmä. Sitä lähdetään seuraavassa ha-
kemaan tarkastelemalla instituutioita eri tieteenalojen ja tutkimusintressien näkö-
kulmista. Tärkeitä aineksia instituution käsitteen muodostamiseksi antavat erityi-
sesti näkökulmat siihen, miten instituutiot vaikuttavat toimijoihin ja toimintaan sekä
miten instituutiot syntyvät ja kehittyvät.

5.1 Aineksia eri tieteenaloilta instituution määritelmälle

Taloustiede

Taloustieteissä perinteisesti vallinnut uusklassinen traditio on korostanut toimijoi-
den vapaata valintaa vapailla markkinoilla ilman instituutioista tai muista tekijöistä
koituvia rajoitteita. Taloustieteissä esiin noussut uusinstitutionalismi on kuitenkin
pyrkinyt osoittamaan, että markkinoiden toiminta on riippuvainen institutionaalisista
rakenteista. Perusajatus on se, että instituutiot vähentävät ihmisten välisen kommu-
nikaation epävarmuutta luomalla vakiintuneet puitteet vuorovaikutukselle. Näin ne
voivat pienentää markkinoilla tuotannon ja palvelujen välittämisestä syntyviä liike-
toiminnan kustannuksia (transaction costs) ja edistää kaupankäyntiä. (Goodin 1996,
7-9; North 1990, 3-4, 25.)14

Keskeinen taloustieteiden uusinstitutionalismin edustaja on Williamson (1987). Hän
katsoo kapitalismin tärkeimmiksi taloudellisiksi instituutioiksi yrityksen, markkinat
ja sopimukset, joihin sisältyvät erilaiset kannustin-, valvonta- ja hallintorakenteet
vaikuttavat liiketoiminnan kustannuksiin. Esimerkiksi Granovetter (1992, 6) puo-
lestaan tarkastelee taloudellisina instituutioina yrityksiä, teollisuudenaloja ja niiden
välisiä ryhmittymiä. Hänen huomionsa kohdistuu siihen miten, nämä instituutiot vai-
kuttavat  taloudellisten resurssien käyttöönottoon ja kollektiiviseen toimintaan.

Taloushistorioitsija ja nobelisti North (1990, 4, 37, 39-41, 46-47) on pyrkinyt luo-
maan teoriaa instituutioiden ja organisaatioiden vuorovaikutuksesta sekä liiketoi-
minnan kustannusten merkityksestä tämän vuorovaikutuksen kehittymisessä. North
katsoo instituutioiksi ihmisten luomat erilaiset rajoitteet, jotka säätelevät sosiaalista

                                                
14 Taloustieteiden institutionalistit ovat kuitenkin myös todenneet, että instituutioilla voi olla myös liiketoi-
minnan kustannuksia kasvattavia vaikutuksia (ks. esim. Goodin 1996, 10; North 1990, 34-35).
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vuorovaikutusta. Ne voivat olla muodollisia tai epämuodollisia. Muodollisia insti-
tuutioita ovat ihmisten tietoisesti luomat poliittiset, oikeudelliset ja taloudelliset
säännöt ja sopimukset. Niiden tehtävänä on helpottaa poliittista ja taloudellista
kanssakäymistä. Epämuodollisia instituutioita taas ovat kulttuuriseen perintöön
kuuluvat käyttäytymistavat ja tottumukset, joita yhteisön sisällä pidetään yllä sosi-
aalisin pakottein. Ne syntyvät ohjaamaan ihmisten välistä toistuvaa kanssakäymistä
– esimerkiksi ratkaisemaan koordinaatio-ongelmia – ja ovat usein muodollisten
sääntöjen jatkeita ja tarkentajia. Esimerkkeinä talouselämän epämuodollisista insti-
tuutioista North mainitsee mm. sovitut mitta- ja painojärjestelmät.

North (1990, 4-5) erottaa instituutiot selkeästi organisaatioista. Jälkimmäiset hän
katsoo ryhmäksi yksilöitä, joita sitoo yhteen jokin yhteinen syy saavuttaa tavoittei-
ta. Kun vuorovaikutustilanteessa instituutiot ovat ennen muuta ”pelisääntöjä”, eri-
laiset organisaatiot ovat puolestaan tilanteen ”pelaajia”. (Ks. myös esim. Rutherford
1994, 182.)

Sosiologia ja organisaatiotutkimus

Modernin sosiologian institutionalismi keskittyi siihen, miten yhteisölliset laitokset,
kuten perhe, ammatti, kirkko tai valtio, luovat instituutioita, jotka puolestaan ohjaa-
vat ja muokkaavat yksilöitä (vrt. esim. Allardt 1983, 219-249). Sen keskeisiä nimiä
olivat mm. Durkheim, Marx, Parsons ja Weber. Institutionalismia leimannut sosiaa-
listen rakenteiden determinismi sai kuitenkin osakseen kritiikkiä, mikä johti yksilön
omaa roolia ja yhteisöllistä valintaa korostavien behavioralismin sekä toimintateori-
an (action theory) nousuun. Sosiologian uusinstitutionalismi katsotaan puolestaan
reaktioksi näihin suuntauksiin. Sen edustajien mukaan sosiaalisten tuotosten selit-
tämisessä tulee kiinnittää huomiota sekä toimijoihin että sosiaaliseen rakenteeseen.
(Goodin 1996, 4-7, 17; ks. Giddens 1984.) Keskeisenä erona perinteiseen institutio-
nalismiin on se, ettei tyydytä vain olettamaan yhteisöllisten instituutioiden olevan
olemassa, vaan pyritään selittämään instituutioita sekä tapoja, joilla ne vaikuttavat
yksilöiden valintoihin ja mahdollisuuksiin (Goodin 1996, 7; Nee 1998, 1).

Sosiologiassa instituutioita nähdään kaikessa inhimillisessä toiminnassa eikä tar-
kastelua rajata esimerkiksi vain taloudelliseen tai poliittiseen toimintaan (Powell &
DiMaggio 1991, 9). Instituution käsite on laaja ja lähenee kulttuurin käsitettä. Insti-
tuutioiksi katsotaan paitsi muodolliset säännöt, menettelyt ja normit myös symboli-
järjestelmät, kognitiiviset käsikirjoitukset (scripts) ja moraalimallit, jotka tuottavat
raamit merkitysten annolle ja ohjaavat näin toimintaa. (Hall & Taylor 1996, 947.)

DiMaggio & Powell  (1991, 9) sanovat taloustieteissä, samoin kuin politiikan tutki-
muksessa, instituutioita ja sosiaalisia tapoja pidettävän usein synonyymeinä. Heidän
mukaansa sosiologia taas katsoo instituutioiksi vain sellaiset toimintatavat, jotka
ovat saavuttaneet sääntöön verrattavan aseman sosiaalisessa ajattelussa ja toimin-
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nassa. Allardtin (1983, 219-220) mukaan jonkin normin, roolin tai niiden vaatiman
käyttäytymismuodon institutionalisoitumisesta voidaan puhua, jos kolme ehtoa
täyttyvät:

1. suuri osa kyseisen sosiaalisen järjestelmän jäsenistä hyväksyy nor-
min tai roolin,

2. normi tai rooli otetaan vakavasti eli se on sisäistynyt,
3. normi on pysyvä ja sen noudattaminen on vakiintunutta eikä satun-

naista.

Zucker (1991, 85) katsoo institutionaalisen toiminnan kriteereiksi objektiivisuuden
ja sen, että sitä pidetään ulkoisena. Objektiivista toiminta on silloin, kun se on mui-
den toimijoiden toistettavissa ilman että yleinen käsitys toiminnan merkityksestä
muuttuu. Toiminta on ulkoista, kun subjektiivinen käsitys toiminnan tarkoituksesta
rakentuu subjektien välisenä ymmärryksenä niin, että toiminta nähdään osana ul-
koista maailmaa. (Ks. myös Denzau & North 1994, 20-21.) Sosiaalisen normin on
usein sanottu eroavan pelkästä säännöllisestä käyttäytymisestä siinä, että normiin
liittyy pakotteita, joilla varmistetaan, ettei poikkeamista normista tapahdu (Jepper-
son 1991, 145; Knight & Ensminger 1998, 109). Esimerkiksi Zucker (1991, 86) ei
kuitenkaan katso pitkälle institutionalisoituneen toiminnan välttämättä vaativan suo-
ria sosiaalisia pakotteita kannustimien tai rangaistusten muodossa, sillä hyviä vaih-
toehtoja tällaiselle toiminnalle ei edes tunneta.

Northin ajatteluun nojautuva taloussosiologi Nee (1998, 8.) määrittelee instituutiot
sosiaalisia suhteita ohjaavien, keskinäisessä suhteessa olevien sääntöjen ja normien
verkostoiksi, jotka sisältävät toimijoiden valinnanmahdollisuuksia määrittäviä,
muodollisia ja epämuodollisia sosiaalisia rajoitteita. Sääntöihin ja normeihin sisäl-
tyvät kulloinkin kyseessä olevan kiinteän ryhmän tai yhteisön jäsenten intressit ja
arvostukset. Nee & Ingram (1998, 19, 25, 31-32) katsovat epämuodolliset normit
ryhmän tai yhteisön säännöiksi, jotka syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
odotetun käyttäytymisen standardeiksi. Ne eivät välttämättä ole täysin selviä ja ne
perustuvat epämuodollisiin seurantamekanismeihin, kuten sosiaaliseen hyväksyn-
tään tai paheksuntaan. Muodolliset normit taas eroavat epämuodollisista ensinnäkin
siinä, että ne on aina selvästi ja avoimesti määritetty. Toiseksi ne nojaavat useim-
miten myös muodollisiin seuranta- ja ylläpitomekanismeihin, kuten valtioon ja orga-
nisaatioihin. Lisäksi niille on ominaista se, että niiden noudattaminen perustuu
yleensä jossain määrin materiaalisiin kannustimiin. Nee & Ingram näkevät institutio-
naalisten puitteiden rakentuvan hierarkkisesti. Ylimpänä ovat organisaatioita sääte-
levät muodolliset normit. Sitten tulevat ryhmiä säätelevät organisaatioiden säännöt
(muodollisten normien muoto) ja sen jälkeen ryhmän jäseniä säätelevät epämuodol-
liset normit.

Organisaatiotutkimuksessa voidaan selvästi erottaa vanha ja uusi näkemys instituu-
tioista. Vanhassa traditiossa organisaatioympäristönä on tarkasteltu ennen kaikkea
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paikallista yhteisöä, johon organisaatiot on sidottu henkilökohtaisen vuorovaikutuk-
sen tuloksena syntyneen uskollisuuden ja vastavuoroisen hyväksynnän johdosta.
Organisaatioita on pidetty sekä institutionalisoituvina yksikköinä että tärkeinä in-
stitutionalisoitumisen tapahtumispaikkoina. Keskeisiä kognitiivisia elementtejä ovat
olleet organisaatioihin sisältyvät arvot, normit ja asenteet. Instituutioon tulevan u u-
den tulokkaan on nähty käyvän läpi sosialisaation, joka johtaa organisaation arvojen
sisäistämiseen, mikä sitten näkyy sitoutumisena. Keskeinen tarkastelun kohde van-
hassa traditiossa on mm. se, miten organisaatiossa syntyvät epämuodolliset insti-
tuutiot poikkeavat organisaation muodollisista rakenteista ja haittaavat organisaati-
olle asetettujen tehtävien suorittamista. (DiMaggio & Powell 1991, 13-15.)

Organisaatiotutkimuksen uusinstitutionalismi puolestaan tarkastelee paikkaan sito-
mattomaan toimintaympäristöön, kuten ammatti- ja tuotannonalaan tai yhteiskunnan
sektoriin, sisältyviä symbolisia ja kognitiivisia elementtejä: myyttejä, rituaaleja, p e-
rinteisiä käsityksiä tai ideologioita. Ne vaikuttavat organisaatioon luomalla yhteis-
kuntarakenteen, toiminnan ja ajattelun kategorioita sekä linssit, joiden läpi toimijat
katsovat maailmaa. Instituutiot nähdään sosiaalisesti rakennetuiksi, rutiineissa uu-
distuviksi ohjelmiksi tai sääntöjärjestelmiksi, jotka toimivat suhteellisen vakaina
ympäristön säätelijöinä. Niitä seuraavat oletukset itsestäänselvyyksistä eli tiettyjen
sääntöjen oletetaan olevan olemassa ja tietyt käsitykset uskotaan todeksi. Institutio-
nalisoitumisen katsotaan tapahtuvan organisaatioiden välillä sektorin tai yhteiskun-
nan tasolla (makrotasolla). Organisaatiomuodot, rakenne-elementit ja säännöt insti-
tutionalisoituvat, eivät yksittäiset organisaatiot. Institutionalisoitumista pidetään
ennemminkin standardisoitujen sääntöjen ja rakenteiden diffuusina kuin tietyn orga-
nisaation toimintatapojen mukautumisena tiettyyn toimintaympäristöön. (DiMaggio
& Powell 1991, 13-15, 27; Jepperson 1991, 149; Mayntz & Scharpf 1995, 41-42.)
Organisaatiotutkimuksen uudessa traditiossa huomio kohdistuu ennen kaikkea sii-
hen, miten instituutiot vaikuttavat organisaatioiden muodollisiin rakenteisiin ja toi-
mintalogiikkaan (DiMaggio & Powell 1991, 33; ks. Powell & DiMaggio 1991).

Politiikan tutkimus

Politiikan teorioissa instituutioilla on ollut suuri rooli antiikin ajoista lähtien (esim.
Mayntz & Scharpf 1995, 40). Perinteisen politiikan tutkimuksen – tai aiemmin p a-
remminkin hallintotieteiden – keskeisenä kohteena oli valtio sen institutionaalisissa
muodoissaan: organisaatiokaavioina, osastoina ja yksiköinä, julkisena hallintona; eli
ns. ”valtiokoneisto” (”the state apparatus”). Behavioralismin nousun myötä organi-
saatiokaavioiden ja institutionalististen myyttien merkitys käytännön kuvaajana
asetettiin kuitenkin kyseenalaiseksi. Se, mitä ihmiset oikeasti tekevät tuli tärkeäm-
mäksi kuin se, mitä heidän oletetaan tekevän. (Goodin 1996, 12-13.) Uusinstitutio-
nalismi taas kritisoi näkemystä poliittisista ilmiöistä puhtaasti yksilöiden omaa
hyötyä tavoittelevan toiminnan summana ilman, että otetaan huomioon organisaa-
tiorakenteiden sekä normatiivisesti orientoituneen tai symbolisen toiminnan vaiku-
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tusta (Goodin 1996, 13; Keman 1996, 120; Mayntz & Scharpf 1995, 42; ks. esim.
March & Olsen 1989, 2-16).

Poliittisilla instituutioilla on siis perinteisesti ymmärretty valtioon kuuluvia or-
gaaneja (esim. hallitus, parlamentti), tiettyjä organisaatioita (esim. puolueet, työnte-
kijäjärjestöt) tai menettelytapasääntöjä (esim. vaalit, enemmistöperiaate) (Wasch-
kuhn 1987, 90; von Prittwitz 1994, 78). Göhler (1987, 10-11) rajaa poliittiset insti-
tuutiot lakiin perustuviksi ja toimintatapaohjeilla järjestetyiksi yhteiskunnallisiksi
instituutioiksi, joissa ja joiden kautta tehdään ja pannaan toimeen yleisesti voimassa
olevia päätöksiä. Lisäksi voimassa oleva laki itsessään voi olla hänen mukaansa
poliittinen instituutio. Tässä politiikan tutkimuksen perinteisessä lähestymistavassa
kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti valtionhallinnon instituutioiden vakaus ja
kyky hallita yhteiskuntaa (Keman 1996, 130). Myös saksalaiseen aluejärjestyspoli-
tiikkaan liittyvässä tutkimuksessa instituutioilla on yleensä tarkoitettu tällaisia
muodollisia lakeja tai organisaatioita. Institutionalisoitumisella on ymmärretty esi-
merkiksi tietyn toimintatavan lainsäädännöllistä tai organisatorista järjestämistä.
Huomio on kiinnitetty siihen, miten hyvin erilaiset organisatoriset ratkaisut toimivat
ja vastaavat tarkoitustaan tai siihen, miten vahvasti jokin toimintatapa ylipäänsä t u-
lisi institutionalisoida ts. luoda sille lakiin ja muodolliseen organisaatioon perustu-
vat puitteet. (Ks. esim. ARL 1995, 3-8; Fürst 1994; Kistenmacher et al. 1994, 35-69;
Troeger-Weiss 1998, 83.)

Yhä useammin politiikan tutkimuksessa instituutioiden on kuitenkin katsottu tar-
koittavan laajemmin poliittisen tahdonmuodostuksen ja -toteuttamisen tunnustettuja
sääntöjärjestelmiä (von Prittwitz 1994, 82; ks. Waschkuhn 1987, 90-91). Von Pritt-
witz (1994, 82-83) katsoo näihin sääntöjärjestelmiin kuuluvan merkityksen annot,
normatiiviset käyttäytymismallit, teknis-organisatoriset standardit sekä mallit re-
surssien ja valtasuhteiden jakamiseen. Instituutiot voivat hänen mukaansa olla hy-
väksyttyjä normijärjestelmiä, joilla on arvoihin nojautuva peruste (esim. perustusla-
ki); hyväksyttyjä toimintatapasääntöjä (esim. vaalitoimitus) sekä hyväksyttyjä ja-
kojärjestelmiä (esim. kompetenssien tai resurssien jakaminen). Niillä on systeemi-
nen luonne, mikä erottaa ne normeista, jotka sisältävät yleensä yksittäisiä käyttäy-
tymisvaatimuksia. (Ks. March & Olsen 1989, 22; Mayntz & Scharpf 1995, 47-48.)
Poliittisten instituutioiden ominaisuutena voi von Prittwitzin (1994, 79) mielestä p i-
tää myös sitä, että ne ovat yleensä ulkoa annettuja, muita poliittisen prosessin teki-
jöitä pysyvämpiä sekä sisäistettyjä. Ne ovat kuitenkin ajallisesti rajallisia (esim.
lait) ja kehittyvät jatkuvasti. (Ks. myös Mayntz & Scharpf 1995, 45.)

Politiikan tutkimuksessa on erotettavissa institutionalismin eri suuntauksia, joiden
näkökulma instituutioihin sekä analyysin kohteet vaihtelevat. Toiset ovat lähempänä
taloustieteen, toiset taas sosiologian näkemyksiä. Eri kirjoittajat ovat erotelleet näitä
suuntauksia hieman eri tavoin. Esimerkiksi Keman (1996) on erottanut: historiallis-
traditionaalisen suuntauksen – joka vastaa pitkälti edellä esitettyä perinteistä käsi-
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tystä – sekä kulttuuris-organisatorisen ja rationaalisen valinnan/talouspolitiikan
suuntaukset (vrt. hieman toisella tavoin Hall & Taylor 1996; Peters 2000, 333).

Kemanin luokittelun mukaisesti kulttuuris-organisatorisessa – Hallin & Taylorin
(1996) taas historialliseksi institutionalismiksi (historical institutionalism) luokitte-
lemassa – suuntauksessa instituutiot nähdään politiikan organisaatiorakenteisiin
juurtuneiksi muodollisiksi ja epämuodollisiksi menettelyiksi, rutiineiksi, normeiksi
ja toimintatavoiksi. Instituutiot yhdistetään organisaatioihin sekä sääntöihin ja tapoi-
hin, joita muodollinen organisaatio levittää ja toimeenpanee. Näkemyksellä on yh-
tymäkohtia organisaatiososiologian instituutiokäsitykseen. (Hall & Taylor 1996,
938.) Vastaavasti March & Olsen15 (1989, 16-18, 52) sanovat poliittisten instituuti-
oiden olevan luonteeltaan sääntöjen järjestelmiä ja merkitysten rakenteita, jotka
määrittävät politiikan tekemisen raamit. Parlamentit, ministeriöt, oikeuslaitokset ja
hallinnon yksiköt nähdään paitsi areenoina keskenään taisteleville sosiaalisille voi-
mille, myös kokoelmina standardisoituja prosesseja ja rakenteita, jotka määrittävät
ja puolustavat arvoja, normeja, etuja, identiteettejä ja uskomuksia. Näin ne ohjaavat
poliittisia prosesseja. Merkityksiä luomalla instituutiot synnyttävät tulkintakehikon,
jossa poliittinen toiminta tulee ymmärretyksi ja joka takaa toiminnan jatkuvuuden.
(Ks. Mayntz & Scharpf 1995, 42; Offe 1996, 205-206; von Prittwitz 1994, 82-83;
Weaver & Rockman 1993, 8-11.) Instituutioiden voi sanoa tämän näkemyksen m u-
kaan tuottavan sekä normatiivisia että kognitiivisia standardeja siitä, mitä tulee pitää
normaalina, mitä täytyy olettaa, mihin voi luottaa, mitkä oikeudet ja velvollisuudet
kuuluvat mihinkin asemaan ja missä on järkeä siinä sosiaalisessa yhteisössä, jossa
instituutio on voimassa (Offe 1996, 199-200).

Politiikan tutkimuksen rationaalisen valinnan institutionalismi (rational choice in-
stitutionalism) on lähellä taloustieteiden uusinstitutionalismia. Siinä instituutioiden,
ennen kaikkea erilaisten sopimusten ja sääntöjen, nähdään vähentävän epävarmuutta
toisten toimijoiden käyttäytymisestä. Instituutioiden katsotaan syntyvän toimijoiden
omasta vapaasta tahdosta, tavoitteena hyötyä keskinäisestä yhteistyöstä. (Hall &
Taylor 1996, 936, 942-944; ks. Goodin 1996, 11-12; von Prittwitz 1994, 80.) Eräs
rationaalisen valinnan institutionalismin edustaja on Ostrom. Hän (1990) on tarkas-
tellut instituutioita, joita yksilöt itse keskenään synnyttävät yhteisessä käytössä ole-
vien resurssiensa – esimerkiksi vesivarojen tai laitumien – käytön ohjaamiseksi
kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Ostrom (1990, 51) katsoo instituutiot jou-
koksi toimintasääntöjä (working rules), joita käytetään määrittämään mm., kuka on
sopiva tekemään päätöksiä jollakin areenalla, mitkä teot ovat sallittuja tai rajoitet-
tuja, millaisia menettelytapoja täytyy noudattaa, millaista tietoa täytyy tai ei saa
tuottaa sekä millaisia palkkioita yksilöille maksetaan heidän toiminnastaan riippuen.
Ollakseen instituutioita toimintasääntöjen on hänen mukaansa oltava yleisesti tie-
dossa eli suurin osa ihmisistä, joiden strategioihin säännöt vaikuttavat, tietävät niistä

                                                
15 Hall & Taylor luokittelevat Marchin & Olsenin historiallisen institutionalismin edustajaksi (1996, 939),
Peters puolestaan omassa luokittelussaan  normatiivisen institutionalismin edustajaksi (2000, 333). Näke-
myksissä on eroja ensi sijaisesti instituutioiden alkuperän ja kehittymisen suhteen (ks. luku 5.3).
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sekä olettavat muiden seuraavaan niitä ja rankaisevan sääntöjen rikkomisesta. Esi-
merkiksi Huebner (1996, 1997) on nojannut Ostromin instituutiokäsitteeseen tar-
kastellessaan systeemiteorioiden valossa saksalaisen aluepolitiikan alueellistamis-
prosessia ja siihen liittyvää kuntien yhteistyön kehittymistä (ks. myös Krafft & Ul-
rich 1997).

Ero instituutioiden ja organisaatioiden välillä on politiikan tutkimuksessa usein häi-
lyvä (ks. esim. March & Olsen 1989, 17-18; Mayntz & Scharpf 1995, 40; Weaver &
Rockman 1993). Von Prittwitz (1994, 84) pitää keskeisenä organisaatioiden ja in-
stituutioiden erona kuitenkin sitä, että organisaatiot ovat kollektiivisia toimijoita,
kun taas instituutioilla itsellään ei ole toimijaluonnetta, vaan erilaiset toimijat edus-
tavat niitä. Organisaatiot ovat hänen mukaansa väline tavoitteeseen, instituutiot sen
sijaan arvostusten ”ruumiillistumia” eikä niitä siksi voi noin vain välineellistää. (Ks.
myös Mayntz & Scharpf 1995, 49.) Mayntzin & Scharpfin (1995, 48) mukaan kor-
poratiiviset toimijat eli toimintakykyiset organisaatiot perustetaan institutionaalisilla
säännöillä ja samalla määrätään myös niiden tehtävät ja toimivalta. Lisäksi he sano-
vat institutionaalisen sääntelyn puitteissa määritettävän myös syyt tiettyjen toimijoi-
den ryhtymiseen keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä luotavan areenoita, joilla
tietyt toimijat kohtaavat neuvottelemaan tai päättämään tietyistä teemoista. Offe
(1996, 203) on puolestaan tehnyt eron instituutioiden ja organisaatioiden välillä sen
perusteella, minkä luonteisia niihin sisältyvät säännöt ovat. Keskeisenä erona hänen
mukaansa on mm. se, että organisaatiosta johtuvat velvollisuudet ovat kahdenväli-
siä, kun taas institutionaaliset säännöt on luotu ja pidetään yllä jonkin vuorovaiku-
tukseen osallistumattoman ”kolmannen osapuolen” toimesta.

Aineksia tämän tutkimuksen määritelmälle

Edellä tuotiin lyhyesti esiin eri tieteenalojen ja niiden eri suuntausten määritelmiä
instituutiolle. Esitys ei ole suinkaan kattava, mutta sitä voi pitää riittävänä tuomaan
aineksia tämän tutkimuksen ilmiöitä kuvaavalle instituution määritelmälle. Tämän
tutkimuksen kysymyksenasettelun voi nähdä lähestyvän uudemman sosiologian ja
organisaatiotutkimuksen sekä politiikan tutkimuksen kulttuuris-organisatorista nä-
kökulmaa. Instituution käsitteeseen kuuluvat siten vahvasti niin muodolliset säännöt
kuin epämuodolliset rutiinit ja toimintatavatkin. (Ks. taulukko 5, s. 53) Tällaisiin
instituutioihin liittyy pakotteita ja kannustimia sekä – ainakin joihinkin niistä – tietty
itsestäänselvyytenä pitäminen.
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Taulukko 5.  Erilaisia instituutiokäsitteitä ja näihin liittyvät tarkastelun kohteet.

Mitä pidetään instituutioina? Yleinen tarkastelun kohde?

Taloustiede Taloudelliseen toimintaan liittyvät
muodolliset säännöt (esim. yritys orga-
nisoitumismuotona, sopimukset, lait) ja
epämuodolliset toimintatavat (esim.
standardit)

Erilaisten instituutioiden vaikutus
liiketoiminnan kustannuksiin

Sosiologia/vanha Yhteisölliset laitokset (esim. perhe,
ammatti,  kirkko, valtio)

Instituutioiden syntytapa sekä yksilöä
ohjaava ja muokkaava vaikutus

Sosiologia/uusi Muodolliset säännöt, menettelyt ja
normit sekä symbolijärjestelmät, kog-
nitiiviset käsikirjoitukset ja moraali-
mallit (yhteiset asenteet ja arvot; kult-
tuuri)

Erilaisten instituutioiden syntyproses-
si sekä tavat, jolla instituutiot vai-
kuttavat yksilöiden valintoihin ja
mahdollisuuksiin

Organisaatio-
tutkimus/
vanha

Organisaatio itse sekä siihen kuuluvat
muodolliset säännöt ja epämuodolliset
toimintatavat

Organisaation ja paikallisen yhteisön
välinen vuorovaikutus; organisaation
vaikutus yksilön toimintaan; epä-
muodollisten instituutioiden haittaava
vaikutus organisaation rationaaliseen
toimintaan

Organisaatio-
tutkimus/
uusi

Organisaatioympäristön symboliset ja
kognitiiviset elementit kuten myytit,
rituaalit, perinteiset käsitykset ja ideo-
logiat (esim. ammattisektorille tai kan-
sallisvaltiolle tyypilliset organisoitumi-
sen muodot, rakenteelliset elementit,
säännöt)

Instituutioiden vaikutus organisaati-
oiden rakenteeseen ja  toimintalo-
giikkaan

Politiikan tutki-
mus/
perinteinen

Valtioon kuuluvat orgaanit (esim. hal-
litus), tietyt organisaatiot (esim. puolu-
eet), lait, lakiin perustuvat menettely-
tapasäännöt (esim. enemmistöperiaate)

Instituutiot valtion ja yhteiskunnan
suhteen ohjaajana; instituutioiden
vakaus ja kyky hallita yhteiskuntaa

Politiikan tutki-
mus/
kulttuuris-
organisatorinen

Politiikan organisaatiorakenteisiin
juurtuneet muodolliset (esim. lait ja
järjestyssäännöt) ja epämuodolliset
menettelyt, rutiinit, normit ja toimin-
tatavat

Instituutioiden vaikutus julkisten ja
yksityisten organisaatioiden toimin-
tatapoihin ja väliseen vuorovaikutuk-
seen sekä näiden organisaatioiden
puitteissa toimivien yksilöiden toi-
mintaan

Politiikan tutki-
mus/
rationaalinen valin-
ta

Tietoisesti synnytetyt, toimijoiden
yhteistyötä ohjaavat säännöt ja sopi-
mukset

Instituutioiden kyky hallita tuloksek-
kaasti ja tehokkaasti strategisesti
toimivien  toimijoiden yhteistyötä
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Eri tutkimussuuntauksia koskevissa tarkasteluissa kävi ilmi, että instituution käsite
on usein yhtynyt organisaation käsitteeseen. Myös aluetieteen alalla instituutioihin
on sisällytetty usein niin sääntöjärjestelmät, tavat ja tottumukset kuin toimijaluon-
teen omaavat erilaiset organisatoriset järjestelytkin (esim. Amin & Trifft 1994, 12-
15; Linnamaa & Sotarauta 2000, 46-47). Näin on tehnyt myös Linnamaa (1999, 28-
29), joka on Maskelliin (1996) nojautuen jakanut instituutiot kahteen osaan:

Muodolliset (ennalta suunnitellut) instituutiot:
− Muodolliset organisationaaliset instituutiot: On nähty tarve luoda uu-

si toimintatapa, jota toteutetaan jonkun tietyn organisaation kautta
(esim. maakunnan liitot, TE-keskukset). Niiden asema voi vahvistua
tai heiketä vuorovaikutuksessa toimintaympäristön kanssa.

− Muodolliset ei-organisaationaaliset instituutiot: esim. lait, asetukset,
kirjalliset sopimukset

Epämuodolliset (toimintansa myötä muodostuneet) instituutiot
− Toimintansa kautta institutionalisoituneet organisaatiot: Organisaatio

voi institutionalisoitua, jos se vaikuttaa luomiensa vakiintuneiden
käyttäytymismallien kautta merkittävästi sen yhteisön toimintaan,
jossa organisaatio toimii (esim. suuryrityksestä voi tulla instituutio
pienyritysvaltaisessa ympäristössä).

− Epämuodolliset ei-organisationaaliset instituutiot: esim. toistuvat ja
vakiintuneet toimintatavat

Useat tutkijat ovat kuitenkin selvästi painottaneet toiminnalle puitteita luovien i n-
stituutioiden eroa toimijaluonteen omaaviin organisaatioihin. Koska tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan instituutioiden vaikutusta toimijoihin ja toimijoiksi lasketaan
myös erilaiset organisaatiot, tuntuu luonnolliselta tehdä selvä ero instituutioiden ja
organisaatioiden välillä.

Instituutioiden ja organisaatioiden erotteluun liittyvät instituutioiden sisäkkäisyys ja
institutionalisoitumisen suhteellisuus. Mm. Jepperson (1991, 146) pitää institutiona-
lisoitumista suhteellisena, kontekstista riippuvaisena ominaisuutena. Hänen mu-
kaansa esimerkiksi järjestelmässä, jossa on useampia organisoitumisen tasoja tai
sääntöjä, ensimmäinen taso voi toimia instituutiona suhteessa toiseen tasoon. Esi-
merkiksi yhteisön perustamissäännöt voivat olla instituutio suhteessa muodollisen
organisaation toimintaan ja jälkimmäinen taas suhteessa järjestäytymättömiin sosi-
aalisiin käytäntöihin. Kohteen määrittäminen instituutioksi riippuu myös sen kes-
kusasemasta. Järjestelmissä ytimet ovat instituutioita suhteessa periferioihin. Lisäk-
si Jepperson huomauttaa, että jokin yhdistys voi näyttäytyä ei-jäsenelle enemmän
instituutiona – ulkoisen ympäristön kiinteänä ominaisuutena – kuin sen jäsenelle.
Von Prittwitz (1994, 85) on puolestaan esittänyt, että instituution voimassaolo voi-
daan rajata esimerkiksi sen perusteella, missä sääntöjärjestelmä todella tunnuste-
taan. Zucker (1991, 86) ei myöskään katso jonkin toiminnan vain joko olevan tai ei
olevan institutionalisoitunut, vaan näkee institutionalisoitumisessa aste-eroja toi-
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mintatilanteesta tai toimijan asemasta ja roolista riippuen. Tässä tutkimuksessa
voitaneen yhtyä Jeppersoniin (1991, 146), kun hän toteaa, että keskeistä kaiken
kaikkiaan on huomata se, että jonkin objektin pitäminen instituutiona riippuu kulloi-
sestakin kysymyksenasettelusta.

Tähän mennessä on siis käyty läpi sitä, miten instituutioita on eri tutkimussuunta-
usten näkökulmista määritelty. Instituution käsite jää kuitenkin vajavaiseksi ilman,
että tarkastellaan instituutioiden analyysien kahta keskeisintä kiinnostuksen koh-
detta: instituutioiden vaikutusta toimijoihin ja toimintaan sekä instituutioiden alku-
perää ja kehittymistä.

5.2 Instituutioiden vaikutus toimijoihin ja toimintaan

Perinteiset lähestymistavat instituutioihin ovat korostaneet yksilöiden suostumusta
toimia instituution määrittämällä tavalla. Suostumuksen motiiveina on pidetty toi-
minnan tarpeellisuuden tunnustamista, toimijan omaa etua tai toiminnan sisäistä-
mistä. (Zucker 1991, 84.) Esimerkiksi sosiologian institutionalismin vanhempi tradi-
tio yhdisti instituutiot rooleihin, joihin käyttäytymisen normit kytkeytyivät. Tässä
normatiivisessa näkemyksessä instituutiot vaikuttavat yksilöiden toimintaan siten,
että yksilöt sosiaalistumisen tuloksena sisäistävät institutionaaliset roolit ja näihin
liittyvät normit (ks. vanha organisaatiotutkimuksen institutionalismi, s. 48-49). (Hall
& Taylor 1996, 948; ks. DiMaggio & Powell 1991, 14-15.)

Uudemmissa traditioissa voidaan erottaa peruslähtökohdiltaan kaksi erilaista lähes-
tymistapaa instituutioiden vaikutuksiin: rationaalinen ja kulttuurinen (Hall & Taylor
1996, 939).16 Rationaalinen näkemys kiinnittää huomion ihmisen toiminnan välineel-
lisiin piirteisiin, jotka perustuvat strategiseen arviointiin. Sen mukaan yksilöt pyrki-
vät valitsemaan sellaisia toimintavaihtoehtoja, joiden avulla he pääsevät mahdolli-
simman lähelle tavoitteitaan. Instituutioiden nähdään vaikuttavan inhimilliseen
käyttäytymiseen ensisijaisesti tarjoamalla varmuutta muiden toimijoiden nykyisestä
ja tulevasta toiminnasta. Instituutiot tuottavat muiden käyttäytymistä, sopimusten
pakotemekanismeja, väärinkäytöksistä seuraavia rangaistuksia yms. koskevaa tietoa
ja näin ne vaikuttavat yksilöiden odotuksiin muiden toimijoiden toiminnasta tai r e-
aktioista yksilöiden omaan toimintaan. (Hall & Taylor 1996, 939; ks. taloustieteissä
Goodin 1996, 9; North 1990; Williamson 1987 ja politiikan tutkimuksessa esim.
Héritier et al. 1996, 13-15.) Aluetaloustieteiden kasvanut kiinnostus instituutioihin
ja niiden merkitykseen innovaatioiden syntymisprosessissa ja kilpailukyvyn luomi-
sessa perustuu paljolti tähän näkökulmaan. Mm. kulttuurin tuottamien epämuodol-
listen instituutioiden nähdään vähentävän epävarmuutta toimijoiden välillä ja näin
helpottavan talouselämän ohjailua sekä alentavan vuorovaikutuksen, yhteistyön,
vaihdon ja tiedon tuottamisen raja-aitoja (Maskell 1996, Morgan 1997, 493).
                                                
16 Hall & Taylor (1996) käyttävät näistä lähestymistavoista nimitystä calculus approach ja cultural ap-
proach.



II Alueiden kehittämisen uudet instituutiot

56

Rationaalista lähestymistapaa on kritisoitu turhan yksinkertaistavasta näkemyksestä
yksilöiden motivaatioperusteista sekä siitä, että yksilöiden mieltymykset ja tavoit-
teet otetaan analyysiin ulkoisina tekijöinä (Hall & Taylor 1996, 950-951). Monet
tutkijat ovatkin laajentaneet lähestymistavan lähtökohtaoletuksia. Näissä esityksissä
toimijoita pidetään kyllä rationaalisina, mutta heidän intresseihin nähdään sisältyvän
myös puhtaasti sosiaalisia hyödykkeitä, kuten statuksen saavuttaminen sekä sosiaa-
lisen paheksunnan ja syrjinnän välttäminen. Instituutioihin sidottujen kulttuuristen
uskomusten ja kognitiivisten prosessien katsotaan olevan keskeisessä asemassa,
kun toimijat muodostavat käsityksensä omista intresseistään. (Ks. Granovetter
1992, 4; Nee & Ingram 1998, 27-31, 40; North 1990, 41-42: Ostrom 1990, 205-
207.)

Kulttuurinen lähestymistapa instituutioiden vaikutuksiin painottaa sitä, että yksilöi-
den käyttäytyminen ei ole täysin strategista, vaan sidottu heidän maailmankuvaansa.
Sen mukaan toimijat nojautuvat pitkälti vakiintuneisiin rutiineihin tai tuttuihin käyt-
täytymisen muotoihin pyrkiessään tavoitteisiinsa. Toimintavaihtoehtojen valinnan
katsotaan riippuvan ennemminkin siitä, miten ihmiset tulkitsevat tilanteen, kuin
puhtaasti välineellisestä arvioinnista. Yksilön nähdään olevan syvästi kiinni sym-
boleiden, käsikirjoitusten ja rutiineiden muodostamassa instituutioiden maailmassa.
Instituutiot luovat moraalisen tai kognitiivisen mallin tulkinnalle eli filttereitä, joiden
läpi yksilö tulkitsee sekä tilannetta että itseään. Tämän perusteella ohjautuu myös
toiminnan suunta. Instituutioiden ei siis katsota vain tuottavan strategisesti käyttö-
kelpoista tietoa, vaan vaikuttavan myös toimijoiden identiteetteihin, omakuvaan ja
mieltymyksiin. Samoin instituutiot eivät vain ohjaa sitä, mitä tulisi tehdä, vaan myös
sitä, mitä ihmiset ylipäänsä voivat kuvitella tekevänsä tietyssä tilanteessa. Instituu-
tioita pidetään välttämättöminä toiminnalle, sillä ilman niitä maailmaa ja toisten
käyttäytymistä ei pystytä tulkitsemaan. (DiMaggio & Powell 1991, 14-15, 26-27;
Goodin 1996, 13; Hall & Taylor 1996, 939, 948; Keman 1996, 123;  March & Olsen
1989, 21-23, 160, 162-164.) Instituutioiden katsotaan sekä mahdollistavan toiminnan
että kontrolloivan  sitä (Jepperson 1991, 146; ks. myös Offe 1996, 206).

Myös kulttuurisen lähestymistavan mukaan yksilöiden ja organisaatioiden toiminnan
voidaan katsoa olevan tarkoitus- ja tavoitehakuista tai rationaalista. Tämä rationaa-
lisuus nähdään kuitenkin laajempana kuin vain materiaalisen hyvinvoinnin kasvat-
tamiseen tähtäävänä. Keskeisellä sijalla on yksilöiden ja organisaatioiden pyrkimys
määritellä ja ilmaista identiteettinsä sosiaalisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
(Hall & Taylor 1996, 949.)

Perinteisissä lähestymistavoissa instituutioita on pidetty käyttäytymisen rajoitteina
ilman, että toimijalla itsellään on riippumatonta roolia niiden ylläpidossa. Sosiaali-
sen rakenteen (makrotaso) on siis katsottu määrittävän yksilöiden ja pienten ryhmien
(mikrotaso) käyttäytymistä ja olevan olemassa näistä riippumatta. (Zucker 1991,
84.) Monet sosiologian uusinstitutionalismin edustajat painottavat kuitenkin insti-
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tuutioiden ja yksilöiden toiminnan suhteen vahvasti vuorovaikutteista luonnetta. So-
siaalisessa toiminnassaan ihmiset samalla vahvistavat tälle toiminnalle merkitystä
antavia institutionalisoituneita malleja. (Hall & Taylor 1996, 948-949; ks. DiMaggio
& Powell 1991, 22-24; Giddens 1994; Offe 1996, 199.)

On tärkeää myös painottaa sitä, että etenkin uudemmissa institutionalismin suunta-
uksissa instituutioiden ei katsota täydellisesti ohjaavan yksilöiden tai organisaatioi-
den toimintaa. Institutionaalisten rajoitteiden nähdään jättävän tilaa myös toimijoi-
den autonomisille ja omille strategisille valinnoille. (Ks. Granovetter 1992, 6; Héri-
tier et al. 1996, 15; Mayntz & Scharpf 1995, 45-46, 52-57; DiMaggio & Powell
1991, 30; Scott 1991, 170.) Lisäksi toiminnan suuntautumisessa merkitystä katso-
taan olevan myös muilla ympäristöstä ja toimintatilanteesta johtuvilla tekijöillä (ks.
esim. Mayntz & Scharpf 1995, 58-60; Weaver & Rockman 1993, 445).

Taulukko 6. Perinteisen, rationaalisen ja kulttuurisen lähestymistavan näkemys
instituutioiden vaikutuksista toimijoihin ja toimintaan.

Perinteinen Rationaalinen Kulttuurinen

Peruste valita insti-
tuution määrittämä
toimintatapaa

Sisäistetty suostumus Tehokas ja tuloksekas
omien tavoitteiden saa-
vuttaminen

Totutut rutiinit ja käyt-
täytymisen muodot,
maailmankuvaan sidottu
tilanteen tulkinta

Instituution vaiku-
tustapa

Normatiivinen Epävarmuuden säätely
tietoa tuottamalla

Luo mallin itsetulkin-
nalle ja tilanteen tulkin-
nalle

Tämän tutkimuksen kohteena olevien toimijoiden toiminnan voi olettaa ohjautuvan
osin rationaalisen ja osin kulttuurisen lähestymistavan näkemyksen mukaisesti (ks.
taulukko 6). Tutkimuksessa hyödynnetään myös ajatusta instituutioiden ja toimin-
nan vuorovaikutteisesta suhteesta. Lisäksi lähdetään siitä, että toimijoiden toimin-
taan vaikuttavat monet muutkin kuin puhtaasti instituutioista johtuvat tekijät.

5.3 Instituutioiden alkuperä ja kehittyminen

Instituutioiden alkuperä ja kehittyminen on toinen institutionalismien edustajien kes-
keisiä tarkastelun kohteita. Vaikka instituution käsitteeseen liittyy tietynlainen py-
syvyys, instituutioiden nähdään jatkuvasti käyvän läpi nopeampaa tai hitaampaa
muutosta (esim. von Prittwitz 1994, 78-79). Myös instituutioiden alkuperästä ja ke-
hityksestä on esitetty erilaisia näkemyksiä.
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Goodin (1996, 24-25) erottaa kolme erilaista tapaa, jolla sosiaaliset instituutiot
syntyvät ja kehittyvät ajan myötä. Muutos voi ensinnäkin tapahtua sattumalta ilman,
että minkään sosiaalisten tai luonnollisten voimien on katsottu vaikuttaneen siihen.
Toiseksi instituutioiden muutos voi olla evoluutioprosessi, jolloin siihen yleensä
vaikuttavat kilpailuun perustuvat valinnan kriteerit. Kolmanneksi  muutos voi ta-
pahtua tietoisen ja tavoitehakuisen toimijan tai toimijoiden väliintulon johdosta.
Tällöin muutoksen lopputulos joko on tai ei täysin ole toimijoiden tarkoituksen m u-
kainen. Goodinin mukaan instituutioiden muutokset useimmiten sisältävät jonkinlai-
sen yhdistelmän näistä kaikista kolmesta muutostavasta.

Hall & Taylor (1996) tekevät instituutioiden alkuperän ja muutosten tarkasteluissa
eron rationaalisen valinnan, sosiologian sekä historiallisen institutionalismin edusta-
jien näkemysten välillä (ks. myös Keman 1996, 120-131). Rationaalisen valinnan
institutionalismin edustajat katsovat toimijoiden luovan instituution saadakseen
voittoa keskinäisestä yhteistyöstä, jonka tämä instituutio mahdollistaa. Instituutioi-
den katsotaan syntyvän useimmiten toimijoiden keskinäisellä vapaaehtoisella sopi-
muksella. Niiden pysyvyys perustuu siihen, että ne tuovat enemmän hyötyä kysees-
sä oleville toimijoille kuin jotkin toiset institutionaaliset muodot. (Hall & Taylor
1996, 945-946; ks. esim. Héritier 1996, 36-37, von Prittwitz 1994, 78-80; William-
son 1987.) Rationaalisen valinnan mukaiseen ajatteluun viittaa myös se Karpin
(1996, 90-91) institutionalisoitumiselle tyypilliseksi näkemä piirre, että joku tarvit-
see instituutiota ja instituutio on vastaavasti tehokas tämän tarpeen täyttäjä. Karppi
liittää näin instituutioon subjektin eli käyttäjän tai erityisen, instituution toimintaa tai
olemassaoloa koskevan intressin haltijan. Hänen mukaansa esimerkiksi organisaatio
institutionalisoituu, kun se edustaa tehokkaasti käyttäjiensä odotuksia, eikä sille
kannata ruveta perustamaan kilpailevia toimintajärjestelmiä.

Rationaalisen valinnan näkemykseen instituutioiden alkuperästä ja kehittymisestä
liittyy niin ikään Wegnerin (1998, 40-42, 45-46) esille ottama – ja jo häntä aiemmin
taloustieteissä esitetty – jako markkinoiden sisäisiin ja ulkoisiin instituutioihin17.
Ulkoisilla instituutioilla tarkoitetaan sellaisia, jotka on asetettu ennakkoon markki-
noilla huomioon otettavaksi (esim. omistusoikeudet tai ympäristösäännökset).
Markkinoiden sisäiset instituutiot ovat puolestaan syntyneet markkinatoimijoiden
oman toiminnan tuloksena ilman, että valtio on ollut siinä osallisena (esim. malliso-
pimukset tai sopimukset tuotestandardeista). Sisäiset ja ulkoiset instituutiot eroavat
toisistaan paitsi syntymispaikkansa myös tarkoituksensa suhteen. Ulkoiset instituu-
tiot palvelevat julkisia tarkoituksia, sisäisten instituutioiden syntyminen ja uudista-
minen taas suoremmin yksilöiden omia tavoitteita.

                                                
17 Wegner viittaa mm. Lachmanniin (Lachmann, L.M. 1963: Wirtschaftsordnung und wirtschaftliche Institu-
tionen. ORDO, Vol.14, s.63-77) sekä Kiwitiin & Voigtiin (Kiwit, D. & Voigt, S. 1995: Überlegungen zum
institutionellen Wandel unter Berücksichtigung des Verhältnisses interner und externer Institutionen. OR-
DO, Vol 46, s. 117-148.)
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Rationaalisen valinnan edustajien näkemyksen on katsottu sopivan hyvin vain joi-
hinkin tiettyihin asetelmiin, kuten lainsäädännön, kansainvälisen toiminnan tai mark-
kinakilpailun areenoille. Niillä toimijoiden oletetaan toimivan strategisesti ja olevan
suhteellisen tasa-arvoisia. (Hall & Taylor 1996, 952-953.)18

Sekä sosiologian että historiallisen institutionalismin edustajat pitävät instituutioiden
alkuperän ja kehittymisen selityksissään lähtökohtana sitä, että maailma on jo e n-
nestään täynnä instituutioita. Sosiologian institutionalistit katsovat olemassa olevien
instituutioiden muokkaavan institutionaalisia uudistuksia suunnittelevien näkemyk-
siä. Instituutioiden synnyssä ja pysyvyydessä keskeisen roolin he antavat kollektii-
visille prosesseille, joissa tulkitaan sosiaalista legitimaatiota ja pidetään sitä yllä.
Esimerkiksi organisaatiot omaksuvat tietyt institutionaaliset muodot tai toimintata-
vat sen perusteella, miten näitä arvostetaan laajemmassa kulttuurisessa ympäristös-
sä. Tällä tavoin selittyvät myös monet selvät tehottomuudet sosiaalisissa ja poliitti-
sissa instituutioissa. (Hall & Taylor 1996, 949, 953; ks. Granovetter 1992, 4, 7-9;
Meyer & Rowan 1991.)

Historiallisen institutionalismin19 edustajat korostavat, etteivät instituutiot aina syn-
ny ja kehity tietoisten pyrkimysten tuloksena tai tuota tarkoitettuja seurauksia (Hall
& Taylor 1996, 941.) Tämän suuntauksen edustajiksi katsotut March & Olsen
(1989, 58-59) näkevät poliittisten instituutioiden muutosten tapahtuvan pääosin
melko vakiintuneena ja rutiininomaisena prosessina, joka suhteuttaa instituution a r-
vot ja toiminnan muuttuneeseen ympäristöönsä. He ovat erottaneet kuusi erilaista
näkökulmaa institutionaaliseen toimintaan ja sen muutokseen:

1. Evoluutioprosessissa toimintaa ohjaavat standardisoidut toimintata-
vat tai säännöt muuttuvat kilpailun, vaihtelun ja valinnan prosessin
seurauksena. Velvollisuudet ja roolit sovitetaan uuden tilanteen
sääntöjärjestelmään sopivuuden kriteeriä noudattaen.

                                                
18Nee & Ingram (1998, 27-30) pyrkivät - vahvasti Northin (1990) ajatuksiin nojaavassa - ideassaan tilan-
neyhteyteen sidotusta rationaalisuudesta (context-bound rationality) täydentämään rationaalisen valinnan
teoriaa selittämällä epämuodollisten normien syntyä. He sijoittavat toimijat henkilökohtaisten suhteiden
verkostoon, jota leimaavat tietyt normit, joiden perusteella toimijat arvioivat toinen toisiaan. Yksilöiden
oletetaan tekevän rationaalisia ratkaisuja ja heidän nähdään luovan ja ylläpitävän yhdessä normeja saadakseen
yhteistyöstä voittoa. Yhteistyön yksilöille tuomien palkintojen saaminen vahvistaa normia ja tuottaa kannus-
timia sen ylläpitämiseksi. Rationaalisen valinnan lähestymistavasta poiketen toimijoiden intresseihin laske-
taan kuitenkin kuuluvan myös sosiaalisen statuksen kaltaiset puhtaasti sosiaaliset hyödykkeet. Sekä yhteis-
työstä saadut voitot että kilpailu sosiaalisesta hyväksynnästä johtavat itse itseään vahvistavaan mekanismiin
pitämään yllä ryhmän normeja. Kun normi on saanut jalansijan, em. prosessit ryhmässä siis lukitsevat sen ja
tekevät normin hylkäämisen vaikeaksi.
19Instituutioiden syntyyn ja kehittymiseen liittyen historiallisessa institutionalismissa on nostettu esiin ns.
”polkuriippuvaisuus” (”path depedence”). North (1990, 99-100) tarkoittaa sillä sitä, että verkostokytken-
nät, organisaatioiden oppimisprosessit sekä historiasta periytyvä asioiden subjektiivinen mallintaminen vah-
vistavat suuntaa, johon (taloudellisen toiminnan) kehitys on kerran lähtenyt. Kunkin yhteiskunnan taloudelli-
sen toiminnan ja ihmisten tekemien valintojen nähdään riippuvan yhteiskunnassa vaikuttavien instituutioiden
historiallisesta kehityksestä. (Ks. myös Denzau & North 1994, 21-22; Peters 2000, 334; Putnam 1993, 8.)
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2. Ongelmien ratkaisussa toimintaa ohjaavien instituutioiden muutos-
prosessi sisältää vaihtoehtojen välisen valinnan. Päätöksenteossa
vaihtoehtoja vertaillaan siinä, millaisia seurauksia niillä odotetaan
olevan olemassa oleviin tavoitteisiin.

3. Kokemuksellisessa oppimisessa instituutiot rakentuvat yrityksen ja
erehdyksen prosessissa, jossa säilytetään menneisyydessä menestyk-
sekkääksi osoittautuneet säännöt ja hylätään epäonnistuneet säännöt.

4. Välienselvittely-, neuvottelu- ja koalitioiden rakentamisprosessissa
kyse on erilaisia intressejä omaavien yksilöiden tai ryhmien välisestä
konfliktista. Prosessin tulos riippuu toimijoiden voimasuhteista. In-
stitutionaaliset muutokset merkitsevät muutoksia osallistujien mobi-
lisaatiossa tai heidän hallussaan olevissa resursseissa.

5. Leviämisprosessissa toimintatapa leviää instituutiosta toiseen. Täl-
löin erilaiset kontaktit sekä matkittujen käytäntöjen tai uskomusten
houkuttelevuus vaikuttavat leviämisen muotoon ja määrään.

6. Täydellinen mullistus tai uudistusprosessi tuo instituutioon uusia jä-
seniä, joilla on erilaisia asenteita, kykyjä ja tavoitteita.

Niin ikään historiallisen institutionalismin edustajana pidetty North (1990, 6-8, 45,
83-91) näkee instituutioiden muutosprosessin monimutkaisena ja yleensä ennem-
minkin inkrementalistisena kuin epäjatkuvana. Muodollisia sääntöjä voidaan hänen
mukaansa muuttaa poliittisin tai lainsäädännöllisin päätöksin. Muodollisten insti-
tuutioiden muutosagentteina20 North pitää taloudellisia ja poliittisia organisaatioita,
tai tarkemmin sanottuna niitä edustavia yksittäisiä toimijoita, jotka tiedostavat me-
nestyvänsä paremmin, mikäli olemassa olevat institutionaaliset puitteet muuttuisivat
jossain määrin (ks. myös Karppi 1996, 86, 148). Taustalla ovat – rationaalisen va-
linnan ajatuksiin viittaavalla tavalla – inhimillisen vuorovaikutuksen kannustimiin
vaikuttavat muutokset suhteellisissa hinnoissa (esim. maan ja työn tai työn ja pää-
oman välillä) tai mauissa. Ne johtavat neuvotteluasetelmien muuttumiseen, mikä
puolestaan saa aikaan pyrkimyksiä niin taloudellisten kuin poliittistenkin sopimus-
ten uudistamiseen. Kulttuuriin kuuluviin epämuodollisiin rajoitteisiin on kuitenkin
vaikeampi tavoitteellisesti vaikuttaa eivätkä ne välittömästi muutu reaktiona muo-
dollisten sääntöjen muutoksiin. Käyttäytymissäännön tai -tavan kohdalla muutokset
voivat Northin mukaan johtaa vanhan instituution vähittäiseen rappeutumiseen, vä-
liinpitämättömyyteen sitä kohtaan tai ylläpidon lopettamiseen ja ajan myötä sen
korvautumiseen uudella. Kun muodollisten sääntöjen muuttaminen ja ylläpito vaatii
yleensä merkittäviä resursseja, epämuodollisten rajoitteiden osalta ei välttämättä
vaadita erityisen toimijan tietoista, muutokseen tähtäävää toimintaa.

Historiallisen institutionalismin edustajat korostavat yleisesti sitä, että olemassa
oleviin instituutioihin sisältyvät voimasuhteet antavat joillekin toimijoille toisia
enemmän valtaa luoda uusia instituutioita (Hall & Taylor 1996, 954). Esimerkiksi

                                                
20 Peters tosin näkee historiallisen institutionalismin edustajien (politiikan tutkimuksessa) olettavan, ettei
tietoisia pyrkimyksiä institutionaalisiin muutoksiin juuri ole (2000, 349).
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von Prittwitz (1994, 81) sanoo poliittisten instituutioiden syntyvän poliittisissa pro-
sesseissa, joita leimaavat toimijoiden epätasaiset vaikuttamismahdollisuudet. Tä-
män seurauksena institutionaalisiin rakenteisiin muodostuu usein yhteiskunnallisen
tehokkuuden ja rationaliteetin vastaisia elementtejä kuten monopoliasemia tai byro-
kraattisuutta. (Ks. myös Knight & Ensminger 1998, 106, 109.) Vaihtoehtoisia suun-
nittelumetodeja kehitelleiden suunnitteluteoreetikkojen kuten Friedmannin (1973,
1987, 1992) ja Healeyn (1997a, 1997b) ajattelun keskeisenä lähtökohtana on juuri
tämä vallan epätasainen jakautuminen yksilöiden mahdollisuuksiin ja arvoihin vai-
kuttavissa instituutioissa. He pyrkivät kommunikatiivisen suunnittelun (ks. luku
6.3.3) keinoin perinteisten valtasuhteiden rikkomiseen ja tasa-arvoisempaan uudel-
leenjärjestämiseen. Erityisesti Healey (1997a 55-62, 1997b, 22-24) korostaa insti-
tuutioiden syntyvän ja kehittyvän valtasuhteiden verkostoissa tapahtuvan yksilöiden
sosiaalisen toiminnan tuloksena. Hän näkee kommunikatiivisen suunnittelun voivan
auttaa uusien linkkien rakentamisessa tällaisten verkostojen välille samoin kuin u u-
sien merkitysjärjestelmien luomisessa. Näin suunnittelulla voidaan luoda ja vahvis-
taa sellaisia instituutioita, jotka mahdollistavat useampien näkökulmien esilletulon
alueellisessa kehittämisessä.

Offen (1996, 210-211, 214-218) keskeiset huomiot uusien instituutioiden kuten k a-
pitalistisen järjestelmän tietoisen luomisen ongelmista Itä-Euroopan transitiomaissa
liittyvät niin ikään olemassa olevaan instituutiomaailmaan. Hänen mukaansa tietoi-
sesti luodut uudet instituutiot ovat useimmiten sovellettuja kopioita muualla tai
muuna aikana vaikuttaneista instituutioista. Kopioiduilta ja siirretyiltä instituutioilta
saattaa mm. puuttua sellainen moraalinen ja kulttuurinen infrastruktuuri, johon
”alkuperäinen” instituutio nojautuu. Lisäksi vanhat instituutiot jättävät toimijoiden
mieleen vain hitaasti muuttuvia odotus- ja oletusrakenteita, jotka saattavat olla u u-
den instituution kannalta haitallisia. Näistä syistä tulokset eivät todennäköisesti
vastaa odotuksia tai voivat jopa muodostua tarkoituksen vastaisiksi. (Ks. myös
DiMaggio & Powell 1991, 29.) Linnamaa & Sotarauta (2000, 98-110) ovat tehneet
samansuuntaisia huomioita alueelliseen kehittämiseen tuotujen tai tulleiden uusien
instituutioiden kuten ohjelmallisuuden, verkostomaisen toimintatavan ja seutuyh-
teistyön vaikutuksista. Uudet instituutiot ovat törmänneet vanhoihin institutionali-
soituneisiin käytäntöihin, jotka haittaavat uusilta instituutioilta odotettujen tulosten
saavuttamista.

Offe (1996, 219) toteaakin tietoisesti perustettujen instituutioiden kärsivän ensinnä-
kin hyperrationaalisuudesta eli liian suurista odotuksista nopeiden ja suurten muu-
tosten tuloksellisuudesta. Toiseksi, tietoisesti luodut instituutiot kärsivät
”menneisyyden pitkästä varjosta”. Nämä johtavat hänen mielestään kahteen, keske-
nään ristiriitaiseen johtopäätökseen. Ensinnäkin hyperrationaalisuutta tulisi välttää
eli  ei tulisi niinkään rakentaa selvästi uusia instituutioita, vaan ennemmin jalostaa
eteenpäin toimijoiden uskollisuuden jo saavuttaneita vanhoja instituutioita. Toi-
saalta, mitä puhtaammalta pöydältä lähdetään liikkeelle, sitä helpommin uusi insti-
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tuutio voittaa kohderyhmänsä lojaalisuuden ja pääsee välittömästi hyötyä tuottavaan
tehtäväänsä.

Myös tämän tutkimuksen keskeisenä lähtöoletuksena on se, että olemassa oleva
instituutiomaailma vaikuttaa vahvasti instituutioiden syntyyn ja kehitykseen. Muo-
dollisia instituutioita voidaan pyrkiä tietoisesti luomaan tiettyjä tavoitteita varten.
Lopputulokseen vaikuttavat kuitenkin niin ”instituutiohistoria”, olemassa olevat ja
muodollisia instituutioita täydentämään syntyvät epämuodolliset instituutiot sekä
näihin sisältyvät valtasuhteet.

Tutkimuksessa hyödynnetään instituutioiden jakoa alkuperältään järjestelmän ulkoi-
siin ja sisäisiin instituutioihin. Vastinparina ovat tietyn alueen toimijoiden toimin-
taympäristölle ulkoiset ja sisäiset instituutiot. Tutkimusasetelmaan sisältyy kysy-
mys siitä, miten alueen ulkopuolelta lanseeratut instituutiot vaikuttavat alueen si-
sälle jo vakiintuneisiin tai siellä mahdollisesti itse luotaviin tai kehittyviin instituuti-
oihin.

March & Olsen (1989) yhdistävät poliittiset instituutiot pitkälti poliittisiin ja hallin-
nollisiin organisaatioihin. Kun näitä organisaatioita tarkastellaan tiettyjen institutio-
naalisten sääntöjärjestelmien edustajina ja toteuttajina, Marchin & Olsenin esittämät
näkökulmat tarjoavat myös tälle tutkimukselle hyödyllisen kehikon institutionaalis-
ten muutosten tarkasteluun. Lisäksi tutkimuksen kannalta olennaisia ovat Offen
(1996) edellä esitetyt huomiot tietoisesti luotujen uusien instituutioiden ongelmista.

5.4 Instituution käsite ja luonne tässä tutkimuksessa

Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus – eikä olisi mahdollistakaan – tehdä kattavaa
synteesiä erilaisista näkemyksistä instituutioihin, instituutioiden vaikutuksiin sekä
syntymis- ja kehittymistapoihin. Sen sijaan edellä kerätyistä aineksista kootaan t ä-
män tutkimuksen kysymyksenasetteluun sopiva instituution määritelmä.

Instituutioita pidetään tässä tutkimuksessa yleisesti sääntöjärjestelminä, jotka tuot-
tavat raamit merkitysten annolle ja ohjaavat näin toimintaa. Näiden sääntöjärjestel-
mien katsotaan pitävän sisällään sekä muodollisia, tietoisesti luotuja sääntöjä, m e-
nettelyjä ja normeja että epämuodollisia, toiminnan myötä kehittyneitä toimintamal-
leja. Instituutioiden nähdään olevan läsnä kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Tut-
kimuksen keskiössä ovat kuitenkin erityisesti alueellisen kehittämisen prosesseissa
vaikuttavat instituutiot. Ne ovat lähinnä poliittisia instituutioita, alueelliseen kehit-
tämiseen liittyviä standardisoituja prosesseja ja rakenteita, jotka pitävät yllä niihin
kuuluvia arvoja, etuja, identiteettejä, normeja ja uskomuksia. Instituutioihin nähdään
liittyvän pakotteita ja kannustimia. Pitkälle institutionalisoituneen toimintatavan ei
tosin katsota sellaisia välttämättä tarvitsevan, koska se otetaan tietyllä tavalla it-
sestäänselvyytenä eikä sille tunneta hyviä vaihtoehtoja.



II Alueiden kehittämisen uudet instituutiot

63

Instituutioiden ja organisaatioiden välillä tehdään tutkimuksessa ero. Toisin kuin
organisaatioilla instituutioilla ei nähdä olevan toimijan luonnetta. Organisaatiot on
perustettu institutionaalisiin sääntöihin nojautuen ja ne toimivat instituutioiden
edustajina. Esimerkiksi jonkin maakunnan liiton organisaatio edustaa maakunnan
liitto -instituutiota. Organisaatioiden välisen kumppanuustoiminnan instituutiota voi
taas edustaa jokin erityisesti sitä varten perustettu elin.

Instituutioiden rakenteeseen katsotaan kuuluvan tietynlaisen hierarkkisuuden ja s i-
säkkäisyyden. On siis olemassa ylempiä sääntöjärjestelmiä, jotka ohjaavat alempia.
Laajempi instituutio puolestaan pitää sisällään rajatumpia sääntöjärjestelmiä, joita
voidaan jo itsessään pitää instituutioina. Esimerkiksi valtioinstituutio pitää sisällään
ministeriöjärjestelmän, joka taas mm. kansalaisten kannalta on instituutio itsessään-
kin. Toisaalta instituutioiden hierarkkia- tai sisäkkäisyysjärjestys ei välttämättä aina
ole selvä. Tutkimuksen kohteena olevat instituutiot, Suomen toimintaryhmätyö sekä
Baijerin alueellinen kehittämissuunnittelu ja aluemanagement, pitävät sisällään uusia
alueiden kehittämispolitiikan ajattelu- ja toimintatapoja. Tällainen on mm. kump-
panuus, jota jo itsessään voi pitää instituutiona – joskin hyvin väljänä sellaisena.

Instituutioiden vaikutukset yksilöiden ja organisaatioiden toimintaan ovat tutkimuk-
sen keskeisenä tarkastelun kohteena. Tutkimus hyödyntää tässä sekä rationaalista
että kulttuurista lähestymistapaa. Alueelliseen kehittämiseen liittyvässä toiminnassa
voidaan toimijoiden ajatella pyrkivän tiettyyn rationaalisuuteen ja valitsemaan sel-
laisia toimintavaihtoehtoja, joiden avulla he pääsevät mahdollisimman lähelle ta-
voitteitaan. Instituutiot asettavat rajoitteita tälle toiminnalle, mutta ne myös mahdol-
listavat toiminnan tekemällä yksilön ympäristön ennustettavaksi ja luotettavaksi.
Esimerkiksi uudet ohjelmapolitiikan instituutiot ohjaavat kehittämistoimintaan ra-
hoitusta haluavia toimijoita valitsemaan nimenomaan projektimuotoisen toimintata-
van. Edellytyksenä on kuitenkin, että toimijat tuntevat ja tunnustavat nämä instituu-
tiot. Muussa tapauksessa kehittämistoiminta ohjautuu sellaiseksi, johon rahoittajata-
hojen on vanhempien instituutioiden puitteissa voitu odottaa myöntävän varoja.

Harkittu rationaalisuus ei kuitenkaan aina ohjaa alueellisen kehittämisen toimijoita
esimerkiksi kylien asukkaita tai kuntien edustajia. Tavoitteisiinsa pyrkiessään hei-
dän voi olettaa myös yksinkertaisesti nojautuvan vakiintuneisiin rutiineihin tai tut-
tuihin käyttäytymisen muotoihin. Instituutiot vaikuttavat tällöin kulttuurisen lähes-
tymistavan mukaisesti siihen, miten toimijat tulkitsevat tilanteen ja mitä he ylipään-
sä voivat kuvitella tekevänsä kyseessä olevassa tilanteessa. Olemassa olevat insti-
tutionaaliset rakenteet ohjaavat näin ollen paitsi sitä, mitä ihmiset voivat tehdä,
myös sitä, mitä he haluavat tehdä. Uudenlaista, omaehtoisen alueellisen kehittämi-
sen toimintatapaa ei välttämättä osata kuvitella eikä sen mukainen toiminta ole laa-
jemmin mahdollista ennen kuin siitä muodostuu alueella tunnettu instituutio. Tässä
yhteydessä on kuitenkin tarpeellista korostaa, ettei tutkimuksessa suinkaan oleteta
instituutioiden ohjaavan täysin ihmisten ja organisaatioiden toimintaa, vaan merki-
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tystä on myös monilla muilla, yksilöstä itsestään, ympäristöstä ja toimintatilanteesta
johtuvilla tekijöillä.

Tutkimuksen instituutiokäsitteeseen sisältyvät niin tietoisesti luodut kuin toiminnan
myötä pikkuhiljaa muotoutuneet instituutiot. Tarkastelun kohteena ovat kuitenkin
erityisesti alkuperältään tutkimuksen kohteena olevien alueiden ulkopuolella synty-
neet instituutiot, jotka on tuotu valtionhallinnon edustajien toimesta uusina alueille.
Tutkimuksessa puhutaan tässä yhteydessä lanseerauksesta. Valtionhallinnon lansee-
raamat uudet instituutiot on osin kopioitu muualta, osin tietoisesti luotu valtionhal-
linnon edustajien toimesta ja osin ne muotoutuvat käytännön toiminnassa. Edellä
esitetyistä Marchin ja Olsenin (1989) instituutioiden muutostavoista uusien instituu-
tioiden lanseeraus vastaa pitkälti uudistusprosesseja. Alueellisen kehittämiseen h a-
lutaan synnyttää uudenlaisia toimijoita: toimintaryhmiä tai aluemanagement-
organisaatioita. Uusille, alueisiin nähden ulkoa tulleille instituutioille voidaan pitää
lisäksi ominaisena sitä, että ne on luotu palvelemaan alueiden kehittämistä laajem-
pana julkisena hyötynä eikä vain suoraan tietyn alueen toimijoiden etuja.

Tutkimusongelmaan sisältyy myös kysymys siitä, miten vanhat instituutiot alueella
uusien vaikutuksesta muuttuvat ja uusiin instituutioihin kuuluvat toimintatavat va-
kiintuvat. Keskeisenä lähtöoletuksena on, että alueilla jo olemassa oleva
”instituutiomaailma” vaikuttaa vahvasti uusien sääntöjärjestelmien syntymiseen,
kehittymiseen ja vakiintumiseen. Muodollisten instituutioiden muutoksen voi nähdä
alkavan tietoisesta päätöksestä. Tutkimuksen kohteena olevien uusien instituutioi-
den muodollisuusaste ei kuitenkaan ole kaiken kaikkiaan kovin vahva. Huomionar-
voista on myös se, että näiden instituutioiden tarkoituksena on tukea alue- ja pai-
kallistasolta lähtevää kehittämistoimintaa. Tämän voi nähdä merkitsevän mm. sitä,
ettei uusia instituutioita voi edes pyrkiä vakiinnuttamaan yksinomaan ulkoa tulevilla
määräyksillä. Uusien sääntöjärjestelmien vakiintuminen alueille vaatii siis myös
alueen toimijoiden oman toiminnan tuloksina tapahtuvia muutoksia alueella olemas-
sa olevissa, niin muodollisissa kuin epämuodollisissakin instituutioissa. Nämä
muutokset voivat tapahtua esimerkiksi evoluutio- tai leviämisprosesseina tai koke-
muksellisen oppimisen kautta.

Löydettyämme tämän tutkimuksen ilmiöitä kuvaavan instituutiokäsitteen voimme
palata takaisin alueelliseen kehittämiseen ja omaehtoisuuden ajatuksiin alueellista
kehittämistä ohjaavissa instituutioissa.

6. Omaehtoinen kehittäminen alueiden kehittämispolitiikan uusissa instituuti-
oissa

Alueellinen kehittäminen ja sen toimintamallit eivät useimmiten ole olleet kovin
omaehtoisia, vaan käytännössä riippuvaisia ”ylätason” harjoittamasta kehittämispo-
litiikasta ja tarjoamista institutionaalisista puitteista. Esimerkiksi Suomessa alueel-
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linen kehittäminen määräytyy nykyisin paljolti EU:n tavoiteohjelmien ja yhteisöa-
loitteiden mukaan. Saksan Baijerissa keskeisiä ovat puolestaan olleet osavaltion-
hallinnon instituutiot. 80-luvulta lähtien paikallisen, seudullisen ja alueelliseen oma-
ehtoisuuden merkitys on kuitenkin vahvistunut alueiden kehittämisen instituutioissa
eri puolilla Eurooppaa. Nähtävissä on ollut siirtymistä ylhäältä ohjautuvasta, suoriin
tukiin ja valtion interventioon perustuvasta aluepolitiikasta enemmän alhaalta oh-
jautuvaan, eri toimijatasojen yhteistyöhön perustuvaan kehittämispolitiikkaan (esim.
Fürst 1996, 91; Ray 1999, 521; 2000, 164; Vartiainen 1998).

Seuraavassa tarkastellaan syitä tähän muutokseen sekä sitä, millaisissa uusissa
ajattelu- ja toimintatavoissa omaehtoisuus alueiden kehittämisen instituutioissa il-
menee. Tarkastelu koskee ennen kaikkea EU:n puitteissa tapahtuvaa alueiden ke-
hittämistä, sillä vuoden 1988 rakennerahastouudistuksen jälkeen EU:n aluepolitiikan
instituutiot ovat vaikuttaneet vahvasti jäsenmaiden harjoittamaan alueiden kehittä-
miseen (ks. Mäkinen 1999, 57; Venetoklis 1994, 9-14). Saksan aluejärjestyspolitii-
kassa käyty keskustelu poikkeaa osittain näistä virtauksista, joten siihen viitataan
tältä osin erikseen.

6.1 Alueiden kehittämisen muuttunut toimintaympäristö

Kasvanut kiinnostus omaehtoisuuden ajatuksiin alueiden kehittämispolitiikassa kyt-
keytyy globalisaatiokehityksen myötä tapahtuneeseen yhteiskunnalliseen murrok-
seen, joka on merkinnyt suuria muutoksia mm. kansallisvaltion asemassa yhteiskun-
nallisen kehityksen ohjaajana. Saksalainen Fürst (1996, 95-96) on jakanut tähän
murrokseen sisältyvät muutokset taloudellisiin, poliittisiin, institutionaalisiin sekä
sosio-kulttuurisiin. Eri aloilla tapahtuvaa kehitystä ei voi selvästi erottaa toisistaan,
mutta Fürstin jako valaisee hyvin kansallisvaltioon kohdistuneiden muutosten moni-
naisuutta.

Alueellisesta kehittämisestä puhuttaessa keskiöön nousevat yleensä taloudellisessa
toiminnassa tapahtuneet muutokset. Niitä leimaavat informaatioteknologian kehitty-
minen ja pitkälti sen johdosta tapahtunut yritystoiminnan kansainvälistyminen. Kan-
sallisvaltioiden rajoilla on talouden toiminnassa yhä vähemmän merkitystä. (Ks.
esim. Amin & Trifft 1994, 2-4; Castells 1999, 9; Vartiainen 1996, 85.) Joustavuu-
den ja tietointensiivisyyden korostuminen yritystoiminnassa on puolestaan tarkoitta-
nut verkostomaisen toimintatavan lisääntymistä, mikä on yksi globalisaatiokehityk-
sen keskeisistä piirteistä. Verkostoilla tarkoitetaan joustavia, niin seudullisia, maa-
kunnallisia kuin valtioidenkin rajoja ylittäviä horisontaalisia yhteyksiä organisaati-
oiden välillä. Niistä haetaan yhteistä hyötyä pitkälle viedyn työnjaon ja vaihdon
avulla. Verkostot eroavat hierarkioista ja markkinoista yhteiskunnallisen järjestäy-
tymisen muotona siinä, että ne ovat epämuodollisempia ja perustuvat enemmän tasa-
arvoisuuteen, luottamukseen ja yhteistoimintaan. (Esim. Andersson 1994, 23-24;
Linnamaa & Sotarauta 2000, 34; Thompson 1991, 171; Vartiainen 1996, 87.) Ver-
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kostoitumisen myötä yhteiskunnan katsotaan määrittyvän yhä enemmän maailman-
laajuisten ”virtojen tiloina” (”spaces of flows”) paikkojen muodostamien tilojen
sijaan (”spaces of places”) (Castells 1999, 9; Vartiainen 1996, 87).

Kansallisvaltion merkityksen vähetessä paikallis- ja aluetaso ovat tulleet entistä
välittömämmin tekemisiin kansainvälisen toiminnan tason kanssa. Tämä tekee mm.
Vartiaisen (1996, 89) mukaan totta alueellisesta omaehtoisuudesta, jota ei leimaa
niinkään rauhanomainen rinnakkaiselo vaan ennen kaikkea alueiden välinen tiuken-
tuva kilpailu. Kansainvälistyvässä ja verkostoituvassa maailmassa on uskottu ennen
kaikkea sellaisten alueiden ja seutujen menestyvän, joilla on riittävästi sisäsyntyisiä
voimavaroja taloudelliseen kehittymiseen ja muodostuakseen kansainvälisten ver-
kostojen solmukohdiksi. Kilpailussa näyttävät pärjäävän parhaiten maailmantalou-
den keskuksina toimivat tai muuten omat vahvuutensa löytäneet kaupunkiseudut.
(Esim. Amin & Trifft 1994, 10-11; Friedmann 1986, 205; Vartiainen 1996, 90.)

Yhteiskunnallisen murroksen sisältämiin taloudellisiin muutoksiin Fürst (1996, 95)
liittää myös kiristyneen julkisen talouden. Suomessa kriisiä syvensi ratkaisevasti
1990-luvun alun lama, Saksassa samoihin aikoihin taas Saksojen yhdistymisestä
aiheutuneet kustannukset. Epäsuhta julkiseen rahoitukseen kohdistuvien vaatimus-
ten ja käytössä olevien varojen välillä on kasvanut, mikä on johtanut taloudellisten
tekijöiden painottumiseen politiikanteossa aikaisempaa enemmän. Keskeisenä seu-
rauksena julkisten varojen vähenemisestä ja taloudellisuusajattelusta voidaan pitää
mm. hyvinvointivaltion purkua. Lisäksi yleiseksi pyrkimykseksi on tullut julkisen
sektorin tehokkuuden lisääminen, mikä on tarkoittanut mm. huomion kiinnittämistä
tuloksiin, joustavuuden lisäämistä, vastuuvelvollisuuden voimistamista, asiakas- ja
palveluorientaatiota, strategian ja toimintapolitiikan kehittämistä sekä kilpailun li-
säämistä. (Haveri 1997, 11-12, 16; ks. myös Troeger-Weiss 1998, 136-137.)

Poliittiset muutokset tarkoittavat Fürstin (1996, 95-96) mukaan ensinnäkin kasvavaa
ristiriitaa sektoroituneiden päätöksentekojärjestelmien ja yhä enemmän toisiinsa
kytköksissä olevien yhteiskunnallisten kysymysten välillä. Päätökset vaativat yhä
useammin sektorirajat ylittäviä neuvotteluja ja kompromisseja. Lisäksi yhteiskunnan
monimuotoistuminen ja yksilöllistyminen on tehnyt poliittisista enemmistöistä yhä
epävakaampia. Samalla kiinnostus politiikkaa ja poliittisia instituutioita kohtaan on
vähentynyt. Poliittisen päätöksenteon toimivuus ja legitimiteetti onkin vaatinut mm.
päätöksenteon hajauttamista alueille ja kuntiin, neuvottelevien ja kommunikatiivis-
ten menettelytapojen lisäämistä sekä ns. välittävien organisaatioiden luomista jul-
kishallinnon ja yksityisten toimijoiden välille. (Ks. myös Haveri 1997, 20-21; Sota-
rauta 1996, 63-72.) Fürstin mainitsemiin poliittisiin muutoksiin voi lisätä vielä yli-
kansallisten politiikan- ja päätöksenteon tasojen vahvistuminen, joka on omalta
osaltaan merkinnyt kansallisvaltioiden aseman heikkenemistä. EU:n kohdalla se on
samalla johtanut paikallis- ja aluetason merkityksen kasvuun (ks. esim. Kokkonen
& Vartiainen 1993, 10).
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Institutionaalisilla muutoksilla Fürst (1996, 96) tarkoittaa lähinnä valtionhallinnon
muodollisten organisaatioiden ja menettelyjen muutoksia. Ne liittyvät läheisesti s e-
kä poliittisiin että julkishallintoa koskeviin taloudellisiin muutoksiin. Eräänä esi-
merkkinä on julkishallinnon toimintojen hajauttaminen, jonka taustalla ovat niin po-
liittisten päätösten täytäntöönpanon vaikeudet kuin taloudellinen kriisikin. Myös
julkishallinnon organisaatioiden osoittautuminen rakenteeltaan liian jäykiksi hoita-
maan yhä monimutkaisemmiksi tulleita tehtäviä on aiheuttanut muutospaineita. On
syntynyt uudenlaisia epävirallisia menettelyjä ja yhteistyön muotoja kuten edellä
mainittuja välittäjäorganisaatioita (ks. intermediäre Organisationen esim. Selle
1991; ks. myös Matthies 1996, 11-14), mikä on johtanut rajan hälvenemiseen jul-
kishallinnon ja yksityisten toimijoiden välillä. (Fürst 1996, 96; ks. myös Sotarauta
1996, 63-72.) Esimerkkinä voi mainita mm. työhallinnon kumppanuushankkeet
Suomessa (ks. esim. Hyyryläinen & Kangaspunta 1999). Myös hyvinvointipalvelu-
jen alalla julkishallinto tekee yhä vähemmän itse ja pyrkii sen sijaan muiden toimi-
joiden yhteistyökumppaniksi (ks. esim. Haveri 1997, 9-13; Pitschas 1997). Fürst
(1996, 96) mainitsee vielä informaatioteknologian kehityksen, jolla on ollut vaiku-
tusta paitsi talouden myös hallinnon toimintaan. Se on lisännyt julkishallinnossakin
verkostoitumista, tehostanut tiedonkulkua sekä siirtänyt painopistettä sitovista sään-
nöistä ongelmakohtaiseen asioiden käsittelyyn.

Poliittisiin ja institutionaalisiin muutoksiin kytkeytyvät vahvasti myös yhteiskunnan
sosio-kulttuuriset muutokset. Alueellisen kehittämisen kannalta näistä ehkä keskei-
simpiä ovat jo edellä mainittu yksilöllistyminen ja ihmisten elämäntyylien erilaistu-
minen. Yhteiskunnallista konsensusta ei voi enää pitää itsestään selvänä, vaan rat-
kaisuja on yhä enemmän etsittävä ongelmakohtaisesti. (Fürst 1996, 96.) (Ks. enem-
män esim.  Beck et al. 1996.)

6.2 Omaehtoisuuden tilaus ja hallinnon reaktiot

Luvussa 3.2 (s. 18) todettiin omaehtoisuuden ajatusten tulleen 70-luvun lopulla e u-
rooppalaista alueiden kehittämispolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Syinä olivat
ennen kaikkea talouden lama sekä siihen liittyneet regionalistiset pyrkimykset ja
kritiikki perinteistä, keskusten kasvuun nojautuvaa aluepolitiikkaa kohtaan. Käytän-
nön sovelluksiin päästiin etenkin Itävallassa ja Sveitsissä. Itävallan vuoristoalueiden
kehittämisohjelma (”Sonderaktion der österreichischen Bundesregierung zur Stär-
kung entwicklungsschwacher ländlicher Räume in Berggebiet”) sekä Sveitsin
aluesihteeristöt (Regionalsekretariate) ja alueneuvojat (Regionalberater) ovatkin
toimineet myöhemmin malleina muualla Euroopassa. (Ks. esim. Ganser 1980; Glatz
& Scheer 1981a; Helve 1995; Häfner et al.1990; Integrierte Entwicklung Ländlicher
Räume…1993; Kauppinen 1995; Mose 1993; Sauberer et al. 1989.) Merkittäviä
kokeiluja ovat olleet lisäksi OECD:n vuonna 1982 alkanut ILE-ohjelma ja Euroopan
komission 1986 käynnistämä LEDA-ohjelma. Kummankin tavoitteena oli paikallisia
aloitteita tukemalla edistää työllisyyttä rakennemuutoksesta kärsivillä vanhoilla t e-
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ollisuusalueilla sekä syrjäisillä maaseutualueilla. Näistä ohjelmista saadut koke-
mukset ovat vaikuttaneet paikallisen taloudellisen kehittämisen eli LED-ajattelun
(ks. luku 3.2) sekä ns. paikallisen kumppanuuden ajatusten saamaan jalansijaan
mm. EU:n aluepolitiikan instituutioissa. (Ks. Bennett & Krebs 1994; Brooks 1988;
Stöhr 1990.) Paikalliseen tai alueelliseen omaehtoisuuteen perustuvien strategioiden
soveltaminen käytäntöön jäi 80-luvun puoliväliin mennessä kaiken kaikkiaan kui-
tenkin huomattavasti teoreettista keskustelua vaatimattomammaksi.

80-luvun aikana yhä selvemmäksi tullut yhteiskunnallinen murros toi uudenlaiset
reunaehdot  alueiden kehittämiselle. Edellisessä luvussa kuvatut muutokset ovat
kaikki omalla tavallaan kasvattaneet paikallisen ja alueellisen omaehtoisuuden mer-
kitystä kehittämisessä. Globalisaation ja taloudellisten muutosten myötä kansallis-
valtioiden käytettävissä olevat keinot tasata alueellisia eroja ylhäältä tulevilla tu-
lonsiirroilla ovat vähentyneet. Lisäksi standardoiduilla ja keskitetyillä ratkaisuilla
pystytään yhä huonommin vastaamaan alueiden kehittämistarpeisiin monimuotoi-
semmaksi ja verkostomaisemmaksi kehittyvässä yhteiskunnassa. (Esim. Mäkinen
1999, 33, 97.) Alueiden välisen kilpailun kiristyminen on samaan aikaan pakottanut
etsimään keinoja hyödyntää tehokkaammin kunkin alueen omia voimavaroja suh-
teellisten kilpailuetujen luomiseksi (esim. Mose 1993, 37; ks. Mäkinen 1999, 47).

Talouteen liittyvät yhteiskunnalliset muutokset ovat nostaneet erityisesti LED-
ajattelun esiin alueiden kehittämisessä. EU:n aluepolitiikassa se onkin saanut vah-
van jalansijan. EU:n kannalta olennaista on, että unionin eri alueiden sisäisten voi-
mavarojen ja vahvuuksien täydellä hyödyntämisellä palvellaan EU:n päätavoitetta
eli taloudellisen tehokkuuden kasvua koko unionin alueella. (Mäkinen 1995, 58;
1999, 47.) Mäkisen mukaan LED-ajattelu vaikuttaa EU:n aluepolitiikkaa ohjaavista
periaatteista erityisesti kumppanuus- ja läheisyysperiaatteiden taustalla. Kump-
panuusperiaatteen keskeisenä sisältönä on kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden
kasvattaminen eri toimijoiden yhteistyön, työn osittamisen ja sitoutumisen avulla.
Läheisyysperiaatteella toimenpiteiden vaikuttavuutta taas haetaan toimivallan tar-
koituksenmukaisella hajauttamisella. (Emt. 1999, 132.)21

Kuten omaehtoista kehittämistä käsittelevässä luvussa (luku 3.2) jo mainittiin, LED-
ajattelun on nähty sopivan ennen kaikkea omat erityisvahvuutensa löytäneille kau-
punkiseuduille. Esimerkiksi saksalaiset Maier & Rösch (1996, 171-172) ovat to-
denneet maaseutualueilta useimmiten puuttuvan fyysisen infrastruktuurin, inhimilli-
sen pääoman, ns. pehmeiden sijaintipaikkatekijöiden sekä taloudellisten ja poliittis-
ten verkostorakenteiden ”kriittisen massan”, jota he pitävät innovatiivisen ympäris-
tön syntymisen edellytyksenä. Elinkeinorakenteen murrosta läpikäyville maaseutu-
alueille globalisaation ja alueiden välisen kilpailun haasteet ovatkin olleet erityisen
vaikeita. Maataloustyöpaikkojen väheneminen, parhaiten koulutettujen asukkaiden
poismuutto, työttömyyden kasvu sekä palvelujen vähentyminen ovat maaseutualu-
eiden ongelmana eri puolilla Eurooppaa. Maaseudun kehittämisen haasteita on li-
                                                
21 Katso EU:n aluepolitiikkaa ohjaavista periaatteista enemmän: Mäkinen 1999.
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sännyt maataloustuotteita koskeva maailmankaupan vapautumisprosessi, joka su-
pistaa maatalouspolitiikan liikkumavaraa ja mahdollisuuksia hoitaa maaseudun k y-
symyksiä. (Ks. Malinen 2000, 26-27; Schucksmith 1998, 13.)

Kärjistyneet ongelmat yhdistettynä ylhäältä tulevan aluepolitiikan ja tiukasti omassa
sektorissaan pysyneen maatalouspolitiikan tehottomuuteen ratkaista maaseudun k e-
hittämisongelmia, johtivat 90-luvun alussa yhdentävän maaseudun kehittämisen
ajatusten (ks. luku 3.2) vahvistumiseen EU:n piirissä. Asiaan vaikutti myös val-
mistautuminen maatalousvaltaisten Itä-Euroopan maiden jäsenyysneuvotteluihin.
EU:n komissiossa alettiin nähdä maaseudun kehittämisen ja maaseudun yhteisöjen
säilymisen olevan yhä enemmän riippuvaista myös maatalouden ulkopuolisista toi-
minnoista. Vuoden 1988 rakennerahastouudistuksessa maatalouspolitiikka ja alue-
perusteinen kehittäminen lähenivätkin toisiaan maaseutualueille kohdistetuissa ta-
voiteohjelmissa (1, 5b sekä myöhemmin 6-ohjelmat). (Malinen 2000, 31-32; Ray
2000, 164; Schucksmith 1998, 13-14; von Urff 1997, 83-86.)

Tavoiteohjelmia vielä selvemmin alueperusteista maaseudun kehittämistä tuki
vuonna 1991 käynnistetty LEADER22 I -yhteisöaloiteohjelma. Ohjelman tavoitteeksi
tuli löytää maaseudun paikallisten toimintaryhmien avulla innovatiivisia kehittämis-
ratkaisuja, jotka toimisivat malleina myös muille maaseutualueille ja joissa yhdis-
tettäisiin mahdollisimman laajasti eri alojen toimenpiteitä. (Malinen 2000, 31; Ray
2000, 164-165; ks. myös Viljanen 1997a, 30-33.) LEADER:sta haluttiin instituutio,
jonka  puitteissa omaehtoisen kehittämisen ja paikallisen aloitteellisuuden odotettiin
siis synnyttävän uudenlaisia toimintamalleja, joita maaseudun kehittämiseen kipeästi
tarvittiin.

Keskeiset linjaukset EU:n yhdentävälle maaseutupolitiikalle annettiin vuoden 1996
Corkin maaseutuseminaarissa laaditussa julistuksessa. Siinä korostettiin mm. mo-
nialaisuutta, alueellista ulottuvuutta, paikallisia aloitteita, kestävää kehitystä,
kumppanuutta ja ”alhaalta ylöspäin” -toimintatapaa. Yhdentävä maaseudun kehittä-
minen – tai laajempi maaseutupolitiikka ylipäänsä – ei kuitenkaan saanut Corkin
julistuksen vaatimaa asemaa EU:n aluepolitiikassa (ks. esim. Malinen 2000, 33-34).
Malinen (2000, 41-42) näkee silti EU:n aluepolitiikkaa ohjaavien periaatteiden ku-
ten jo edellä mainittujen kumppanuus- ja läheisyysperiaatteiden sekä ohjelmalli-
suusperiaatteen - johon palataan vielä myöhemmin - tukevan yhdentävän maaseudun
kehittämisen mallia. Käytännössä sitä on toteutettu ennen kaikkea edellä mainitussa
LEADER-ohjelmassa. Ohjelman on katsottu tuoneen EU:n instituutioiden puitteissa
tapahtuvaan maaseudun kehittämiseen ”alhaalta ylöspäin” -toimintatavan, osallista-
vuuden, paikallisen kumppanuuden, paikallisen kehittämisen osaamisen ja toiminta-
kyvyn kasvattamisen (capacity building) sekä paikallisten kehittäjäryhmien verkos-

                                                
22 Lyhenne ”LEADER” tulee ranskankielen sanoista ”Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale”, joka tarkoittaa suomeksi ”yhdyssiteitä maaseudun talouden kehittämistoimenpiteiden
välillä.”
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toitumisen ja tiedonvaihdon. (Esim. Malinen 2000, 34, 45; Stöhr & Schenk 1997,
421; Viljanen 1997a, 33-42; ks. myös Ray 2000.)

Saksalaisessa aluejärjestyspolitiikassa on nykyisin erityisesti maaseutualueiden
kehittämistä koskien paljonkin yhtymäkohtia EU:n aluepolitiikkaan ja sen edellä
esitettyihin kehityssuuntiin (ks. esim. BMBau 1997). Yhteiskunnalliset muutokset
ovat kuitenkin johtaneet aluejärjestyspolitiikan instituutioissa myös toisella tavalla
painottuvaan keskusteluun, joka viittaa aluejärjestyksen perinteiseen rooliin valtio-
johtoisena alueellisen kehityksen ohjaajana, koordinoiva suunnittelu keskeisenä kei-
nonaan. Kyseessä on 80-luvulta lähtien käyty keskusteltu valtionhallinnon ohjauk-
sen ja suunnittelukäsityksen uudelleenarvioinnin tarpeista. Mm. alueiden uudenlai-
nen asema globaalissa taloudessa, julkishallinnon tiukentunut talous, ekologisten
arvojen nousu paikallisina elämänlaadun tekijöinä, valtionhallinnon hajauttamispyr-
kimykset sekä julkisen ja yksityisen välimaastoon sijoittuvien uudenlaisten toimi-
joiden syntyminen on nähty syiksi suunnittelukäsityksen uudistamistarpeeseen. Esi-
merkiksi luonnonsuojeluliikkeellä on ollut keskeinen merkitys asukkaiden osallis-
tumisen ja eri osapuolien välisen konsensuksen saamaan suurempaan huomioon alu-
eellisessa kehittämissuunnittelussa. Välittäjäorganisaatioiden tulo toimijoiksi sekä
valtion perinteisten ohjausvälineiden, lain ja rahan, vaikutuskyvyn heikkeneminen on
niin ikään johtanut siihen, että aluesuunnittelusta ja -kehittämisestä vastaavan valti-
onhallinnon on täytynyt entistä enemmän pyrkiä yhteistyöhön erilaisten toimijaryh-
mien kanssa. (Ks. esim. Fürst & Ritter 1993, 55-56, 162; Hogeforster & Lutzky
1981; Knieling 1994, 116-117; Troeger-Weiss 1998, 74.)

Aluejärjestyspoliittisia toimintasuosituksia antava Saksan liittovaltion ja osavaltioi-
den yhteinen ministerikonferenssi vaatikin 90-luvun puolivälissä, että suunnittelun
tulee (BMBau 1995, 2):

− olla avoin prosessi, joka ottaa huomioon uudet kehityssuunnat ja
kokemukset ja ohjaa niitä, sekä

− tietyn järjestys- ja kehitysnäkemyksen puitteissa keskittyä kohde-
alueen kehittämisen painopisteisiin sekä luoda ja jättää siinä toi-
mintatilaa alueen toimijoille.

Fürstin & Ritterin (1993, 191-192) mukaan uuden suunnittelukäsityksen lähtökohta-
na on valtion ja yhteiskunnan limittyminen, jolloin ei puhuta enää valtion ohjauk-
sesta (”staatliche Steuerung”), vaan ”ohjauksesta valtiossa” (”Steuerung im
Staat”) erilaisista toimijoista muodostuvassa verkostossa. Suunnittelun tehtävänä on
silloin verkoston eri toimijoiden yhteistä näkemystä etsivien prosessien järjestämi-
nen ja ohjaaminen sekä sisällöllisten raamien ja impulssien antaminen näille proses-
seille. Tällainen suunnittelu on prosessinomaista ja orientoituu vahvasti suunnitel-
mien konkreettiseen toteuttamiseen. On puhuttu siirtymisestä alueiden suunnittelusta
aluemanagementtiin, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan alueen kehittymisen kulun



II Alueiden kehittämisen uudet instituutiot

71

hahmottamista ja ohjausta (Fürst 1993; Maier & Obermaier 2000, 21; Troeger-
Weiss 1998).

Alueiden omaehtoisuuden ja paikallisen aloitteellisuuden korostumisen EU:n ja sen
jäsenmaiden kehittämispolitiikan instituutioissa voi sanoa johtuvan ennen kaikkea
tarpeesta tehostaa kehittämispolitiikan keinojen vaikuttavuutta muuttuneessa yhteis-
kunnallisessa tilanteessa (ks. Haveri 1991, 100; 1994, 37; Ray 2000, 163). Haverin
(1997, 48) mukaan esimerkiksi paikallinen omatoimisuus on usein nähty ainoana
käytössä olevana mahdollisuutena, kun ns. makromekanismit ovat osoittautuneet
kyvyttömäksi hoitamaan alueiden elinkeinojen kehittämisen tai työttömyyden on-
gelmia. Saksalaisessa aluejärjestyspolitiikassa yhteistyöstä paikalliseen ja alueelli-
seen aloitteellisuuteen perustuvien välittäjäorganisaatioiden kanssa haetaan puoles-
taan mm. hallinnon suunnittelua innovatiivisempia ratkaisuja ongelmiin sekä paikal-
listen ja alueellisten toimijoiden hyväksyntää erilaisille hankkeille (ks. esim. Fürst
1990, 127; Knieling 1994, 124). Omaehtoisuutta alueiden kehittämispolitiikassa on
siis perusteltu sekä tehokkuuden kasvattamisella että valtionhallinnon toimenpitei-
den oikeuttamisella (ks. esim. Ray 2000, 169).

Yhteiskunnallisen murroksen on edellä mm. todettu korostaneen paikallista ja alu-
eellista päätöksentekoa kansallisvaltioiden kustannuksella. Samoin sekä LED-
ajattelu että integroidun alueellisen kehittämisen malli korostavat paikallisen ja alu-
eellisen tason omaa päätösvaltaa. Erityisesti EU:n aluepolitiikkaan onkin katsottu
kuuluvan pyrkimys kehittämistä koskevan päätöksenteon alueellistamiseen ja ha-
jauttamiseen. Se on ollut tärkeä peruste ajatusten toteuttamiseen myös EU:n jäsen-
maissa kuten Suomessa sekä joissain Saksan osavaltioista (ks. esim. Krafft & Ul-
rich 1993, 15-16, 25; Mäkinen 1999, 101-102; Paasivirta 1991, 38-40, 75). On kui-
tenkin hyvä huomata, että EU:n tai valtioiden alueiden kehittämispolitiikan instituu-
tioissa päätösvallan hajauttamista alueille ei pidetä itseisarvoisena. Myöskään jon-
kinlaista ylhäältä tulevan koordinoinnin tarvetta ei ole kyseenalaistettu. Koordinaa-
tiota katsotaan tarvittavan edelleen mm. alueiden välisen työnjaon yhteensovittami-
seen, heikompien alueiden tukemiseen ja jotta ympäristönäkökohdat tulevat huomi-
oon otetuiksi kehittämisessä. Alueiden omaehtoisuus periaatteena kehittämispolitii-
kan instituutioissa koskeekin ennen kaikkea tavoitteiden, strategioiden ja toiminnan
rakentumisen suuntaa. Ylhäältä tuleva koordinaatio pyritään edelleen pitkälti säi-
lyttämään. Koordinoinnin keinoja on vain täytynyt uudistaa. (Fürst 1996; Haveri
1997, 48; Mäkinen 1996, 138; 1999, 137; ks. myös Ray 2000, 169.) Diller (1996,
229) esimerkiksi näkee saksalaisen aluemanagement-ajattelun valtionhallinnossa
tarkoittavan ”pehmeää” tapaa pyrkiä saamaan valtion yhteiskunnallisessa murrok-
sessa menettämä ohjauskyky takaisin.

Paitsi päätöksenteon hajauttamista paikallisen ja alueellisen omaehtoisuuden ko-
rostuminen on vaatinut myös toisen keskeisen muutoksen alueiden kehittämispolitii-
kan ajattelutavoissa. Enää ei riitä siitä päättäminen, mitä ja missä kehitetään, vaan
on pohdittava, miten kehittäminen konkreettisesti tapahtuu (ks. Goppel 1994b, 98;
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Hyyryläinen 1994, 42; Sotarauta 1996, 157; toteuttaminen ”uutena suunnittelun p a-
radigmana”: Troeger-Weiss 1998). Lisäksi on tehtävä selvä ero kehitysedellytysten
luomisen ja varsinaisen kehityksen aikaansaamisen välillä. Edellinen voi tarkoittaa
yksittäisiä, valtionhallinnon tekemiä toimenpiteitä kuten infrastruktuurihankkeita
alueella. Jälkimmäinen voidaan taas ymmärtää tukena omaehtoisen kehittämispro-
sessin käynnistymiselle. (Ks. Hyyryläinen 1994, 42.) Se edellyttää siirtymistä kon-
tekstuaaliseen eli tilanneyhteyteen sidottuun kehittämispolitiikkaan, jossa politiikan
tekijöillä on tiivis yhteys alueellisiin ja paikallisiin verkostoihin ja jossa keskitetyn
vallankäytön logiikka on korvautunut yhteistoiminnalla (ks. Hyyryläinen 1996, 179;
myös Huebner 1997). Eurooppalaisissa alueiden kehittämispolitiikan instituutioissa
on nähtävissä muutosta tällaisen ajattelun suuntaan.

6.3 Alueiden kehittämispolitiikan uudet ajattelu- ja toimintatavat

EU:ssa ja sen jäsenmaissa viime vuosina luoduilla uusilla instituutioilla ja käyttöön
otetuilla uusilla alueiden kehittämisen välineillä pyritään siis edistämään paikalli-
seen ja alueelliseen aloitteellisuuteen ja omaehtoisuuteen perustuvaa kehittämistä.
Taustalla on pyrkimys tehostaa kehittämispolitiikan vaikuttavuutta uudessa yhteis-
kunnallisessa tilanteessa. Uusien instituutioiden ja niihin kuuluvien välineiden voi
nähdä perustuvan kontekstuaalisuutta ja yhteistoimintaa korostaviin ajattelu- ja toi-
mintatapoihin. Tällaisia ovat:

− strateginen ote ja ohjelmallisuus
− verkostoituminen ja kumppanuus
− kommunikatiivinen suunnittelu.

Nämä ajatus- ja toimintatavat kytkeytyvät toisiinsa. Niitä kaikkia on myös käsitelty
laajasti uudemmassa suunnittelu- ja aluetalousteoreettisessa sekä maaseudun ke-
hittämistä koskevassa kirjallisuudessa. Tässä tyydytään lyhyesti selvittämään niiden
sisältöä alueiden kehittämispolitiikan instituutioina sekä esittämään niistä tai niiden
edustajista joitain esimerkkejä.

6.3.1 Strateginen ote ja ohjelmallisuus

Yhä nopeammin muuttuva maailma, päätösvallan hajauttaminen ja organisaatioiden
lisääntynyt itseohjaus sekä kasvanut tarve etsiä ja hyödyntää kunkin alueen omia
vahvuuksia kehittämisessä ovat viemässä lopullisesti uskoa rationalistisen suunnit-
telun tavoite-keino -hierarkioihin23 ja nostaneet esiin strategisen otteen alueellisessa
                                                
23 Perinteiseen aluepolitiikkaan ja hyvinvointivaltion rakentamiseen kuulunutta kehittämissuunnittelua leima-
si instrumentaalinen rationalismi, jonka perusajatuksena on yhdistää systemaattisesti tietyt toimenpiteet
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähestymistapa korostaa kokonaisvaltaisuutta, tavoitteellisuutta ja
optimiratkaisuihin pyrkimistä. Ideaalina on täydellisen informaation ja ymmärryksen saaminen suunnittelun
kohteena olevasta järjestelmästä, joiden pohjalta luoduilla tavoitteilla ja keinoilla pyritään järjestelmän ko-
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kehittämissuunnittelussa (ks. esim. Fürst & Ritter 1993, 191; Haveri 1995, 13-14;
Sotarauta 1996, 160; Vartiainen 1998, 9). Strateginen ote on tullut julkishallintoon
yritysmaailmasta. Käsite on saanut eri yhteyksissä erilaisia merkityksiä ja sitä onkin
vaikea yksiselitteisesti määritellä. (Ks. esim. Sotarauta 1996, 16-18.) Kaikissa mer-
kityksissään strategia tarkoittaa kuitenkin yleisesti tapaa, jolla organisaatio kytkey-
tyy ympäristöönsä ja pyrkii hallitsemaan tulevaisuuttaan (Haveri 1994, 92). Haverin
(1995, 17, 22-23.) mukaan strateginen ote ajattelu- ja toimintatapana merkitsee
suuntautumispäätöksiä ja toimintaa niiden asioiden osalta, joilla on keskeinen ja
kriittinen merkitys ihmisen, organisaation tai yhteisön toiminnalle ja menestymiselle.
Olennaista on aktiivinen tulevaisuuden tekeminen. Strateginen ote koskee päätösten,
suunnitelmien, toteutuksen ja tulosten välistä jatkuvaa prosessia (ks. Sotarauta
1996, 18).

Strategisessa otteessa voidaan erottaa strateginen ajattelu, strateginen suunnittelu ja
strateginen johtaminen. Strateginen ajattelu tarkoittaa yksilön asennetta ja kykyä,
tapaa suhtautua todellisuuteen ja sen jatkuvasti muuttuvaan luonteeseen. Se on jat-
kuva prosessi, jossa olemassa olevia toimintamalleja kyseenalaistetaan, kehitysnä-
kemystä pyritään jäsentämään pitkäjänteiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi s e-
kä ponnistellaan jatkuvasti uusien näkemysten tuottamiseksi. Strategista suunnitte-
lua voidaan pitää kollektiivisena ja organisoituna strategisena ajatteluna, ryhmän
tapana tulkita tapahtumia ja etsiä niille merkityksiä. Siinä strategista ajattelua terä-
vöitetään erilaisilla analyyseillä. Suunnittelun tuloksena syntynyttä strategiaa so-
velletaan tietyksi ajaksi toimintayksikön toimintaan. Suunnittelu on vain osa strate-
gista kokonaisprosessia. Strateginen johtaminen tarkoittaa puolestaan organisaa-
tiokulttuurin, -rakenteen ja strategian jatkuvaa yhteensovittamista. Se korostaa stra-
tegiaprosessin ja päivittäisjohtamisen yhteyttä eli sitä, että strategioita ei voida
suunnitella erillään toimintayksikön ydintoiminnasta. (Haveri 1995, 22; Sotarauta
1996, 191.)

Saksalaisen Troeger-Weissin (1998, 169-173) näkemys aluemanagementista uutena
suunnittelun filosofiana eli alueellisen kehittämisen johtamisen ja järjestämisen mal-
lina voidaan pitkälti rinnastaa strategiseen suunnitteluun. Tällaisen aluemanagemen-
tin osa-alueina hän näkee mm. visioiden luomisen, impulssien antamisen, informaa-
tion tuottamisen ja välittämisen, poliittiset neuvottelut, koordinaation, verkostojen
rakentamisen ja projektien toteuttamisen. (Ks. myös Maier & Obermaier 2000, 21.)
Strategisen johtamisen sekä Saksassa ”managementiksi” (Management, Manage-
menthandeln) kutsutun organisaation johdon toimintatavan voidaan puolestaan kat-
soa tarkoittavan samaa asiaa (ks. Maier & Obermaier 2000, 76; Troeger-Weiss
1998, 130, 143).

                                                                                                                                                     
konaisvaltaiseen hallintaan. (Sotarauta 1996, 139-144; ks. esim. Hautamäki 1991, 38.) Kokonaisvaltainen
rationalistinen suunnittelu hierarkkisine ja jäykkine tavoite-keino -järjestelmineen ovat olleet ominaisia
myös saksalaisen aluejärjestyspolitiikan suunnittelulle (ks. esim. Fürst & Ritter 1993, 191).
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Strateginen ote liitetään alueellisessa kehittämisessä usein ohjelmaperusteiseen toi-
mintatapaan (ks. esim. Haveri 1995; Linnamaa & Sotarauta 2000, 110; Mäkinen
1999). Keränen (1997, 11) kutsuu ohjelmaksi strategista suunnitelmaa, jossa on
määritelty alueen tai kehittämislohkon tausta ja kehittämisen lähtökohdat, tavoitteet
ja kehittämisstrategia, toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet sekä rahoitusraa-
mit. Haverin (1995, 12) määritelmän mukaan ohjelma on systemaattinen yhteys eri-
laisten hankkeiden, toimenpiteiden ja projektien välillä. Se voidaan katsoa myös
viitekehykseksi, joka yhdistää joukon muutoksen aikaansaamista edistäviä toimin-
toja ja hankkeita kokonaisessa politiikanlohkossa tai toimintokokonaisuudessa.
Ohjelman avulla toimintoja voidaan ohjata koordinoidusti ja näin saavuttaa sellaisia
toivottuja vaikutuksia, joita ei todennäköisesti syntyisi irrallisilla ja toisistaan riip-
pumattomilla toimenpiteillä ja hankkeilla. Tärkeimpänä syynä ohjelmien käytölle
voidaan pitää tarvetta yhdistää useiden eri hallinnonalojen, organisaatioiden ja ih-
misten työpanosta tietyn asiantilan saavuttamiseksi.

Ohjelma eroaa projektista siinä, että se on laajempi ja kytkee joukon projekteja toi-
siinsa. Ohjelmalla ei myöskään välttämättä ole projektin lailla vain yhtä tiettyä t a-
voitetta eikä se ole ajallisesti niin tarkasti rajattu kuin projekti. (Haveri 1995, 12.)
Keränen (1997, 19) puhuu ohjelmatyössä projektisyklistä, joka on jatkuva päällek-
käisistä ja peräkkäisistä hankkeista muodostuva prosessi. Arvioinnilla on siinä kes-
keinen rooli. Edellisistä hankkeista saadun kokemuksen tulisi suunnata uusien
hankkeiden toteuttamista, tulevaa hankesuunnittelua ja laajemmin koko ohjelma-
työtä.

Vuoden 1988 rakennerahastouudistuksessa ohjelmallisuudesta tuli kattavasti EU:n
aluepolitiikkaa ohjaava instituutio. EU:n ohjelmallisuusperiaate (programming) tu-
kee jo aiemmin olemassa ollutta keskittämisperiaatetta, joka strategia-ajatteluun
viittaavalla tavalla tarkoittaa kehittämistoimien kohdistamista ensisijaisiksi valittui-
hin asioihin ja ongelmallisimmiksi katsottuihin alueisiin. Ohjelmallisuudella haluttiin
tukea yhteisöaluepolitiikan vaikuttavuutta sekä taata pitkäjänteinen ja suunnitelmal-
linen kehittämistyö. Ohjelmallisuus edellyttää, että yksittäisten kehittämishankkei-
den on sisällyttävä alueelle laadittuun keskipitkän aikavälin kehittämisohjelmaan.
Näin pyritään varmistamaan, että kehittämishankkeet ovat merkittäviä alueen on-
gelmien kannalta, perustuvat alueen vahvuuksiin ja että hankkeilla on selvä yhteys
niiden taustalla oleviin organisaatioihin. (Mäkinen 1996; 130-132; 1999, 54-55; Ve-
netoklis 1994, 10-12, 28-29.) Tarkoituksena on siis, että alueilla laaditaan kehittä-
misohjelma, joka kytkee yhteen yksittäiset projektit alueella, varmistaa riittävän
resurssoinnin toimenpiteille ja suuntaa aluekehityksen kannalta keskeisten viran-
omaisten toimintaa (Haveri & Holma 1996, 4).

Ohjelmallisuuden voi nähdä korostavan alueiden toimijoiden omaehtoisuutta (ks.
Haveri & Holma 1996, 4). Alueilla laadituissa ohjelmissa esitetyt strategiat ovat
alueen tahdonilmaisu  siitä, mihin suuntaan ja millä tavalla se aikoo omaa aluettaan
kehittää (Haveri & Majoinen 1995, 21). Aluekehittämisohjelmiin kuuluva strategia-
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prosessi viittaa Haverin & Majoisen  (1995, 21) mukaan siihen toimintaan, jonka
aikana toimijat kokoavat ja järjestävät olemassa olevat resurssinsa, ryhtyvät uuteen
yhteistoimintaan toistensa kanssa sekä suuntaavat toimintaansa yhteisen vision
avulla kohti haluttua tulevaisuutta.

Saksassa strategisella suunnittelulla ja ohjelmallisuudella tarkoitetaan usein sitä,
etteivät kehittämisprojektit saa jäädä yksittäisiksi ratkaisuiksi, vaan niiden on pe-
rustuttava jonkinlaiseen alueen heikkouksien ja vahvuuksien pohjalta laadittuun
alueelliseen kehittämissuunnitelmaan (ks. esim. Fürst 1995, 256). On kuitenkin
huomattava, etteivät Saksassa alueilla laadittavat kehittämissuunnitelmat useinkaan
ole suoraan kytköksissä tuki- ja kehittämisvarojen jakamiskäytäntöihin. Kehittämis-
suunnitelmat eivät näin toimi samalla tavalla viranomaisten rahoituspäätösten oh-
jaajina kuin esimerkiksi Suomessa toteutetussa EU:n ohjelmapolitiikassa (ks. esim.
Jakoby 1998, 580-581).

6.3.2 Verkostoituminen ja kumppanuus

Verkostoituminen mainittiin jo edellä globalisaation yhteydessä taloudellisen toi-
minnan uudelleenjärjestäytymisen kuvaajana (ks. luku 6.1). Reaktiona tähän kehi-
tykseen se on omaksuttu uudenlaiseksi ajattelu- ja toimintatavaksi myös alueiden
kehittämisessä. Verkostoitumisella viitataan yleisesti hyvin monenlaisiin yhteis-
työsuhteisiin. Tärkeää on kuitenkin huomata verkostomaisen yhteistyön luonteen
erilaisuus verrattuna esimerkiksi hierarkioihin tai markkinasuhteisiin. Verkostoitu-
minen on vastavuoroisten, ei-hierarkkisten vuorovaikutussuhteiden merkityksen
kasvua, toimijoiden lisääntynyttä keskinäistä riippuvuutta. Yleisesti määriteltynä
verkoston voi nähdä tarkoittavan eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneita sosiaalisia
suhteita toisistaan riippuvaisten ja yhteisen intressin ympärille organisoituneiden
toimijoiden välillä. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 34.) Verkostosuhteiden syntymi-
nen edellyttää keskinäisen riippuvuuden oivaltamista ja hyväksymistä. Verkostot
ovat luonteeltaan jatkuvia ja melko pysyviä sekä kaikille sen osapuolille hyötyä
tuottavia. Yhteistyö verkostoissa on toimijoille vapaaehtoista eikä perustu niinkään
muodollisiin sääntöihin, vaan itsenäisten toimijoiden keskinäiseen luottamukseen ja
yhdessä määrittelemiin toiminnan normeihin. (Fürst 1994, 185; Hyyryläinen & Kan-
gaspunta 1999, 9; Linnamaa & Sotarauta 2000, 34; ks. myös Hyyryläinen 1992, 44.)

Erilaisten toimijoiden yhteistyöstä ja uudenlaisesta yhteistyön asetelmasta on aluei-
den kehittämisessä nykyisin puhuttu myös kumppanuutena (partnership). Kump-
panuutta voidaan pitää toisistaan riippuvaisten osapuolien tasavertaisena yhteistyö-
nä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. (Esim. Hyyryläinen & Rannikko 2000, 17;
Katajamäki 2000, 70; Virkkala 2000, 16.) Kumppanuus on verkostomaisen yhteis-
kunnan toimintatapa (esim. Hyyryläinen & Kangaspunta 1999, 10-11). Katajamäen
(2000, 70) mukaan aidossa kumppanuudessa osapuolet tarvitsevat toisiaan eivätkä
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valvo toistensa tekemisiä. Tällainen aito kumppanuus synnyttää hänen mukaansa
sosiaalista pääomaa.24

Verkostoitumisen ja kumppanuuden käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Kumpaa-
kin käsitettä on myös käytetty hyvän yhteistyön symbolina hyvin erilaisissa yhteyk-
sissä. Virkkala (2000, 16-17) on erotellut kumppanuudeksi kutsutuista erilaisista
yhteistyösuhteista yksityisen ja julkisen sektorin välisen kumppanuuden (PPP =
Public Private Partnership), paikallistason toimijoiden välisen yhteistyön, kuntien
ja alueiden väliseen yhteistyön sekä EU:n rakenne- ja aluepolitiikan hallinto- ja
päätöksentekojärjestelmän. Vastaavista yhteistyömuodoista on usein käytetty myös
verkostoitumisen käsitettä. Tämän tutkimuksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista
pohtia verkostoitumisen ja kumppanuuden eroja. Sen sijaan seuraavassa esitellään
Virkkalan tekemän jaon mukaan lyhyesti alueiden kehittämispolitiikkaan institutio-
nalisoituneita kumppanuuden ja verkostoitumisen käytännön muotoja.

Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus, PPP

Yksityisen ja julkisen sektorin välistä kumppanuutta eli PPP:tä voidaan pitää pro-
jektinomaisena, markkinaehtoisena yhteistyönä voittoa tavoittelevan yksityisen
sektorin ja julkisen sektorin välillä. PPP:stä alettiin puhua enemmän 80-luvun alus-
sa, kun vanhoissa teollisuuskaupungeissa ryhdyttiin etsimään keinoja uusien elin-
keinojen luomiseksi. Ongelmaksi koettiin julkisen sektorin vähäiset resurssit ja
puuttuva yhteistyö yksityisten investoijien kanssa. (Virkkala 2000, 16; ks. Kahila
1997, 189; Häussermann & Siebel 1993, 221.) Esimerkkejä PPP:tä edustavista o r-
ganisaatioista ovat mm. Englannin ja Skotlannin alueelliset kehittämisyhtiöt (ks.
esim. Gröhn 1997). Saksassa PPP on vakiintunut kaupunkiseutujen kuntien harjoit-
tamaan elinkeinopolitiikkaan esimerkiksi sijaintipaikkamarkkinoinnin muodossa
(Kahila 1997; 189-192). Siellä julkisen ja yksityisen yhteistyölle pohjan luo yksityi-
sen sektorin organisaatioiden kuten teollisuus- ja kauppakamareiden ja paikallis-
pankkien perinteisesti tärkeä rooli paikallisessa elinkeinojen kehittämisessä. PPP:n
käsitettä käytetään Saksassa kuitenkin hyvin väljästi tarkoitettaessa erilaisia muo-
dollisia ja epämuodollisia suhteita ja yhteistyön muotoja julkishallinnon ja yksityi-
sen sektorin välillä (Lückenkötter 1999, 48; ks. Kahila 1997, 189). Kriitikot ovat
moittineet PPP:tä uusliberalistiseksi ajatteluksi, jossa alue- ja kuntahallinnon orga-
nisaatiot omaksuvat yritysmäisen toimintatavan ja jossa julkisella sektorilla on suuri

                                                
24 Ihmisten kykyä toimia yhdessä on kuvattu sosiaalisen pääoman käsitteen avulla. Putnamin mukaan sosiaali-
nen pääoma koostuu sellaisista sosiaalisen organisoitumisen elementeistä kuin luottamus, normit ja verkos-
tot (1993, 167). Hjerppen tulkinnan mukaan ne tarkoittavat yhteiskunnan toimintasääntöjä (normit), näitä
sääntöjä välittäviä verkostoja sekä yhteiskunnan jäsenten luottamusta sääntöjen pitävyyteen (1998, 17).
Sosiaalista pääomaa katsotaan ilmenevän sekä yhteiskunnan että paikallisyhteisöjen tasolla. Yhteiskunnan
tasolla on kyse instituutioiden sekä poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän toimivuudesta. Alueellisella ja
paikallisella tasolla sosiaalisen pääoman voidaan nähdä viittaavan ihmisten yhteistoiminnalliseen osaamiseen.
(Hyyryläinen & Kangaspunta 1999, 16-17.)
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vaara joutua yksityisen sektorin maksumieheksi ilman, että sen omia tavoitteita juu-
ri saavutetaan (Häussermann & Siebel 1993, 221; Virkkala 2000, 16).

Paikallistason toimijoiden kumppanuus

Paikallistason toimijoiden välisenä yhteistyömuotona kumppanuus liitetään vahvasti
paikalliseen aloitteellisuuteen ja omaehtoisuuteen. Sitä voidaan pitää verkostomai-
sen yhteiskunnan paikallisena toimintatapana, jolla pyritään ennen kaikkea paikalli-
seen taloudelliseen, mutta myös sosiaaliseen kehittämiseen. Hyyryläinen & Kangas-
punta (1999, 10-11) pitävät tällaisen kumppanuuden lähtökohtana horisontaalista, eri
sektoreiden välistä yhteistoimintaa, jossa uudella toimintatavalla on tarkoitus löytää
uutta lisäarvoa. Keskeinen idea on sosiaalinen kokeilu, jossa pyritään vuorovaiku-
tukseen sellaisten henkilöiden ja ryhmien välillä, jotka ovat aiemmin olleet toisilleen
vieraita tai jopa vastapuolia. Paikalliset inhimilliset voimavarat halutaan näin saada
täyteen käyttöön. Yhdentävän maaseudun kehittämisen kontekstissa Westholm
(1999, 15) on määrittänyt paikallisen kumppanuuden vapaaehtoiseksi yhteenliitty-
mäksi, johon kuuluu edustajia vähintään kahdesta seuraavasta sektorista: julkishal-
linto, yksityinen sektori sekä kansalaisjärjestöt; jolla on selkeä rakenne ja jonka
toiminta on pitkäjänteistä ja siinä on laaja näkökulma. Paikallistason toimijoiden
yhteistyönä kumppanuus voidaan liittää myös aiemmin mainittuun välittäjäorgani-
saatioiden käsitteeseen (ks. esim. Knieling 1994; ”välittävät verkostot:” Matthies
1996).

Eri puolilla Eurooppaa paikalliset kumppanuudet (local partnerships) ovat saaneet
alueiden kehittämisessä hyvin erilaisia muotoja kunkin maan kulttuurista ja hallinto-
rakenteesta riippuen (ks. Westholm et al. 1999). Kumppanuutta on kokeiltu 80-
luvun alkupuolelta lähtien erityisesti paikallisen työllisyyden edistämisessä mm.
Euroopan yhteisön komission LEDA-ohjelmassa (ks. luku 6.2; ks. Stöhr 1990). Eu-
roopan sosiaalirahasto on myös tukenut näitä työllisyyden kumppanuuskokeiluja.25

EU-ohjelmat ovatkin vahvasti vaikuttaneet paikallisen kumppanuuden institutionali-
soitumiseen alueellisessa kehittämisessä. Keskeinen merkitys on ollut varsinkin ai-
emmin mainitulla LEADER-ohjelmalla (ks. luku 6.2). Se on tukenut kumppanuutta
paikallisten toimintaryhmien muodossa niin ajatuksellisesti, hallinnollisesti kuin t a-
loudellisestikin (ks. esim. Hyyryläinen & Rannikko 2000; Westholm et al. 1999).
Paikallista kumppanuutta on syntynyt myös esimerkiksi Rion vuoden 1992 ympä-
ristökonferenssista alkunsa saaneissa Paikallisagenda 21 -prosesseissa (ks. esim.
Lückenkötter 1999, 50-51).

                                                
25 Ks. esim. Katajamäki, Hannu (1998): Paikallisen kumppanuuden alku. Arviointeja, tulkintoja ja vaikutel-
mia. Työministeriö, ESR-julkaisut 35. Helsinki.
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Kuntien ja alueiden välinen kumppanuus

Kuntien ja alueiden välisen kumppanuuden voidaan nähdä tarkoittavan erityyppisten
alueiden, erityisesti niitä edustavien viranomaisten, vapaaehtoista ja tasavertaista
yhteistyötä. Tällaisten kumppanuuksien ja verkostosuhteiden edistäminen sisältyy
vahvasti EU:n rakenne- ja aluepolitiikkaan (Mäkinen 1999, 96). Kokkonen & Varti-
ainen (1993, 18) ovat jakaneet kuntien ja alueiden välisen yhteistyön seutuyhteis-
työhön, rajaseutuyhteistyöhön sekä makroalueyhteistyöhön.

Seutuyhteistyö voidaan määritellä kuntien tai vastaavien paikallishallintoviran-
omaisten väliseksi yhteistyöksi, jossa seutu on enemmän tai vähemmän toiminnalli-
sesti yhtenäinen alue. Kaupunkialueilla seutuyhteistyön tarve on Euroopassa nous-
sut esiin kaupunkitoimintojen levitessä ympäröiviin kuntiin ja aiheuttaessa yhdys-
kuntarakenteellisia ongelmia. (Kokkonen & Vartiainen 1993, 18.) Esimerkiksi Sak-
sassa joillain kaupunkialueilla tähän on reagoitu perustamalla seudullisia yhteis-
työelimiä (Regionalverband) hoitamaan alueen yhteisiä asioita (ks. esim. Fürst
1995, 253; Ritter et al. 1993, 105). Vähäväkisille ja vähävaraisille maaseutukunnille
seutuyhteistyö on taas nähty mahdollisuutena koota voimia esimerkiksi palvelujen
järjestämiseksi ja elinkeinojen kehittämiseksi. Sitä pidetään näin usein myös vaihto-
ehtona kuntaliitoksille. (Kokkonen & Vartiainen 1993, 18-19; ks. esim. Bayerische
Akademie Ländlicher Raum e.V. 1994; BMBau 1997, 27-31; Syrjäisen maaseu-
dun…1998, 91; Vartiainen 1992, 57-58.) Seutuyhteistyön merkityksen kasvua ko-
rostavat sekä julkisen talouden rationalisointi että kuntien roolin muuttuminen alu-
eelliseksi kehittämisyksiköksi alueiden välisen kilpailun paineineen (Kahila 1997,
193; Kokkonen & Vartiainen 1993, 18; Rantahalvari 1992, 9-10).

Seutuyhteistyön edistäminen kuuluu mm. Suomen nykyisen aluekehittämislain
(1135/93) henkeen. Aluekehittämislakiin ja EU:n ohjelmapolitiikan käytäntöihin
nojautuen on Suomessa esimerkiksi laadittu seudullisia kehittämisohjelmia. Ne ovat
tosin jääneet suhteellisen vähämerkityksellisiksi. (Ks. Haveri & Majoinen 1995.)
Myös esimerkiksi sisäasiainministeriön käynnistysvaiheessaan oleva aluekeskus-
ohjelma pyrkii tukemaan seudullista kumppanuutta tavoitteena alueiden voimava-
rojen tehokkaampi hyödyntäminen.

Saksassa seutuyhteistyötä on pyritty edistämään aluejärjestyspolitiikan keinoin esi-
merkiksi osoittamalla kaupunkiseudut osavaltionkehittämisohjelmissa, laatimalla
seudullisia kehittämissuunnitelmia sekä toteuttamalla malliprojekteja (ks. esim.
Goppel 1994b, 88; BMBau 1995, 13-14). Toisaalta aluejärjestyksen alueellisen t a-
sa-arvoisuuden periaate sekä jäykät suunnittelusäännökset ja aluerajaukset heiken-
tävät kuntien mahdollisuuksia omaehtoiseen seutuyhteistyöhön (ks. esim. Kahila
1997, 195-196; Ritter et al. 1993, 102). Joissain osavaltioissa seudullista yhteis-
työtä ollaan pyritty tukemaan aluepolitiikan alueellistamiseen liittyvillä alueneu-
vottelukunnilla (Regionalkonferenz), joiden tehtävänä on alueellisten kehittämis-
suunnitelmien (Regionale Entwicklungskonzepte) laatiminen koordinoimaan alueen
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kehittämishankkeita. Neuvottelukuntien suunnitelmat on kuitenkin käytännössä pit-
kälti sivuutettu, kun kehittämisvaroista on päätetty vanhojen hallintorakenteiden
puitteissa. (Esim. Fürst 1994; 1995, 253, 258; Heinze & Voelzkow 1997, Ritter et
al. 1993, 103.) Esimerkkinä seudullisen kumppanuuden tukemisesta voi pitää myös
Baijerin maaseudun kehittämisen hallinnon kylienkehittämisohjelmaa (Dorferneu-
erung), jossa yksittäisten kylien tai kuntien hankkeista on siirrytty yhä enemmän
kuntien yhteistyötä edistäviin laajempiin maaseudun kehittämishankkeisiin (ks.
esim. Magel 1997).

Rajaseutuyhteistyö eli kahden tai useamman maan raja-alueiden välinen yhteistoi-
minta lisääntyy Euroopassa voimakkaasti esimerkiksi ns. EUREGIO-yhteistyön
puitteissa (Kokkonen & Vartiainen 1993, 19-23). Kansallisvaltioiden välisten raja-
aitojen madaltaminen kuuluu EU:n keskeisiin intresseihin ja sen vuoksi yhteistyötä
tuetaankin mm. INTERREG-ohjelmalla. Kokkosen & Vartiaisen (1993, 23) ni-
meämä kolmas kuntien ja alueiden välisen kumppanuuden muoto, makroyhteistyö,
tarkoittaa verkostomaisia yhteyksiä kauempana olevien alueiden ja kuntien välillä.
Niissä yhteistyö on ennemminkin funktionaalista kuin territoriaalista ja yhtenäisen
alueellisen identiteetin muodostuminen on epätodennäköisempää kuin seutu- tai r a-
jaseutuyhteistyössä. Kokkonen & Vartiainen mainitsevat esimerkkinä ”Euroopan
neljän moottorin” Lyonin, Stuttgartin, Milanon ja Barcelonan kaupunkiseutujen yh-
teistyön. Saksassa pyritään hieman pienemmässä mittakaavassa kaupunkiverkos-
toilla (Städtenetze) varmistamaan Saksan ja sen alueiden kilpailuasemaa erityisesti
elinkeinotoiminnan sijaintipaikkana eurooppalaisessa kilpailuissa. Pienemmät näistä
kaupunkiverkostoista muistuttavat seutuyhteistyötä. (Ks. BMBau 1995, 13-17;
Goppel 1994c; Maier & Angermann 1996.)

Alueiden väliseen verkostoitumiseen ja kumppanuuteen liittyy myös EU:n aluepoli-
tiikkaan kuuluva käytäntö onnistuneiden kehittämisen toimintatapojen (”best practi-
ces”) levittämisestä alueiden välillä kehittäjätoimijoiden kesken. Kunkin alueen
vahvuuksiin perustuvassa verkostomaisessa alueyhteistyössä on paljon alueita
eriarvoistavia piirteitä. Hyvien esimerkkien levittäminen toimii pyrkimyksenä ta-
soittaa näitä eroja. Esimerkkien levittämisen voi nähdä liittyvän myös LED-
ideologiaan. Alueiden ja toimijoiden välisellä tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä jalos-
tetaan kunkin alueen omia vahvuustekijöitä. (Mäkinen 1999 98, 101.) ”Best practi-
ces” -käytäntö kuuluu vahvasti esimerkiksi LEADER-ohjelman sekä erityisalojen
pilottiluonteisten EU-ohjelmien ideologiaan. Ohjelmien budjetteihin on sisällytetty
varoja tapaamisiin, joiden tarkoituksena on paitsi kokemusten vaihto myös konk-
reettisten yhteistyöverkostojen synnyttäminen eri alueiden välille. LEADER-
ohjelmassa tiedonvaihtoa hoitavat lisäksi EU:n komission oma sekä eri maihin pe-
rustetut erityiset LEADER-verkostoyksiköt. (Ks. esim. Ray 2000, 166, 168.)
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Kumppanuus EU:n aluepolitiikan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmissä

Virkkalan nimeämä neljäs kumppanuuden muoto, EU:n rakenne- ja aluepolitiikan
hallinto- ja päätöksentekojärjestelmiä koskeva kumppanuusperiaate tarkoittaa ensi-
sijaisesti läheistä neuvonpitoa komission, jäsenvaltion sekä toimivaltaisten alueel-
listen ja paikallisten viranomaisten kesken tavoiteohjelmien toteuttamisessa. Se
koskee ohjelmatyön kaikkia vaiheita: valmistelua ja suunnittelua, rahoitusta, seu-
rantaa, toteutusta ja arviointia. (Venetoklis 1994, 27; ks. Mäkinen 1999, 56.) Kump-
panuusperiaatteen avulla pyritään kytkemään viranomaisten lisäksi kehittämistoi-
mintaan mukaan myös ns. sosiaalisia partnereita eli yrityksiä ja muita organisaati-
oita kuten työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä, joiden osallistumisella on merkitystä
kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamisen onnistumiselle. Tarkoitus on yh-
distää hankkeisiin monien eri osapuolien työpanos ja näkemykset, jotta kehittämi-
sestä saadaan tasapainoisempi kuva sekä taataan siihen tarkoituksenmukainen ote ja
eri osapuolten sitoutuminen. Sosiaalipartnereiden mukaan ottaminen tapahtuu kui-
tenkin kunkin jäsenmaan kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen puitteissa eikä näin
välttämättä käytännössä edellytä uudenlaisten yhteistyösuhteiden rakentamista.
(Mäkinen 1999, 56-57.)

EU:n aluepolitiikan mukaisen kumppanuuden toteutuminen eri jäsenmaissa on riip-
punut paljon kunkin maan kansallisesta hallintojärjestelmästä sekä poliittis-
hallinnollisesta kulttuurista. Niin Suomessa kuin Saksassakin kumppanuuden to-
teutumista on haitannut sektoroitunut hallinto sekä keskushallinnon asemaa korosta-
va poliittis-hallinnollinen historia ja kulttuuri. (Ks. Jakoby 1998; Virkkala 2000, 21-
29.) Suomessa voi kuitenkin sanoa yhteistyön eri sektoreiden välillä kasvaneen sekä
kansallisella että alueellisella tasolla, vaikka uusi yhteistoimintakulttuuri onkin
vasta muodostumassa (ks. Mäkinen 1999, 192; Virkkala 2000, 29). Saksassa seutu-
ja aluetasolla voi nähdä joitain merkkejä muutoksesta, mutta erityisesti osavaltioi-
den ja liittovaltion tason instituutioissa muutosta ei juuri ole tapahtunut (ks. esim.
Jakoby 1998).

6.3.3 Kommunikatiivinen suunnittelu

Kommunikatiivinen suunnittelu liittyy läheisesti verkostoitumiseen ja kumppanuu-
teen. Esimerkiksi paikallisen kumppanuuden voi sanoa perustuvan kommunikatiivi-
sen suunnittelun ideaan (Katajamäki 1996, 9). Kun sekä rationalistinen suunnittelu
että klassiset strategiat nojaavat suunnittelijoiden asiantuntemukseen, objektiivi-
suuteen ja järjestelmällisyyteen (ks. esim. Healey 1997a, 9, 249-253; Mintzberg
1994, 222-224) ja jättävät suunnittelun kohteena olevan alueen toimijoille lähinnä
objektin roolin, kommunikatiivinen suunnittelu korostaa laajempaa näkökulmaa k e-
hittämiseen ja ottaa erilaiset toimijat mukaan suunnitteluun. Kommunikatiivisen
suunnittelun keskeisin ajatus on hyväksyä eri toimijoiden erilaiset tavat nähdä asi-
oita ja pyrkiä yhteisymmärrykseen hyvistä toimenpiteistä (ks. Sotarauta 1996, 148).
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Lähtökohtana on yhteiskunnan moninaisuuden ja heterogeenisuuden sekä näin ollen
myös päätöksenteon ja suunnittelun poliittisuuden hyväksyminen, mikä on tullut
yhteiskunnallisen murroksen ja verkostoyhteiskunnan kehityksen myötä entistä
välttämättömämmäksi. (Ks. esim. Healey 1997a, 42-43, 254; Selle 1994, 59-60;
1997, 42-43; Sotarauta 1996, 146, 148.) Kaikki uudet suunnitteluteoriat ja menetel-
mät korostavatkin erilaisten toimijoiden osallistumista ja keskinäistä vuorovaiku-
tusta suunnittelussa (Linnamaa & Sotarauta 2000, 119).

Yksi ensimmäisistä kommunikatiivisuutta suunnittelussa korostaneista on ollut
suunnitteluteoreetikko Friedmann (1973, 171-200). Hänen 70-luvun alussa esittämä
transaktiivisen suunnittelun mallinsa kiinnitti huomiota ennen kaikkea suunnittelijan
ja kansalaisten väliseen suhteeseen. Mallillaan Friedmann pyrki voittamaan yhtey-
denpitokuilun, joka nousee asiantuntijana toimivan suunnittelijan ja henkilökohtai-
siin kokemuksiinsa nojautuvan kansalaisen välille. Pelkän tieteellisen ja teknisen
tietojen keruun sijaan transaktiivisen suunnittelun tuli sisältää enemmän suunnitteli-
jan ja kansalaisten välistä keskustelua, jossa pyritään keskinäiseen oppimiseen. Ta-
voitteena oli tällä tavoin muuttaa tieto organisoiduksi toiminnaksi. Tarkoituksena oli
myös kehittää hajautettuja ja itseohjautuvia suunnitteluyksiköitä, joiden avulla ihmi-
set voisivat paremmin kontrolloida elämäänsä vaikuttavia sosiaalisia prosesseja.
(Ks. myös emt. 1987; luku 5.3, s. 61.) Suomalaiseen kylätoimintaan liitettyä kylä-
suunnittelua voidaan pitää Friedmannin transaktiivista suunnittelua lähellä olevana,
kyläläisten itsesuunnittelun muotona. Siinä keskeisellä sijalla ovat kyläläisten yhtei-
nen oppimisprosessi ja siitä syntyvä yhteistoiminta. (Ks. Hautamäki 1989, 66-68;
Hyyryläinen 1994, 105.)

Saksalainen Selle (ks. esim. 1994; 1996; 1997; 2000) on tutkinut ja kehittänyt hyvin
käytännönläheisesti kommunikatiivista kaupunkisuunnittelua ja sen menettelytapoja.
Hän tarkastelee niin ikään asukkaiden ja suunnittelijoiden välistä suhdetta sekä pai-
kallisten kansalaisryhmien ja kuntien yhteistyötä. Sellen (1997, 41-42; 2000, 9) m u-
kaan suunnittelussa kytkeytyy yhteen kaksi prosessia: asiakysymysten käsittely
sekä toimijoiden välisen yhteisymmärryksen rakentaminen. Käsitys järkevästä ja
mahdollisesta ongelmanratkaisusta muodostuu tällöin yhteisymmärrystä rakentavas-
sa prosessissa erilaisia näkökulmia ongelmaan ja sen ratkaisuihin omaavien osal-
listujien välillä.

Pisimmälle kommunikatiivisen suunnittelun ideaa on kehitellyt ehkä Healey
(1997a).26 Hänen erityisesti fyysisen suunnittelun tarpeisiin kehittämää inklusionaa-
risen argumentoinnin mallia voidaan pitää kommunikatiivisen suunnittelun ihantee-
na. Siinä huomio kiinnitetään ennen kaikkea prosessiin, jossa osallistujat kohtaavat,
rakentavat keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta sekä ottavat prosessissa muotou-
                                                
26 Ks. Kommunikatiivisesta suunnittelusta myös esim. Forester, John (1989): Planning in the Face of Power.
University of California Press, Ltd, Berkeley sekä Sager, Tore (1994): Communicative Planning Theory.
Aldsershot.
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tuneen strategian haltuunsa. Healeyn mukaan strategioiden täytyy kasvaa osallistuji-
en omista kiinnostuksen kohteista ja voida kiinnittyä lujasti osallistujien paikalli-
seen tietoon, jotta ne yhteisesti omaksuttaisiin. (Emt. 1997a, 249, 268.)

Tällaiselle prosessille ei ole olemassa yhtä mallia, vaan se täytyy luoda paikalli-
sesti. Tietyt kysymykset, koskien sitä, ”kuinka me teemme asiat täällä juuri nyt,”
auttavat kuitenkin muovaamaan prosessia oikeaan suuntaan. Keskeiset kysymykset
koskevat neljää teemaa. Ensinnäkin: Ketkä ovat osallistujia ja millaisilla areenoilla
keskustelua käydään, jotta kaikki tarpeelliset tahot pääsevät osallistumaan? Toisek-
si: Millä tavoin keskustellaan, jotta ketään asianosaista ei suljeta keskustelusta
ulos? Kolmanneksi: Miten valtavasta määrästä esille tulleita asioita luodaan kes-
kustelemalla strategia, jonka osallistujat voivat tuntea jollain tavalla omaksi? Nel-
jänneksi: Miten konsensus säilytetään? Kolmas teema on argumentoinnin haastavin
vaihe. Tärkeää siinä on mm., että osallistujat etsivät erilaisten asioiden merkityksiä
sekä oppivat tuntemaan toistensa näkökulmat ja arvot. Lisäksi on tärkeää yrittää
löytää yhteisymmärrystä strategian suunnasta sekä  kiinnittää huomiota siihen, mitä
milläkin ”kertomuksella” voidaan saavuttaa, kenelle se tuottaa hyötyä ja kenelle
haittaa. Olennaista on myös sen tiedostaminen, mitä todella on mahdollista tehdä.
(Healey 1997a, 268- 281; ks. myös Sotarauta 1996, 292.)

Inklusionaarisen argumentoinnin mukaisella strategiaprosessilla on Healeyn (1997a,
281-282) mukaan mahdollista rakentaa osallistujien kesken paikallista sosiaalista,
henkistä ja poliittista pääomaa, joka puolestaan tuottaa institutionaalista pääomaa
tuomaan lisäarvoa monien verkostojen toimintaan. Prosessi rakentaa tätä pääomaa
tuottamalla parempia ratkaisuja ongelmiin ja luomalla osallistujille yhteisiä intres-
sejä sekä rakentamalla luottamusta ja ymmärtämystä, joiden kautta tieto voi virrata
ja jotka voivat toimia resursseina yhteistyölle jatkossa. Healey myöntää kommuni-
katiivisen suunnittelun mallinsa olevan melko ihanteellinen ja vaikean toteuttaa esi-
merkiksi brittiläisessä uusliberalistisessa, keskusjohtoisen ja hierarkkisen hallinnon
leimaamassa yhteiskunnassa. Hän uskoo kuitenkin yhteistoiminnallisen politiikante-
on sekä inklusionaarisen etiikan olevan syvemmin juurtunut esimerkiksi pohjoismai-
siin yhteiskuntiin. (Ks. myös emt.1997b, 32-33; luku 5.3, s. 61.)

Sotaraudan (1996) kehittämä idea ns. pehmeästä strategiasta perustuu strategisen ja
kommunikatiivisen suunnittelun ajatusten yhdistämiseen. Sen tarkoituksena on mm.
poistaa klassisen strategisen suunnittelun ja strategioiden toteuttamisen väliin usein
jäävä ”musta aukko” eli käytännön toiminnan irtoaminen visioista ja strategioista.
Healeyn ajatuksiin viitaten Sotaraudan pehmeässä strategiassa ei haeta sitoutumista
strategiaprosessissa valmiiksi luotuihin ajatuksiin, vaan mietitään kunkin toimijan
sitoutumista tämän omista lähtökohdista käsin. Strategioita luodaan siten jatkuvassa
kommunikaatioprosessissa, jossa etsitään sitoutumista edellyttäviä ja mahdollistavia
yhteisiä hankkeita. Samalla strategia elää ja muuttuu tilanteiden mukana. Kommuni-
katiivisen suunnittelun käytännön muodolla, neuvottelevalla suunnittelulla, täsmen-
netään eri toimijoiden esille nostamia yhteistyömahdollisuuksia neuvottelemalla
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toimijoiden välisistä suhteista. Siinä ei siis pyritä yhteiseen strategiaan, vaan etsi-
tään eri organisaatioiden strategioiden yhtymäkohtia ja muotoillaan niiden pohjalta
yhteisiä konkreettisia hankkeita. (Emt. 1996, 299-303; ks. myös esim. Linnamaa &
Sotarauta 2000, 119-120.)

Saksassa edellä mainittu aluemanagement-ajatus uutena (alue-)suunnittelun filoso-
fiana (ks. luku 6.3.1, s. 73) kytkeytyy myös paitsi strategiseen otteeseen myös
kommunikatiiviseen suunnitteluun. Siinä suunnittelun tehtävänä katsotaan olevan
ennen kaikkea alueen keskeisistä toimijoista koostuvan verkoston rakentaminen ja
oppimisprosessin käynnistäminen verkoston toimijoiden kesken. Tavoitteena ovat
toimijoiden välinen yhteistyö ja yhteisesti hyväksytyt ratkaisut alueen kehittämisky-
symyksiin. (Fürst 1993, 555; 1995; ks. myös Troeger-Weiss 1998, 173.)

Kommunikatiivisessa suunnittelussa suunnittelijan tehtävänä voi pitää oikeiden i h-
misten yhteen saattamista, kysymysten esiin nostamista, huomioiden muokkaamista,
mahdollisuuksien etsimistä ja keskusteluun tuomista, tietopohjan laajentamista
analyysein sekä kommunikaation esteiden tunnistamista ja mahdollisuuksien etsi-
mistä niiden poistamiseksi (Sotarauta 1996, 327). Tätä suunnittelijan uudenlaista
roolia on pohdittu Saksassa paljon, sillä uuden suunnittelukäsityksen myötä on tul-
lut tarpeelliseksi muuttaa niin alue- kuin kaupunkisuunnittelussakin vallitsevina ol-
lutta suunnittelijoiden asiantuntijaroolia. Kommunikatiivisessa suunnitteluprosessis-
sa suunnittelijalla nähdään olevan puhtaan asiantuntijan sijaan ennemminkin mode-
raattorin tai mediaattorin rooli. Moderaattorin tehtävä on tällöin suunnilleen sama
kuin esimerkiksi televisiokeskustelun juontajan eli osallistujien pitäminen
”ohjaksissa” ja keskustelun ohjaaminen operatiivisella tasolla haluttuun suuntaan
(Huebner 1997, 279). Moderaation voidaan katsoa tarkoittavan ryhmän auttamista
ymmärtämään itsensä, muotoilemaan toiveensa ja tavoitteensa, työstämään ratkaisut
sekä varmistamaan toteuttamisen (Projektseminar ”Moderation”…1999). Sinning
(1995b, 262) puhuu kommunikatiivisessa suunnittelussa prosessijohtamisesta (Pro-
sessmanagement), jossa moderaattorina toimivan suunnittelijan tehtävät ovat:

− toimijoiden aktivointi osallistumaan
− suunnitteluprosessiin kuuluvien tilaisuuksien vetäminen
− välittäjänä ja koordinoijana toimiminen toimijoiden välillä sekä yh-

teistyön rakentaminen
− tiedottaminen prosessin kulusta, tavoitteista sekä sisällöllisistä asia-

kokonaisuuksista sekä näiden asiakokonaisuuksien avaaminen
− laaja julkinen tiedottaminen

Moderaatiossa korostetaan useimmiten moderaattorin itsensä neutraalia asemaa eli
hänen ei tulisi vaikuttaa suunnitteluprosessin tulokseen (esim. Diller 1996, 230;
Projektseminar ”Moderation”…1999). Mediaatiossa eli sovittelussa on taas kyse
prosessista, jossa osapuolten välinen konfliktitilanne vaatii kolmannen osapuolen
väliintuloa. Tällöin sovittelijalla itsellään on suurempi rooli myös ratkaisumahdolli-
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suuksien esiintuojana ja niistä päättäjänä (esim. Diller 1996, 230; Sinning 1995a,
171).

Käytännössä kommunikatiivinen suunnittelu on vaikuttanut erityisesti kaupunkialu-
eiden kehittämisessä, fyysiseen maankäyttöön ja rakennuskannan kehittämiseen
liittyvien konfliktien ratkaisussa. Julkisen suunnitteluun kohdistuva kritiikki, eri
toimijoiden heikko sitoutuminen suunnitelmiin sekä näistä johtuvat toteuttamison-
gelmat ovat olleet keskeinen syy siihen, miksi suunnitteluprosesseja on pyritty
avaamaan asukasryhmille, yrityksille, maanomistajille, poliitikoille, kunnallishallin-
non eri sektoreiden edustajille jne. (Ks. esim. Selle 1996; 1997.) Yleisemminkin
alueiden kehittämisessä kiinnostus kommunikatiivista suunnittelua kohtaan on he-
rännyt ennen kaikkea suunniteltujen strategioiden toteutumisongelmien vuoksi.
Ajatuksena on, että laajemman joukon päästessä osallistumaan alueiden strategioi-
den suunnitteluun tietoisuus alueen ongelmista, visioista ja strategioista olisi aiem-
paa syvempää ja siten niiden ohjaava vaikutus alueen kehittämisessä kasvaisi (Lin-
namaa & Sotarauta 2000, 119). Saksalaisessa aluejärjestyspolitiikassa kommunika-
tiivisen suunnittelun keskeiseksi motiiviksi on noussut myös erilaisten toimijoiden
välisten intressien yhteensovittaminen ja konfliktien ratkaisu pyrittäessä kestävään
alueelliseen kehittämiseen27 (ks. esim. Diller 1996; Fürst 1995).

Kaiken kaikkiaan alueellisen kehittämissuunnittelun todellisuus on vielä kaukana
Healeyn ja Sotaraudan ajatuksista. Suunnittelukäytäntöjen muuttumista kommuni-
katiivisemmaksi on kuitenkin havaittavissa (ks. esim. Linnamaa & Sotarauta 2000,
119-122). Mäkisen mukaan EU:n ohjelmapolitiikassa kumppanuus-, läheisyys- sekä
täydentävyysperiaatteet perustuvat kommunikaatiota, yhteistyötä ja avointa proses-
sia korostaviin ajatuksiin. EU:n komissio ei ole kuitenkaan edellyttänyt jäsenmailta
vaihtoehtoisia malleja viranomaisvetoiselle suunnittelulle. Käytännössä kommuni-
kaation katsotaankin lisääntyneen ohjelmallisessa kehittämisessä esimerkiksi Suo-
messa lähinnä vain viranomaisten välillä. (Mäkinen 1999, 128-129, 161-170.) Sak-
sassa aluemanagement-ajatteluun perustuvassa kehittämisessä ollaan paikoitellen jo
pidemmällä, mutta prosessit eri puolilla Saksaa ovat hyvin erilaisia ja vaihtelu eri-
laisten toimijoiden osallistumisessa on todella suurta (ks. Maier & Obermaier
2000). Hyvinä esimerkkeinä paikallistason erilaisten toimijoiden ja heidän näke-
mystensä mukaan pääsystä kehittämiseen voi taas pitää paikalliseen aloitteellisuu-
teen perustuvia maaseudun kehittämisen malleja kuten EU:n LEADER-ohjelmaa
(ks. esim. Karhio 2000, 84-94), Suomen POMO-ohjelmaa (ks. esim. Sihvola &
Isosuo 1998, 51) tai Baijerin maaseudun kehittämisen hallinnon uudempia projekteja
(ks. esim. Auweck 1994, 136-150). Ns. kaupunkifoorumit Saksassa edustavat taas
melko pitkälle menevää kommunikatiivista suunnittelua kaupunkialueiden kehittä-
misessä (ks. esim. Niemenmaa 1997).

                                                
27 Kestävällä alueellisella kehittämisellä tarkoitetaan Saksassa yleensä kokonaisvaltaista näkökulmaa alueen
kehittämiseen, kuitenkin niin, että ympäristötekijöiden huomioon ottaminen nähdään kaiken kestävän kehi-
tyksen perustana  (ks. esim. Diller 1996, 231-232; Fürst 1995, 257).
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7 Uusien instituutioiden lanseeraus ja omaehtoinen kehittämisprosessi

Strateginen ote ja ohjelmallisuus, verkostoituminen ja kumppanuus sekä kommuni-
katiivinen suunnittelu ovat siis niitä uusia ajattelu- ja toimintamalleja, joiden avulla
eri puolilla Eurooppaa on pyritty vastamaan yhteiskunnallisen murroksen alueiden
kehittämiselle tuomiin haasteisiin. Nämä ajattelu- ja toimintatavat sisältyvät kehit-
täjätoimijoita ohjaaviin uusiin sääntöjärjestelmiin, joita EU ja valtionhallinto eri
maissa on lanseerannut tarkoituksena tukea omaehtoista alueellista kehittämistä.

Kuva 5. Tutkimusasetelman tarkennus: Uusien instituutioiden lanseeraus ja oma-
ehtoinen kehittämisprosessi.

Esimerkkeinä ovat toimintaryhmätyö Suomessa sekä alueellinen kehittämissuunnit-
telu ja aluemanagement Baijerissa. Strateginen ote ja ohjelmallisuus, verkostoitumi-
nen ja kumppanuus sekä kommunikatiivinen suunnittelu sisältyvät kaikki jossain
muodossa näihin Suomen ja Baijerin uusiin instituutioihin. Seuraavassa lähdetään
tarkastelemaan, miten Suomen ja Baijerin uudet instituutiot vaikuttavat alueiden
omaehtoisiin kehittämisprosesseihin niiden eri vaiheissa: käynnistymisessä, strategi-
oiden luomisessa, kumppanuuksien synnyttämisessä, toimijoiden kehittäjäroolin t o-
teuttamisessa sekä toiminnan kehittymisessä (Ks. kuva 5).
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III SUOMI JA BAIJERI ESIMERKKEINÄ

8 Toimintaryhmätyö Suomessa

Toimintaryhmätyö on Suomessa ymmärretty paikallisen toimintaryhmän ja sen yh-
teistyökumppaneiden tekemäksi alueelliseksi kehittämistyöksi (ks. MMM 1999, 4).
Tämän paikallisiin toimintaryhmiin perustuvan maaseutualueiden kehittämisen tulon
ja POMO-ohjelman syntymisen taustalla ovat Suomen EU:n jäsenyys ja sen muka-
naan tuomat ohjelmallisen alueellisen kehittämisen instituutiot, erityisesti paikallista
omaehtoisuutta korostava EU:n LEADER-yhteisöaloite. Lisäksi suuri vaikutus toi-
mintaryhmätyöhön kohdistuneisiin odotuksiin sekä POMO-ohjelman tavoitteiden ja
menettelytapojen muotoutumiseen on ollut perinteisellä suomalaisella kylätoimin-
nalla ja sen asemalla maaseutupolitiikassa.

8.1 Ohjelmalliseen alueiden kehittämiseen

Vartiainen (1998, 2-3) on jakanut Suomessa harjoitetun aluepolitiikan keskeiset
mallit ja vaiheet teollistavaan kehitysaluepolitiikkaan, aluepoliittiseen suunnitteluun
ja ohjelmaperusteiseen aluekehittämiseen (ks. taulukko 7, s. 87). Hän toteaa, että
jako on harkinnanvarainen ja suhteellinen, ja että eri vaiheet ovat pikemminkin li-
mittäisiä kuin peräkkäisiä. Tämän tutkimuksen taustaksi jako kuitenkin sopii, sillä
aluepolitiikan eri vaiheisiin ei ole tarkoitus mennä syvemmälle. Aluepoliittisen
suunnittelun ja ohjelmaperusteisen aluekehittämisen ajatus- ja menettelytapaerot
ovat kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia.

60-luvun loppupuolella alkaneen teollistavan kehitysaluepolitiikan tehtävänä oli
luoda Suomesta teollinen yhteiskunta ja edistää talouden kasvua. Samalla tuli t a-
soittaa ns. kehitysalueiden tulotasoa muihin maan osiin verrattuna. Keskeisenä
aluepolitiikan keinoina olivat verohuojennukset ja taloudellinen tuki yrityksille sekä
infrastruktuurihankkeet. (Vartiainen 1998, 3-5; Viiri 1997, 52-55; ks. myös esim.
Kiljunen 1979, 141-169.) Teollistavan kehitysaluepolitiikan voidaan sanoa muuttu-
neen 70-luvun puolivälissä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen tähdänneeseen
aluepoliittiseen suunnitteluun. Kehitysalueiden sijaan aluepolitiikan kohteeksi tuli
koko maa ja pelkän teollisuuden edistämisen sijaan tavoitteeksi otettiin elinkeinora-
kenteen monipuolistaminen. Aluepolitiikka kytkettiin valtakunnalliseen suunnitte-
luun, jossa aluepoliittisesta suunnittelujärjestelmästä vastasi keskitetysti valtioneu-
voston kansliaan perustettu suunnitteluosasto. Ministeriöt ja lääninhallitukset alkoi-
vat laatia oman alansa tai alueensa kehittämissuunnitelmia. Aluepolitiikka perustui
kokonaisvaltaiseen, rationalistiseen suunnitteluun ja siinä pyrittiin keskushallinnon
eri sektoreiden toimenpiteitä koordinoimalla tasaisen alueellisen kehityksen aikaan-
saamiseen maan eri osissa. Alueille itselleen jäi lähinnä suunnittelun objektin rooli.
(Vartiainen 1998, 5-7; Viiri 1997, 56-58.)
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Taulukko 7. Aluepolitiikan keskeiset mallit ja vaiheet Suomessa (Vartiainen 1998,
14).

Teollistava
Kehitysaluepolitiikka

Aluepoliittinen
suunnittelu

Ohjelmaperusteinen
aluekehittäminen

Yhteiskuntapolitiikan
päämäärä Teollinen yhteiskunta Hyvinvointiyhteiskunta Osaamisen yhteiskunta

Ydinajatus Talouden kasvu, teollis-
taminen

Elinolosuhteet, palvelut Innovatiivisuus, omaeh-
toisuus

Toimenpidekokonaisuu-
det

Kehitysaluelait Yhdentävä ja monitasoi-
nen suunnittelujärjestel-
mä

Ongelmakohtaiset ja
aluekohtaiset ohjelmat

Keskeiset toimijat Kehitysalueiden neuvot-
telukunta

Valtioneuvoston kanslia,
ministeriöt, lääninhalli-
tukset

EU, eri aluetasojen kan-
salliset viranomaiset ja
alueen yritys ym. organi-
saatiot

Toiminnan normatiivi-
nen perusta

Lainsäädäntö Asiantuntijuus Kumppanuus

Keskeiset keinot Teollisuuden ym. perus-
elinkeinojen tuki

Keskushallinnon eri sek-
toreiden toimenpiteiden
koordinointi

Paikallisten yritysten ym.
toimijoiden tuki

Suunnitteluparametrit Tukiprosentit Väestö- ja työpaikka-
suunnitteet, budjetti

Ohjelmat, evaluointi

Alueiden rooli Tukialueet Suunnittelun objekti,
projektialueet

Kehittämisen subjekti

Hallitseva malli ajan-
jaksolla

1966-1975 1975-1988 1989-

80-luvun puolivälistä alkaen alettiin 70-luvun suunnitteluoptimismia ja ylhäältä tu-
levan suunnittelun tehottomuutta kritisoida aluepoliittisessa keskustelussa yhä
enemmän (Vartiainen 1998, 9; ks. esim. Paasivirta 1991, 10-11, 75; Papunen
198628). Samalla keskusteluun tuli aivan uusia painotuksia, yleisesti Euroopassa
virinneitä alueellisen kehittämisen teemoja kuten omaehtoinen kehittäminen, uusi
teknologia, innovatiivisuus, alueiden identiteetti, verkostotalous (Vartiainen 1998,
8).

80- ja 90-lukujen vaihteessa aluepolitiikassa alkoi siirtyminen ohjelmaperusteiseen
alueelliseen kehittämiseen. Siinä oli tarkoitus korostua alueiden rooli itsenäisenä
kehittäjätoimijana ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Vuonna 1989 voimaan tullut

                                                
28 Hautamäki (1985, 91-94) ja Papunen ovat esittäneet paikalliseen omatoimisuuteen perustuvien monitaso-
suunnittelumallien luomista.
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aluepoliittinen laki (1168/1988) oli jo merkinnyt siirtymistä ohjelmallisuuden ja alu-
eiden omaehtoisuuden suuntaan, mutta varsinainen muutos tapahtui vuoden 1993
aluekehityslain myötä (Laki alueiden kehittämisestä 1135/93) (Paasivirta 1991;
Vartiainen 1998, 9-10; Viiri 1997, 58-60).

Syinä näihin aluepolitiikan instituutioiden perusteellisiin muutoksiin olivat viime
kädessä Neuvostoliiton romahduksesta johtunut talouden lama, Euroopan integraatio
ja globalisoituvan talouden muuttuva logiikka. Taloudelliseen kasvuun nojautuneen
tasapainoisen alueellisen kehityksen edellytykset hävisivät ja uuden tilanteen kat-
sottiin vaativan ennen kaikkea tehokkuustavoitteiden korostamista. (Paasivirta
1991, 15, 73.) Ohjelmallisuuden lisäksi uusi laki merkitsi alueiden kehittämisvas-
tuun siirtymistä lääninhallituksilta kuntapohjaisille maakunnan liitoille. Päätösvallan
hajauttamisen ja alueellisiin kehittämisohjelmiin perustuvan omatoimisuuden odo-
tettiin parantavan kehittämistoimenpiteiden osuvuutta ja tehokkuutta. Alueiden eri-
laiset toimijat kuten yritykset ja järjestöt haluttiin saada mukaan aluepoliittiseen
suunnitteluun ja kehittämiseen. Paikallisten ja alueellisten toimintamallien tuli tuoda
aluepolitiikkaan uusia ideoita ja uudistumiskykyä. (HE 99/1993,17, 20; Hallinnon
kehittämiskeskus 1996, 8; Paasivirta 1991, 42-43.)

Uuden lain valmistelussa oli varauduttu Suomen Euroopan yhteisön (myöhemmin
Euroopan unionin) jäsenyyteen ja lähtökohdaksi oli otettu lain soveltuminen EU:n
alue- ja rakennepolitiikan instituutioihin (ks. HE 99/1993; Paasivirta 1991). Jäse-
nyyden toteutuessa EU:n alueellisista tavoiteohjelmista (2, 5b, 6) 29 ja yhteisöaloit-
teista (INTERREG, LEADER) tulikin käytännössä Suomen ohjelmallisen aluepoli-
tiikan perusta (ks. Vartiainen 1998, 11).

8.2 Tavoiteohjelmien toteuttaminen ja LEADER II -ohjelma käynnistyvät

Omaehtoisuuden korostuminen ja ohjelmallisuus merkitsivät alueellisen kehittämi-
sen käytännöissä ennen kaikkea siirtymistä automaattisista rahoitusjärjestelmistä
kehittämishanketoimintaan. Alueiden toimijoiden tuli nyt aktiivisesti ja oma-
aloitteisesti löytää ratkaisut alueensa kehittämisongelmiin ja toteuttaa ideat rahoitta-
viin ohjelmiin sopivina kehittämishankkeina (ks. esim. Viiri 1997, 61).
 

 EU:n tavoiteohjelmien toteuttaminen pääsi Suomessa alueilla käytännössä liikkeelle
vuoden 1996 aikana. Uudenlainen omaehtoisuus, ohjelmallisuus ja kehittämishan-
ketyö ei ollut alueiden kehittämisestä vastanneille organisaatioille helppoa. Kehit-
tämistyö oli seutukaavaliittojen pohjalta perustettujen ja uutta rooliansa hakevien
maakunnan liittojen, valtionhallinnon alueviranomaisten sekä kuntien käsissä. Pe-
rinteisellä virkamiestyöllä ja hallinnoinnilla hankkeita ei kuitenkaan ohjelmiin tahto-
nut syntyä. Voidaan sanoa, että käsitys siitä, miten kehittämistä saadaan aikaan pit-
kälti puuttui. Kommunikaatio ei toiminut yksityisten toimijoiden suuntaan ja pape-
                                                
29 EU:n ohjelmakaudella 1995-1999 Suomessa toteutetut alueelliset tavoiteohjelmat.
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rinmakuiseen kehittämiseen heitä oli vaikea saada mukaan. Lisäksi tavoiteohjelmien
rahoituksen hajoaminen valtion sektorihallinnon eri momenteille lisäsi ohjelmatyön
byrokraattisuutta. Ministeriöiden välistä toimivaltajakoa ei Suomessa muutettu
EU:n rakennerahasto-ohjelmien takia. Etenkin uudenlaista aloitteellisuutta ja yh-
teistyötä edellyttäneiden hankkeiden liikkeellelähtö osoittautui alkuun vaikeaksi.
(Ks. esim. Linnamaa & Sotarauta 2000, 96, 99; Mäkinen 1999, 159-174; Uusitalo
1998, 232-233, 256; Virkkala 2000, 22-27.)

 ”Ongelmanahan meillä oli ennemminkin se, että me ei 5b:tä ja 6:ta tehtäessä tajuttu, että tar-
vitaan se aktivointitaso. Luultiin, että sinne vaan tulee hankkeita. Jossa taas tämä vanha viran-
omaismenttaliteetti, että ootetaan, että kohta tulee hankkeita ja sitten me hyväksytään ja hy-
lätään niitä, eli tätä rakentamispuolta ei tajuttu.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jä-
sen)

             

Kuva 6: LEADER-alueet Suomessa ohjelmakaudella 1995-1999 (Karttapohja:
Kunnat 1.1.2001)
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Hieman tavoiteohjelmia myöhemmin käynnistyi Suomessa EU:n yhteisöaloite LEA-
DER II (ks. luku 6.2). Ohjelma perustui paikallisten toimintaryhmien kehittämistyö-
hön niin, että kehittämisvaroja tuli myöntää suoraan ryhmille niiden itse toiminta-
alueelleen laatimansa kehittämisohjelman toteuttamiseen (ks. Viljanen 1997a). Toi-
sin kuin tavoiteohjelmat LEADER-ohjelma motivoi yksityiset toimijat alueilla liik-
keelle. Ohjelma nähtiin paikallisten toimijoiden keskuudessa uudenlaisena toimin-
tatapana, jolla itse voitiin vaikuttaa oman alueen kehittämiseen (esim. Karhio 1997).

LEADER-ohjelmaan pyrki Suomessa 67 ryhmää. Rahoituksen piiriin voitiin niistä
kuitenkin  valita vain 22 (ks. kuva 6, s. 89). Ulkopuolelle jäi monia rahoituskelpoi-
sia ryhmiä. Lisäksi LEADER-yhteisöaloitteen soveltamisalue rajoittui EU:n tavoite-
ohjelmien 5b ja 6 -alueille, mikä jätti paljon maaseutualueita täysin toimintaryhmä-
työn ulkopuolelle. Näillä alueilla maaseudun kehittämiseen käytössä olevat resurs-
sit ja välineet näyttivät muutenkin jääneen hyvin vähäisiksi. LEADER-ohjelmasta
vastanneissa viranomaisissa heräsikin ajatus kansallisesta ohjelmasta laajentamaan
toimintaryhmätyötä LEADER:in ulkopuolelle jääneille alueille. Uuden toimintatavan
tarve katsottiin yhtäläiseksi koko maassa. (Ks. Toimiva maaseutu 1996, 83-84.)

”Kun alko tulla niitä LEADER-hakemuksia, niin huomattiin, että tämä on todella toimiva
menettelytapa, niin sitten sitä haluttiin kansallisin varoin laajentaa.” (seudullisen kehittämi-
sen teemaryhmän jäsen)

Toimintaryhmätyön laajentamista tuki lisäksi oletus paikallisen omaehtoisuuden ja
toimintaryhmätyön aseman vahvistumisesta EU:n aluepolitiikan instituutioissa seu-
raavalla ohjelmakaudella eli vuosina 2000-2006. Tähän antoi viitteitä mm. 1996
syksyllä Irlannin Corkissa järjestetty EU:n maaseutuseminaari ja siellä annettu j u-
listus (ks. luku 6.2). Ensimmäisen ohjelmakauden osalta ohjelmien toteuttamisen
liikkeellelähtö oli Suomessa ollut hidasta eikä näin EU:n rakennerahastoista saatu
parasta mahdollista hyötyä. Tulevaan rahastokauteen haluttiinkin valmistautua
ajoissa. Tämän katsottiin tarkoittavan toimintaryhmätyön osalta sitä, että hyviä ryh-
miä tuli olla olemassa ympäri Suomea, ja oikeanlaisten hallinnollisten menettelyta-
pojen tuli olla valmiina vuoden 1999 loppuun mennessä.

”Meillähän oli tähtäin paljon pidemmällä, kuin vaan kolmivuotinen POMO. Tähtäin oli jo
vuonna 2000, kun uudet LEADER:it lähtee liikkeelle. Sehän oli paljon suurempi se tähtäin.
Tää on vaan se välivaihe…Tavoitteena oli, että me saatais hyviä ryhmiä vuonna 2000, jotta on
toiminta valmiina LEADER III:sta varten.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

8.3 Kylätoiminta maaseutupolitiikassa

Maaseutupolitiikka mainittiin johdanto-osassa alueellisen kehittämisen käsitettä
määriteltäessä (ks. luku 3.1, s. 16). Uusitalo (1998, 30-31) määrittää maaseutupoli-
tiikan tavoitetietoiseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on maaseudun elinolojen p a-
rantaminen. Maaseutupolitiikan lähtökohdat ovat Suomessa 80-luvun aluepolitiikas-
sa. Omaa asemaa ja tehtäviä maaseutupolitiikka alkoi kuitenkin saada Euroopan
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neuvoston maaseutukampanjan jälkeen vuonna 1988 käynnistetyn maaseudun ke-
hittämisprojektin tuloksena. (Haveri & Haveri 1994, 28; Uusitalo 1998, 59-62.)

Laajasti ymmärrettynä maaseutupolitiikan on Suomessa katsottu pitävän sisällään
usean eri hallinnonalan kaikki maaseutuun välittömästi tai välillisesti vaikuttavat
toimenpiteet. Suppeasti määriteltynä se sisältää muita politiikanaloja tukevat ja täy-
dentävät maaseutuun kohdistuvat toimenpiteet. Maaseutupolitiikka on osaksi osa
aluepolitiikkaa ja muita politiikanaloja. Se on kuitenkin myös selvästi oma, muille
politiikanaloille rinnakkainen politiikka, jolla on omia välineitä. (Toimiva maaseutu
1996, 27; Uusitalo 1998, 70.) Ohjelmallisessa alueellisessa kehittämisessä maa-
seutupolitiikka ja aluepolitiikka pitkälti yhtyvät, sillä Euroopan unionin tavoiteoh-
jelmat ja yhteisöaloitteet kohdistuvat suuremmaksi osaksi maaseutualueille. EU:n
ohjelmien lisäksi maaseutupolitiikan välineistöön katsotaan kuuluvan maatalouspo-
litiikan maaseutupoliittiset keinot kuten ympäristötuki sekä EU-osarahoitteista oh-
jelmapolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa täydentävät kansalliset toimenpiteet. Vii-
meksi mainittuja ovat maaseudun kokonaisohjelmat, maaseudun toimintoja edusta-
vat teemaryhmät, tutkimus- ja kehittämishanketoiminta sekä laajaan maaseutupoli-
tiikkaan vaikuttaminen. Kansallisista maaseutupolitiikan toimenpiteistä vastaa usei-
den ministeriöiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja etujärjestöjen kumppanuuselin,
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. (Ks. Uusitalo 1998, 209-289.)

 Suomalaiseen kylätoimintaan viitattiin jo omaehtoista kehittämistä ja kommunikatii-
vista suunnittelua koskevissa luvuissa (luvut 3.2 ja 6.3.3). Kylätoiminta voidaan
määritellä kylien asukkaiden omaksi toiminnaksi tavoitteena omien elinolosuhteiden
parantaminen. Se perustuu omaehtoiseen talkootoimintaan, jolle on luonteenomaista
vapaaehtoisuus, yhteisöstä itsestään lähtevät motiivit sekä ideaalinen yhteishenki.
(Ks. Hautamäki 1989; Hyyryläinen 1994; 2000, 109-114.)
 

 Kylätoiminta levisi 1970-luvun lopulla laajasti Suomen maaseudulla reaktiona voi-
makkaalle muuttoliikkeelle maaseudulta kaupunkeihin. Leviämistä tuki useamman
yliopiston yhteinen Kylätutkimus 76 - projekti. (Ks. Hautamäki 1989.) Kylätoimin-
nan ansiosta paikallisen omatoimisuuden ajatusten katsotaan tulleen 80-luvun puoli-
välin jälkeen suomalaiseen aluepolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen (esim. Ka-
tajamäki & Kaikkonen 1991, 45-46; ks. Komiteamietintö 1986:6, 340). EU:n ohjel-
mapolitiikan tuloon asti paikallisen omatoimisuuden edistäminen jäi niissä kuitenkin
pitkälti puheen asteelle (ks. Isosuo 2000, 57-58; Katajamäki & Kaikkonen 1991,
46). Vuoden 1996 maaseutupoliittisessa ohjelmassa, Toimiva maaseutu -
ohjelmassa, kylätoiminta sai viimein selvän aseman osana maaseutupolitiikkaa.
Ohjelmassa mm. korostettiin kylien yhteistyötä tarvittavan alueellisten kehittämis-
ohjelmien sisältämien kylähankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Toimiva
maaseutu 1996, 85-86.)
 

 LEADER-ohjelman tuomalla toimintaryhmätyöllä ja kylätoiminnalla on Suomessa
vahva yhteys. Toimintaryhmätyötä rahoittavia LEADER- ja myöhemmin kansallista
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POMO-ohjelmaa on pidetty ensinnäkin merkittävinä kylätoiminnan vahvistajina.
Ohjelmat toivat välineitä ja resursseja kylien asukkaiden omaan kehittämistyöhön
sekä edistivät kylien organisoitumista (ks. esim. Hyyryläinen 2000, 117; Uusitalo
1998, 131-133). Kylätoiminnan vaikutus näkyi puolestaan LEADER-ohjelman peri-
aatteiden ymmärtämisessä Suomessa sekä edelleen POMO-ohjelman periaatteissa ja
käytännön menettelytavoissa. Suomessa on alusta asti pidetty selvänä, että LEA-
DER-ohjelman paikallisuuden ajatus ja ”alhaalta ylöspäin” -toimintamalli tarkoitta-
vat sitä, että toimintaryhmät koostuvat ennen kaikkea kylien asukkaista ja yhtei-
söistä sekä sitä, että ohjelmien hankkeiden tulee myös olla ensisijaisesti näistä toi-
mijoista lähtöisin.30 Paikallisen toiminnan ei siis katsottu tarkoittavan vain esimer-
kiksi kunnista lähtevää toimintaa, niin kuin mm. Saksassa LEADER-ohjelman peri-
aatteet on paikoin ymmärretty (ks. esim. Lückenkötter 1999). Kylätoiminnan vahva
perinne näkyy myös siinä, että kylien asukkaiden tekemä talkootyö taisteltiin EU:n
komissiossa LEADER-ohjelmaan hyväksyttäväksi osana kehittämishankkeiden yk-
sityistä omarahoitusosuutta (ks. Viljanen 1997b, 11). Kylätoiminnan ja siihen liitty-
neen aiemman kylien kehittämistoiminnan voi siis nähdä luoneen perustaa uskolle
kylien asukkaiden aktiivisuuteen ja kykyyn itse toimia oman alueensa kehittämisek-
si, kunhan heillä on välineitä, joihin tarttua (ks. Hyyryläinen 1996, 186; Hyyryläinen
& Rannikko 2000,190).

 ”Ehkä se oivallus, että tän tyyppinen homma sopii ja toimii tällaisessa suomalaisessa maa-
seudun kehittämisessä ihan hyvin. Meillä on hyvää pohjaa olemassa, kun miettii kylätoimin-
tasysteemiä…Näiden kokemusten pohjalta on ollut sitä ajatusta, että näitä pitäisi viedä
eteenpäin jalostuneempaan muotoon.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

”Paikalliset ihmiset parhaiten tietää, mitä he tarvitsee ja minkälaisilla toimenpiteillä näitä
tavoitteita voidaan toteuttaa. Musta tää on hurjan upee ollut tämä oppimisprosessi koko tän
paikallisen omaehtoisuuden ohjelmakokonaisuus, jossa on LEADER-ohjelmat EU-laisena
pohjana ja sitten POMO-ohjelma sitä täydentämässä. Ja sitten osin tietysti kylätoiminta
omalta osaltaan.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

Jälkiviisaana on voitu sanoa, että toimintaryhmätyö ja sitä rahoittava ohjelma olisi
voinut Suomessa syntyä kylätoiminnan perustalta ja kansallisen maaseutupolitiikan
aineksista ilman EU:n LEADER-ohjelmaakin. POMO-ohjelman luoneet seudullisen
kehittämisen teemaryhmän jäsenet ovat kuitenkin itsekin epäilleet tällaisen uuden,
paikalliseen omaehtoisuuteen perustuvan toimintatavan mahdollisuuksia institutio-
nalisoitua suomalaiseen päätöksentekoon ja hallintoon ilman LEADER-
yhteisöaloitteen tuomaa mallia ja painetta. (Ks. myös Isosuo 2000, 58.)

”Kyllähän toi homma lähti siitä LEADER:ista liikkeelle. Voihan se olla, että tällaisia ideoita
olisi voinut tulla, mutta niiden läpimeno olisi ollut aika heikkoa. Kun ei olis ollu referenssiä,
mihin viitata, että onko tämä hyvä vai huono.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

                                                
30 Ns. kylän kehittämishankkeiden lisäksi esimerkiksi pienimuotoisen yritystoiminnan kehittämishankkeiden
toteuttajat ovat useimmiten myös juuri paikallisia kylien asukkaita.
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8.4 POMO-ohjelman synty ja tarkoitus

POMO-ohjelman syntyyn vaikuttivat siis ennen kaikkea EU:n tavoiteohjelmista sekä
LEADER-yhteisöaloitteesta saadut alkuvaiheen kokemukset. Ne osoittivat, että v i-
ranomaistyöllä kehittämishankkeita oli vaikea saada liikkeelle ja että paikallisia
toimijoita saadaan parhaiten mukaan kehittämiseen antamalla vastuuta mahdolli-
simman paljon heille itselleen. Kylätoiminnan perinne toi valmiuksia LEADER-
toimintatavan eli toimintaryhmätyön laajaan omaksumiseen. Keskeisenä taustateki-
jänä POMO-ohjelmalle oli lisäksi usko siihen, että paikalliseen omaehtoisuuteen
perustuva, yhdentävä maaseudun kehittäminen saisi vuosina 2000-2006 alkavalla
EU:n ohjelmakaudella entistä vahvemman aseman.

Toimiva maaseutu -maaseutuohjelma oli valmisteilla LEADER II -ohjelman käyn-
nistymisen kanssa samaan aikaan. Sen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin toimintaryh-
mätyön vakiinnuttaminen maaseutualueiden kehittämiseen laajentamalla LEADER:in
edustama toimintatapa kansallisilla varoilla uusille alueille (Toimiva maaseutu
1996, 83-84). Paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelman eli POMO-ohjelman
luominen tapahtui siten maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä osana maaseutuoh-
jelman toteuttamista. Sitä varten perustettiin seudullisen kehittämisen teemaryhmä,
joka koostui eri ministeriöiden, aluehallinnon sekä asiantuntijaorganisaatioiden
edustajista. POMO-ohjelman tavoitteet sekä ajatukset eri toimijoiden rooleista oh-
jelmassa muotoutuivat teemaryhmässä osana POMO-ohjelmaprosessia.

Vuosina 1997-199931 toteutettavaksi tarkoitetussa POMO-ohjelmassa tuli LEA-
DER-ohjelman lailla suunnitella ja toteuttaa ruohonjuuritasolta lähteviä strategioita
ja hankkeita, jotka toisivat alueille uusia lähestymistapoja ja toimijoita maaseudun
kehittämiseen. Paikallisten toimintaryhmien32 työllä oli tarkoitus vahvistaa paikal-
lista aloitteellisuutta ja seudullista, yhteistyöhön perustuvaa kehittämistä. Sen tuli
tukea yritystoiminnan verkostoitumista ja paikallista työllistymistä sekä aktivoida
kehittämishanketoimintaa yli ohjelman omien varojen eli auttaa synnyttämään EU:n
tavoiteohjelmista rahoitettavaksi sopivia isompia kehittämishankkeita. Kolmen vuo-
den ohjelmakauden määrällisinä tavoitteina oli 800 työpaikan synnyttäminen tai
säilyttäminen, vaikuttaminen yli 200 yrityksen syntymiseen sekä välillisesti työlli-
syyteen 3000 henkilötyövuoden edestä. Varoja suunniteltiin käytettävän ohjelmaan
vuosittain vähintään 56 milj. mk (n. 9,3 milj. euroa), joista puolet olisivat maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) POMO-ohjelmarahoitusta ja toinen puoli toiminta-
ryhmien itse hankkimaa rahoitusta.  (Seudullinen kehittäminen…1997, 1, 4.)

 ”Toimintaryhmä on toisaalta kehityksen moottori siellä alueella ja sen homman tuki. Ja toi-
saalta toteuttaa sitä POMO-ohjelmaa. Pitäisi olla olemassa tämä suppea POMO, joka on tä-
mä meidän raha ja siihen haalittu muu raha alueelta ja sillä toteutettavat asiat. Ja sitten se

                                                
31 Käytännössä toteuttaminen jatkui kesään 2000.
32 POMO-ohjelmaa valmisteltaessa ja vielä POMO-ohjelma-asiakirjassa 12.3.1997 paikallisten toiminta-
ryhmien sijaan puhuttiin seuturyhmistä. Myöhemmin POMO-ohjelmaan kuitenkin vakiintui termi paikallinen
toimintaryhmä. Selvyyden vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään ryhmistä koko ajan tätä nimitystä.
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laaja POMO, joka on vastuunottamista alueen kehittämisestä muutenkin. Eli niitten hankkei-
den syöttämistä sinne 5b:hen ja 6:een. Eli otetaan vastuuta muustakin, kuin mitä itte rahoite-
taan.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

Paikallisten toimintaryhmien tuli laatia yhdessä alueensa ruohonjuuritason toimijoi-
den kanssa kehittämisohjelma alueelleen ja vastata ohjelman toteuttamisesta. To-
teuttamista varten se sai MMM:ltä käyttöönsä puolet tarvitsemastaan rahoituksesta,
kuitenkin enintään 2 Mmk (n. 0,33 milj. euroa) vuotta kohti. Loppuosan rahoituk-
sestaan sen oli koottava yksityisiltä tahoilta, kunnilta ja aluehallinnolta. (Ks. Seu-
dullinen kehittäminen…1997.)

Seudullisen kehittämisen teemaryhmän pyrkimyksenä oli kehittää LEADER-
ohjelman menettelyjä edelleen. Se halusi tehdä POMO-ohjelmasta LEADER-
ohjelmaa joustavamman ja viedä päätöksentekovaltaa vielä enemmän ryhmille it-
selleen. LEADER-ohjelmassa byrokratiaa lisäsi mm. se, että lopullinen rahoitus-
päätös kehittämishankkeille tehtiin ryhmän päätöksen jälkeen vielä aluehallinnossa.
Tämän katsottiin haittaavan myös ryhmien omaehtoisuutta. (Ks. Viljanen 1997a, 72-
73.) POMO-ohjelmaan tällaista aluehallinnon roolia ei tullut, vaan päätösvalta oli
täysin ryhmillä. Laillisuusvalvonta jäi tosin MMM:lle. LEADER-ohjelmasta poike-
ten POMO-ohjelmassa ei myöskään katsottu tarpeelliseksi tehdä keskushallintoon
kokoavaa ohjelmaa koordinoimaan toimintaryhmien ohjelmien sisältöä eikä vaatia
ryhmiltä kouluttautumisvaihetta ennen varsinaisiin hankkeisiin ryhtymistä. LEA-
DER- ja POMO-ohjelmien erilaisista menettelyistä oli tarkoitus kerätä kokemuksia,
vertailla niitä keskenään sekä hyödyntää tuloksia valmistauduttaessa EU:n vuonna
2000 alkavaan ohjelmakauteen ja sen myötä toimintaryhmätyön laajentamiseen koko
maahan (ks. Seudullinen kehittäminen…1997, 2).

 ”LEADER:in osaltahan se oli vähän annettua. Kun se oli EU:n ohjelma ja EU:n ohjelmaraa-
mit oli siinä olemassa ja siinä oli tällainen toimintatapa valmiina. Eikä rahaa saanut, kuin jos
sen täyttää. POMO:ssa se on kuitenkin vähän monimutkaisempi. Toisaalta vähän helpompi,
kun niitä kokemuksia oli LEADER:ista.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

 
 ”Minusta siinä haluttiin kokeilumalli siihen, että kun LEADER:issa kuitenkin kaikki päätök-
set on viranomaispäätöksiä. Haluttiin siihen rinnalle toinen malli, jossa kokeiltaisiin ja a n-
nettaisiin se raha tai se päätöstaso yhtä pykälää pidemmälle…Ainakin mulla oli se koko ajan,
että tässä on nyt se hykerryttävä tilanne, että suurinpiirtein identtisiä ryhmiä LEADER-
prosessissa, jossa kuitenkin se päätösvalta on viranomaisilla ja sitten POMO-prosessi, jossa
se viimekäden päätösvalta on siellä toimijoilla.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jä-
sen)

8.5 Toimintaryhmätyön instituutio

Maaseutualueiden kehittämisestä vastaavien EU:n ja keskushallinnon virkamiesten
luomana toimintaryhmätyön instituution tarkoitus on siis edistää paikallisista toi-
mintaryhmistä ja näiden yhteistyökumppaneista lähtevää omaehtoista alueellista
kehittämistä. Toimintaryhmätyön instituution voi nähdä sisältävän neljä keskeistä
elementtiä. Nämä ovat:
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1)  toimintaryhmän malli
2)  rahoitusväline
3)  tukijaorganisaatioiden kumppanuus
4)  toimintaryhmien verkostoituminen.

Seuraavassa selvitetään tarkemmin näiden elementtien sisältöä sekä sitä, millaisia
käytännön muotoja tai edustajia niillä oli POMO-ohjelmaprosessissa.

toimintaryhmän malli

Toimintaryhmän malli on toimintaryhmätyön instituution keskeisin elementti. Se
antaa ruohonjuuritason toimijoille valtaa ja vastuuta alueensa kehittämisestä. Malli
on peräisin EU:n yhteisöaloite LEADER II -ohjelmasta, jossa paikalliset toiminta-
ryhmät (local action group = LAG) on osoitettu LEADER-rahoituksen ensisijaisiksi
edunsaajiksi. Toimintaryhmän malli ohjaa paikallisten kehittäjäryhmien organisoi-
tumista ja ryhmien roolin muodostumista alueilla.33

Toimintaryhmän malli perustuu paikalliseen kumppanuuteen. Toimintaryhmän teh-
tävänä on uudenlaisen kumppanuuden rakentaminen julkisen talouden, yritystalou-
den ja yhteisötalouden välille (Hyyryläinen & Rannikko 2000, 60). Ryhmien tulee
koota yhteen muutaman kunnan kokoiselta alueelta laaja joukko erilaisia paikallisia
toimijoita: ihmisiä eri ammateista, kylä- ja muita paikallisia yhdistyksiä sekä pai-
kallisia yrittäjiä. Myös kuntien edustajia voi kuulua toimintaryhmiin.34

Toimintaryhmien on järjestäydyttävä yksityisoikeudelliseksi oikeushenkilöksi, jotta
ne voivat tehdä oikeudellisesti sitovia toimia ja jotta vastuusuhteet sekä ryhmän
sisällä että ulkopuolisiin nähden ovat selvät. Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan
käytännössä ryhmän järjestäytymistä yhdistykseksi tai osuuskunnaksi. Ryhmä valit-
see itselleen vuosittain jäseniään laajasti edustavan hallituksen ja voi palkata tehtä-
viensä hoitamiseksi 1-2 toimihenkilöä. (Ks. esim. POMO-ryhmän organisoituminen
1997.) Yhdistyksen tai osuuskunnan viralliset jäsenet sekä etenkin sen hallitus ja
toimihenkilöt muodostavat toimintaryhmän ytimen. Toimintaryhmän ei kuitenkaan
ole ajateltu rajautuvan tarkasti, vaan niihin voidaan nähdä kuuluvan eri tavalla toi-
mintaan osallistuvia ihmisiä. (Ks. Karhio 2000b, 88; MMM 1999, 4, 19.)

                                                
33 POMO-ohjelmaa koskien paikallisista toimintaryhmistä, niiden organisoitumisesta ja tehtävistä on mää-
rätty virallisesti valtioneuvoston päätöksessä LEADER II -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta (VNp
183/97), POMO-ohjelma-asiakirjassa (12.3.1997), POMO-ohjelmaa koskevassa menettelytapakirjeessä
(25.4.1997), maaseutuelinkeinoasetuksessa (848/1997) sekä POMO-ryhmien ja maa- ja metsätalousminis-
teriön keskinäisessä sopimuksessa (9.12.1997).
34 Vuonna 2001 käynnistynyttä LEADER+-ohjelmaa varten paikallisen toimintaryhmän muodollisiin vaati-
muksiin tuli ns. kolmikantaperiaate. Se tarkoitti sitä, että ryhmän hallituksen tuli koostua tasapuolisesti maa-
seudun asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten edustajista sekä paikallisesta julkisesta tahosta (ts.
kuntien edustajista). (Ks. Hakeminen LEADER+-yhteisöaloitteeseen 2000.)
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Toimintaryhmiltä odotetaan kehittäjäroolin ottamista alueellaan. Kehittäjärooli pitää
sisällään seuraavia tehtäviä (ks. esim. Seudullinen kehittäminen…1997, 3; Viljanen
1997a, 35-36):

− kehittämisohjelman laatiminen
− vastuun kantaminen ohjelman toteuttamisesta
− ohjelmasta tiedottaminen
− paikallisten toimijoiden aktivointi kehittämishankkeiden toteuttami-

seen
− hankkeita suunnittelevien neuvominen
− kehittämishankkeiden jalostaminen eteenpäin
− ohjelmaa toteuttavien toimenpiteiden ja toteuttajien valitseminen

(rahoituspäätösten teko)
− paikallisen kehittämistyön koordinoiminen
− paikallisten toimijoiden verkostoitumisen edistäminen
− välittäjänä toimiminen paikallisten toimijoiden ja viranomaisten vä-

lillä

Kaiken kaikkiaan ryhmän roolina on toimia alueensa omaehtoisen kehittämisen
moottorina. Kumppanuuteen sopivalla tavalla toimintaryhmätyöhön kuuluvan kehit-
tämissuunnittelun oletetaan tapahtuvan paikallistason toimijoiden kommunikatiivi-
sena itsesuunnitteluna, jossa pyritään eri toimijoiden laajaan osallistumiseen ja nä-
kemysten esille tuloon. Asiantuntijasuunnittelijalle ei juuri nähdä olevan tarvetta,
vaan paikallisia toimijoita itseään pidetään kehittämisen parhaina asiantuntijoina.
Toimintaryhmien tulee myös muuten olla kehittäjäroolissaan avoimia ja toteuttaa
ohjelmaansa laajassa yhteistyössä alueen erilaisten paikallisten ja seudullisten toi-
mijoiden kanssa. (Ks. esim. Karhio 2000b, 85; Seudullinen kehittäminen…1997, 2-
3.)

”Mun mielestä POMO-toiminnan tärkeimpiä asioita ovat vuosikokoukset, joihin voi tulla
paljon ihmisiä…Keskustellaan asioista. Siellä tulee niitä ideoita. Siellä kokouksessa pitäisi
sen olemassa olevan hallituksen, tulisi pystyä vastaanottamaan se viesti, joka tulee sieltä ja
kirjoittaa se paperille. Siinä se on se ero, ettei se vaan kuuntele ja lähde kotiin. Se on se raja
siinä, että mikä on omaehtoista ja mikä on tavallista projektitoimintaa, että, pystytäänkö
hyödyntämään ihmisten ideat vai ei.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

Kuntaorganisaatiot ovat toimintaryhmien tärkeimpiä kumppaneita niin taloudellises-
sa kuin toiminnallisessakin mielessä. Kuntien odotetaan mm. rahoittavan osaltaan
toimintaryhmien ohjelmien toteuttamista. Ryhmillä on kuitenkin kuntiin nähden itse-
näinen asema. Niiden tulee toimia alueellaan kuntarajoista riippumatta ja kannustaa
paikallisia toimijoita kuntien rajat ylittävään kehittämiseen. Ryhmät myös itse päät-
tävät kuntien niille osoittamien varojen käyttämisestä ja jakamisesta eri hankkeille.
(Ks. esim. Karhio 2000b, 88; POMO-koulutustilaisuudet…1997a, 2; Viljanen
1997a, 34.)



III Suomi ja Baijeri esimerkkeinä

97

Toimintaryhmille on ajateltu muuta alueellista kehittämistä täydentävä rooli. Niiden
avulla alueille toivotaan uusia lähestymistapoja ja toimijoita maaseudun kehittämi-
seen. Ryhmien nähdään omilla ohjelmillaan paikkaavan julkishallinnon ja elinkei-
noelämän toimesta tapahtuvaa kehittämistä tukemalla erityisesti pienimuotoista
maaseudun kehittämistoimintaa. Ryhmien odotetaan näin aktivoivan hanketoimintaa
ja kasvattavan kehittämishankkeita myöhemmin isommista ohjelmista rahoitettavak-
si. Toimintaryhmän kumppaneina ovat siis myös alueiden kehittämisestä vastaavat
alueviranomaiset. (Ks. MMM 1999, 4-5, 16; Seudullinen kehittäminen…1997, 1.)
Alueellisilta viranomaisilta odotetaan niin ikään toimintaryhmätyön osarahoittajan
roolia. Kuntien lailla niidenkin tulee maksaa rahoitusosuutensa ns.
”könttäsummana” ja siirtää päätösvalta varojen käytöstä ryhmälle.

rahoitusväline

Toimintaryhmätyötä rahoittavan välineen tarkoituksena on luoda taloudelliset edel-
lytykset toimintaryhmien omaehtoiselle kehittämistoiminnalle. Se osoittaa ryhmille
niiden laatiman kehittämisohjelman perusteella omia varoja käyttöön. EU:n tai kes-
kushallinnon resurssien ohjaamista rahoitusvälineen kautta ryhmille perustellaan
ennen muuta edellä mainitulla toimintaryhmien muuta alueellista kehittämistyötä
täydentävällä roolilla.

Rahoitusväline paitsi antaa toimintaryhmien toiminnalle taloudelliset edellytykset
myös säätelee vahvasti ryhmien toimintaa ja suhdetta varoja myöntävään viranomai-
seen. Rahoitusväline kytkeytyy läheisesti toimintaryhmän malliin. Kun viimeksi
mainittu ohjaa paikallista kehittämistyötä lähinnä ei-materiaalisin kannustimin, ta-
voitteena mallin muodostuminen tietynlaiseksi itsestäänselvyydeksi, rahoitusväli-
neeseen liittyvät selvät taloudelliset kannustimet ja muodolliset säännöt. Varojen
saanti on mahdollista vain noudattamalla välineeseen sisältyviä normeja. Ne mm.
edellyttävät toimintaryhmiltä edellä mainittua oikeustoimikelpoisuutta, avoimuutta
ja paikallisten toimijoiden laajaa mukanaoloa. Rahoitusvälineeseen sisältyy strate-
ginen ote ja ohjelmallisuus, joihin perustuen ryhmiltä vaaditaan strategista kehittä-
misohjelmaa. Toimintaryhmätyön luonteeseen kuuluu kehittämisohjelmien sisältöä
koskevan päätösvallan jättäminen ryhmille itselleen. Väline ohjaa sisältöä kuitenkin
rajoittamalla sitä, mihin välineen kautta ohjautuvia varoja voidaan käyttää.

Koska rahoitusvälineen kautta ryhmille suunnataan julkisia varoja, välineeseen liit-
tyy aina jonkinlainen valtionhallinnon toimesta tehtävä laillisuusvalvonta. Tämän
vuoksi maksatusta ja raportointia toimintaryhmien ja varoja hallinnoivien viran-
omaisten välillä ohjaavat tarkat menettelysäännöt. Rahoitusvälineeseen liittyvät niin
ikään säännöt eri osapuolten rahoitusosuuksista – rahoitus perustuu valtionhallin-
non, kuntien ja yksityisten toimijoiden kumppanuuteen. Tämä pakottaa toimintaryh-
miä yhteistyöhön mm. kuntien ja alueviranomaisten kanssa.
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Tärkeimpänä toimintaryhmätyön rahoitusvälineenä voi pitää EU:n LEADER-
yhteisöaloiteohjelmaa. Tässä tutkimuksessa keskeisellä sijalla on kuitenkin sen
suomalainen versio, POMO-ohjelma. POMO-ohjelma nojautuu maaseutuelinkeino-
lakiin (1304/1994). Sen resurssointi on tapahtunut maatalouden kehittämisrahastosta
(MAKERA). Maaseudun elinkeinojen kehittäminen, uusien yritysten ja työpaikkojen
syntyminen ovat olleet ohjelmassa varojen käytön keskeisiä julkilausuttuja tavoit-
teita ja toiminnan onnistumisen julkisia mittareita (ks. Seudullinen kehittämi-
nen…1997, 1).

POMO-ohjelmassa myönnettävistä avustuksista ja niihin liittyvistä menettelyistä on
säädetty  maaseutuelinkeinoasetuksessa (848/1997). Esimerkiksi asetuksen 27 c
§:ssä todetaan:

  ”Alueelliselle toimintaryhmälle voidaan myöntää avustusta toimintaryhmän laatimaan ke-
hittämisohjelmaan sisältyvää yhteisöllistä toimintaa varten. Avustuskelpoisena yhteisöllise-
nä toimintana pidetään alueellista kehitystä edistävää suunnittelu-, selvitys- ja tutkimustyötä,
koulutusta, yritysten kehittämistä, itsensä työllistämistä, tiedottamista sekä kehittämisoh-
jelman toteuttamiseen liittyviä välttämättömiä hallintotoimia.
     Avustusta voidaan myöntää vain sellaisen kehittämisohjelman kustannuksiin, jonka rahoi-
tus jakautuu eri rahoittajien kesken ohjelma-asiakirjassa tarkemmin määriteltävällä tavalla.
    Avustusta voidaan myöntää vain sellaiselle toimintaryhmälle, joka on rekisteröity yhdistys,
osuuskunta tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Tuen myöntämisen edellytyksenä
on lisäksi, että asianomainen ministeriö hyväksyy kehittämisohjelman.” (MEA 848/1997,
27c§)

Asetuksessa on säädetty myös mm. siitä, että toimintaryhmä hakee avustusta
”asianomaisesta ministeriöstä” ts. maa- ja metsätalousministeriöstä, joka myöntää
avustuksen ja hoitaa maksatuksen. Tämä on ollut suurin ero LEADER-ohjelmaan
verrattuna, sillä siinä varat on ohjattu työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-
keskuksen) kautta  (ks. MMM 1999, 20).35

POMO-ohjelman menettelyistä annettiin ohjeita mm. POMO-ohjelma-asiakirjassa
(12.3.1997) sekä sitä tarkentavassa menettelytapakirjeessä (25.4.1997). Ohjeet
koskivat mm. paikallisen toimintaryhmän tehtäviä ja kokoonpanoa, ohjelman rahoi-
tuspohjaa sekä toimintaryhmän laatimaa ohjelmaa. Edellä on jo mainittu, että varsi-
naista POMO-rahoitusta ryhmän oli mahdollista saada enintään puolet ohjelmansa
kustannuksista. Vähintään 25% rahoituksesta täytyi olla muuta kuin valtionrahoi-
tusta eli tulla kunnilta tai yksityisiltä. Tämän rahoituksen nähtiin varmistavan pai-
kallistason sitoutuneisuutta ja sanottiin olevan yksi ryhmien valinnan kriteeri. (Seu-
dullinen kehittäminen…1997, 2-4.) POMO-ohjelman hengen mukaista katsottiin li-
säksi olevan sen, että niin aluehallintoviranomaiset kuin kunnatkin maksaisivat ra-
hoitusosuutensa ryhmille ”könttäsummana” vuosittain sen sijaan, että rahoittaisivat
ryhmien ohjelmaa toimenpidekohtaisesti (ks. esim. POMO-
koulutustilaisuudet…1997b, 4).

                                                
35 Alunperin ajatuksena oli siirtää maksatus myöhemmin vuoden 1997 aluehallinnon uudistuksessa maaseu-
tuelinkeinopiirien toimintaa jatkaneille TE-keskusten maaseutuosastoille sitten, kun nämä olivat vakiintuneet.
POMO-toiminnan kokeiluluonteeseen vedoten rahoitushallinto pidettiin kuitenkin lopulta ministeriössä.
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Toimintaryhmien ohjelmaa koskevissa ohjeissa kerrottiin, mitä asioita niiden tuli
ohjelmissaan esittää. Keskeisiksi kohdiksi katsottiin tavoitteet, toimenpiteet, niiden
perustelut, tekijät sekä seurannan ja valvonnan järjestäminen. Ryhmien kehittämis-
työn sisältöä tai painotuksia ei ollut tarkoitus tarkemmin ohjata. POMO-ohjelman
yleiset tavoitteet sekä varojen käytön rajoitukset suuntasivat kuitenkin niitä. PO-
MO-varat oli tarkoitettu ns. yhteisölliseen kehittämiseen. Varsinainen yritysrahoitus
ja suuremmat investoinnit (yli 100 000 mk/17 000 euroa) eivät olleet mahdollisia.
LEADER-yhteisöaloitteesta poiketen POMO-ohjelmasta ei voitu rahoittaa myös-
kään kansainvälistä kokemusten vaihtoa ja kehittämistoimintaa. POMO-ohjelmalle
oli tyypillistä lisäksi se, että ryhmiltä vaadittiin vuosittaiset toiminta- ja taloussuun-
nitelmat, jonka perusteella tulevan kalenterivuoden määrärahat osoitettiin ryhmille.
(POMO-ohjelman toteuttaminen…1997, 2-3; Seudullinen kehittäminen…1997, 4-5.)

Toimintaryhmätyön rahoitusvälineen on katsottu jatkossa voivan olla myös jonkin
muun kuin LEADER-yhteisöaloiteohjelman tai POMO-ohjelman. Rahoitusvälineenä
voi toimia myös jokin EU:n tavoiteohjelma tai horisontaalinen, koko maata koskeva
maaseutuohjelma. Toimintaryhmien rahoituksen on noudatettava kunkin ohjelman
säädöksiä, mutta tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen toimintatapa siitä
riippumatta, mistä ohjelmasta ryhmien rahoitus kullakin alueella tulee. (Ks. MMM
1999.)

”Se (POMO-ohjelma) on uusi ajattelutapa ja toimintamalli, jossa on oleellista se, että pai-
kalliset ihmiset, paikalliset ryhmät itse päättää oman seudun kehittämisen tavoitteista. Ja
sitten näitten ohjelmien kautta luodaan toimintaraamit, joilla pystytään hoitamaan näiden
omien tavoitteiden eteenpäinviemistä.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

tukijaorganisaatioiden kumppanuus

Toimintaryhmätyön on nähty vaativan tuekseen monialaista asiantuntemusta kokoa-
via toimielimiä (ks. mm. MMM 1999, 28), jotka ovat tiiviissä yhteydessä paikalli-
siin toimintaryhmiin. Toimielimet perustuvat eri hallinnonalojen ja muiden asiantun-
tijaorganisaatioiden väliseen kumppanuuteen tarkoituksena mm. edistää ja kehittää
toimintaryhmätyötä osana maaseutupolitiikan keinovalikoimaa. Tällainen tukijaor-
ganisaatioiden kumppanuus ja sitä edustavat elimet sekä edellyttävät että mahdol-
listavat virkamiesten roolin muuttumisen sektorikohtaisesta hallinnoijasta aktiivi-
seksi kehittäjäksi.

Tukijaorganisaatioiden kumppanuus on hallinnonaloihin nähden horisontaalista. Sen
toivotaan varmistavan tiedonkulun eri hallintosektoreiden ja toimintaryhmätyöstä
vastaavien virkamiesten välillä ja näin parantavan eri tahojen sitoutumista toiminta-
ryhmätyön tukemiseen. Avoimuuden on tarkoitus leimata myös tukijaorganisaatioi-
den kumppanuutta paikallisten toimintaryhmien kanssa. Perinteiseen hallinnon toi-
mintaan verrattuna tukijaorganisaatioiden kumppanuutta edustavien elinten toimintaa
ja suunnittelua voidaankin pitää askeleena kommunikatiivisuuden suuntaan. Valti-
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onhallinnon perinteiset instituutiot määräävät käytännössä kuitenkin selvät reunaeh-
dot kumppanuudelle.

POMO-ohjelmassa tukijaorganisaatioiden kumppanuutta edusti maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän asettama seudullisen kehittämisen teemaryhmä. Ryhmän tehtävänä
oli valmistella toimintaryhmätyöhön liittyviä keskushallinnon päätöksiä sekä huo-
lehtia toimintaryhmätyön sujuvuutta ja tuloksellisuutta edistävien menettelytapojen
kehittämisestä. Sen tuli myös kerätä kokemuksia toiminnasta ja pohtia niiden hyö-
dyntämistä tulevalla ohjelmakaudella. Teemaryhmän puheenjohtajana ja sihteeristö-
nä olivat MMM:n toimintaryhmätyöstä vastanneet virkamiehet. Ryhmän (pienet)
toimintavarat tulivat muiden maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmien ta-
paan MMM:n valtakunnallisiin maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävistä
varoista. MMM:n virkamiesten lisäksi ryhmän jäseninä olivat eri ministeriöissä o h-
jelmatyöstä vastanneita virkamiehiä sekä paikallisten toimintaryhmien, aluehallinnon
ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajia. Jäsenet toimivat teemaryhmässä oman
työnsä ohella. (Ks. Seudullinen kehittäminen…1997, 3; MMM 1999, 31.)

”Se on semmonen koordinoiva elin. Vaikka näkemys on ollut aika samanlainen, niin kyllähän
meillä kuitenkin eri hallinnonaloilla on hiukan omanlaista osaamista, jota sitten tarvitaan.”
(seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

”Se, että pystytään puhumaan jollain tavalla muiden hallinnon alojen kieltä, kun joku kertoo,
miten siellä ajatellaan. Sitten tietysti sitouttamisen kannalta. On paljon helpompi sanoa maa-
kuntatasolla, että siellä on TE-keskusten yritysosastotkin olleet suunnittelemassa…On siinä
sitouttamisen kannalta ehdoton edellytys, että siinä on paljon väkeä.” (seudullisen kehittämi-
sen teemaryhmän jäsen)

Seudullisen kehittämisen teemaryhmän erityisenä tehtävänä POMO-ohjelmassa oli
myös tukea käytännössä kentällä POMO-ohjelman ja toimintaryhmätyön käynnisty-
mistä. Tähän tehtävään palkattiin teemaryhmän jäsenistä kaksi erityistä aktivaatto-
ria. Aktivaattoreina toimivat lisäksi teemaryhmän sihteeri ja puheenjohtaja. POMO-
ohjelman toteuttamisvaiheessa teemaryhmän toiminnan käytännön tukena toimi ver-
kostokonttori (ks. toimintaryhmien verkostoituminen seuraavassa).

Teemaryhmään verrattavana kumppanuuselimenä voi myös pitää vuosien 2000-
2006 ohjelmakauden valmistelua varten, niin ikään maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän alaisuuteen perustettua tukiryhmää. Sen jäsenet tulivat eri hallintosektoreil-
ta, asiantuntijaorganisaatioista sekä paikallisista toimintaryhmistä. Ryhmän tehtävä-
nä oli mm. yhteyshenkilöverkoston luominen koko maahan, uusien toimintaryhmien
perustamisessa ja organisoitumisessa neuvominen, tarvittaessa ohjaus ja sovittelu
olemassa olevien ryhmien laajentuessa tai yhdistyessä, toimintaryhmätyön käytän-
nöistä kertyneiden kokemusten välittäminen yhteistyössä verkostokonttorin kanssa
sekä LEADER- ja POMO-ryhmien menettelytapojen ja tuloksien analysoiminen
työtavan kehittämiseksi. (EU:n seuraavaan ohjelmakauteen…1998.) Lisäksi mm.
vuosina 2000-2006 toteutettavan LEADER+-ohjelman seurantakomitean voi nähdä
edustavan tukijaorganisaatioiden kumppanuutta (ks. MMM 1999, 32).
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Toimintaryhmätyötä tukevia kumppanuuselimiä on katsottu tarvittavan myös maa-
kuntatasolle. Maakunnan yhteistyöryhmien maaseutujaostot, joiden tehtävänä on
EU:n rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittaminen, on ajateltu voivan toimia tällai-
sina eliminä. Maaseutujaoston tehtäväksi on annettu mm. tavoiteohjelmien tai maa-
seutuohjelman piiriin hakeutuvien toimintaryhmien ohjelmien arviointi ja hyväksy-
minen. (Ks. MMM 1999, 30-31.)

toimintaryhmien verkostoituminen

Toimintaryhmätyöhön sisältyy vahvasti paikallisten toimintaryhmien keskinäinen
verkostoituminen: toinen toisiltaan oppiminen, hyväksi todettujen toimintatapojen ja
käytäntöjen levittäminen (”best practices”) sekä konkreettinen kehittämisyhteistyö
yli alueellisten rajojen (ks. luku 6.3.2). Keskinäinen verkostoituminen vahvistaa
myös toimijoiden identifioitumista toimintaryhmätyöhön ja instituution ohjausvai-
kutusta toimijoiden toimintatilanteen tulkinnoissa.

Ryhmien verkostoitumista edustaa ja tukee käytännössä ns. verkostoyksikkö. EU:n
LEADER-yhteisöaloite sisältää määrärahat kansallisen LEADER-verkostoyksikön
toimintaan. EU:n tasolla LEADER-verkostoyksikköjä koordinoi LEADER:in eu-
rooppalainen seurantakeskus AEIDL.36

LEADER-ohjelman mallin mukaisesti myös POMO-ryhmiä varten perustettiin oma
verkostoyksikönsä. Suomen kylätoimintayhdistys37 käynnisti ns. POMO-
verkostokonttorin hankkeena, jota rahoitettiin MMM:n valtakunnallisista maaseudun
kehittämisvaroista (ks. Kyläverkko 1997). Konttorin tehtäväksi tuli mm. paikallista
ja omaehtoista kehittämistä koskevan lehden toimittaminen, ryhmiä palvelevien
www-sivujen ja tietoverkon ylläpito, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestä-
minen, toimintaryhmien avustaminen keskinäisessä ja kansainvälisessä yhteydenpi-
dossa ja verkostoitumisessa sekä toimintaryhmätyöstä tiedottaminen (Kyläverkko
1997; ks. MMM 1999, 31). Lisäksi POMO-verkostokonttori toimi käytännön tukena
seudullisen kehittämisen teemaryhmälle ja seuraavaan kauteen valmistautumista
ohjanneelle tukiryhmälle. Verkostokonttorin toiminta ohjautui siis paitsi toiminta-
ryhmien myös toimintaryhmätyön vakiintumista ajaneiden keskushallinnon virka-
miesten tarpeista lähtien.

9 Alueellinen kehittämissuunnittelu ja aluemanagement Baijerissa

Kuten luvussa 3.1 (s. 16) todettiin, Saksassa tehdään selvä ero aluepolitiikan ja
aluejärjestyspolitiikan välillä. Aluepolitiikka syntyi Saksan liittotasavallassa kor-
jaamaan sodan jälkiä. 60-luvun laman myötä sen sisältöä ja luonnetta kuitenkin
                                                
36 Ks. http://www.rural-europe.aeidl.be
37 Kylätoimintaa ja kylien kehittämistä tukeva valtakunnallinen yhdistys.
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muutettiin. Silloin säädettiin laki liittovaltion ja osavaltioiden ”yhteisötehtävästä
alueellisen talousrakenteen parantamiseksi” (”Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur”), johon saksalainen aluepolitiikka
edelleen pitkälti perustuu. Yhteisötehtävää voidaan pitää ns. klassisena aluepoli-
tiikkana, jossa valtio pyrkii alueellisten erojen poistamiseen ennen kaikkea infra-
struktuurihankkeiden ja taloudellisten tukien avulla tietyin kriteerein määritellyillä
tukialueilla (ks. esim. Fürst 1996, 91). Aluepolitiikkaa toteuttavat osavaltiot ja liit-
tovaltio yhdessä (ks. Kahila 1997, 171-173).38 EU:n ohjelmapolitiikan myötä sak-
salaiseen aluepolitiikkaan on viime vuosina sisältynyt myös alueellisten kehittämis-
suunnitelmien laatiminen ja joissain osavaltioissa päätösvaltaa aluepolitiikasta on
pyritty siirtämään alueille. Pääsääntöisesti ei suuria muutoksia perinteisissä aluepo-
litiikan instituutioissa etenkään ns. vanhoissa osavaltioissa (entinen Länsi-Saksa) ole
tapahtunut (ks. Jakoby 1998). Esimerkiksi Baijerissa aluepolitiikan ohjelmallisuu-
desta tai alueellistumisesta ei voi puhua.

Tämän tutkimuksen kohteena olevat alueellinen kehittämissuunnittelu ja alue-
management ovat aluejärjestyspolitiikan instituutioita. Saksan osavaltioista etenkin
Baijerissa on aluejärjestyspolitiikkaan kuuluvassa osavaltion kehittämisessä rea-
goitu voimakkaasti uusiin haasteisiin, mistä alueellinen kehittämissuunnittelu ja
aluemanagement ovat siis eräitä esimerkkejä. Alueellista kehittämissuunnittelua
edustavan seudullisen kehittämissuunnitelman taustalla olivat alunperin virallisen
aluesuunnittelun ongelmat. 90-luvun taitteessa osavaltion kehittämisen hallinnon
ottama uudenlainen rooli impulssien antajana alueiden kehittämisprosesseille sekä
tähän liittyen huomion suuntaaminen erilaisten suunnitelmien konkreettiseen toteut-
tamiseen johtivat mm. seudullisen kehittämissuunnitelman uudistamiseen ja alue-
management-kokeiluihin. Lisäksi suunnittelumenettelyjen uudistamisen taustalla voi
nähdä vaikutteita ”naapurihallinnon” eli maaseudun kehittämisen hallinnon alalla
omaksutuista uudenlaisista ajattelu- ja toimintatavoista.

9.1 Aluesuunnittelun ongelmat ja omaehtoisen kehittämisen ajatukset

Järjestelmällinen suunnittelu kuului Saksan kansallissosialistiseen hallintoon. Alue-
järjestyspolitiikalla ja alueellisella suunnittelulla oli kuitenkin Saksassa perinteitä jo
sitä ennen. Toisen maailmansodan jälkeen aluejärjestyspolitiikka luotiin liittoutu-
neiden toimesta uudelleen ja annettiin Saksan liittohallituksen vastuulle. Aluejär-
jestyspolitiikan keskeiseksi tehtäväksi Länsi-Saksassa tuli sodan jälkien korjaami-
nen, pakolaisten ja siirtolaisten asuttaminen sekä DDR:n rajan tuntumassa olevien
alueiden taloudellisen toiminnan turvaaminen. Sodan jälkeen vielä vahvasti maata-
lousvaltaisessa Baijerissa aluejärjestyspolitiikan tavoitteisiin kuului myös osavalti-
on rakentaminen agraarivaltiosta teollisuusyhteiskunnaksi. (Esim. Fürst & Ritter
1993, 5-12; Terhalle 1991, 43; Troeger-Weiss 1998, 86-87.)

                                                
38 Tarkemmin saksalaisen aluepolitiikan kehitysvaiheista suomalaiselle lukijakunnalle: Kahila (1997), 167-
175
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Saksalaisen aluejärjestyspolitiikan muodostumiselle ja sen instituutioiden kehitty-
miselle keskeinen merkitys oli 50-luvun puolivälissä asetetun aluejärjestyksen asi-
antuntijavaltuuskunnan eli SARO:n (Sachverständigesauschuss für Raumordnung)
raportilla, joka valmistui vuonna 1961. Siinä oli esitetty yhtenäinen aluejärjestyksen
malli, jossa korostui osavaltioiden asema suhteessa liittovaltioon. Osavaltioiden
oman suunnittelun lisäksi tärkeä merkitys annettiin osavaltioiden osa-alueiden suun-
nittelulle eli aluesuunnittelulle (Regionalplanung).39 Aluejärjestyksen sisällössä eli
alue- ja yhdyskuntarakenteen muotoutumisessa raportti korosti kaupunkien liiallisen
kasvun ja toimintojen keskittymisen rajoittamista ja painotti alueellista hajauttamis-
ta. (Fürst & Ritter 1993, 13-14.) Hajakeskittynyt alue- ja yhdyskuntarakenne ilman
selvästi erottuvaa yhtä keskusta onkin ollut Saksalle ominaista ja heijastaa maan
kehityshistoriaa (ks. Kokkonen & Vartiainen 1993, 46-47).

Varsinainen liittovaltion aluejärjestyslaki säädettiin vuonna 1965. Siihen perustuva
Baijerin osavaltionsuunnittelulaki (Bayerische Landesplanungsgesetz) tuli puoles-
taan voimaan vuonna 1970. Osavaltion suunnittelu ja kehittäminen oli siihen asti
kuulunut Baijerissa talousministeriön alaisuuteen. Uuden lain kanssa samaan aikaan
perustettiin kuitenkin Baijerin osavaltion kehittämisen ja ympäristökysymysten mi-
nisteriö (BOKYM40), jonne tehtävät siirtyivät. (Terhalle 1991, 43; Troeger-Weiss
1998, 87.)

70-luvulla Baijerin alujärjestyspolitiikassa – kuten muuallakin silloisessa Länsi-
Saksassa – painottuivat alueiden suunnitteluperusteiden luominen ja niiden saatta-
minen lainvoimaiseksi. Osavaltionkehittämisohjelman (Landesentwicklungspro-
gramm)41 lisäksi käynnistettiin aluesuunnitelmien (Regionalplan) laatiminen 18 p e-
rustetulla aluesuunnittelualueella (Planungsregionen).42 Suunnittelua leimasi pyr-
kimys kokonaisvaltaiseen rationalismiin, jossa aluesuunnitelmat noudattavat ja tar-
kentavat osavaltionkehittämisohjelmaa. Suunnitelmien sisältöä ohjasi tasapainoisten
toiminnallisten alueiden (ausgeglichene Funktionsräume) periaate. Baijerissa ko-
rostettiin Saksan perustuslain sosiaalivaltioperiaatteesta johdettua tavoitetta luoda
ja säilyttää tasavertaiset elin- ja työolosuhteet kaikissa osavaltion osissa. Näiden
                                                
39 Tutkimuksessa käytetään tästä osavaltioiden osa-alueiden suunnittelusta yksinkertaisuuden vuoksi käsitettä
aluesuunnittelu. Kahila (1997, 146) käyttää käsitettä osavaltioaluesuunnittelu.
40 Kirjoittajan oma lyhenne ministeriön  suomeksi käännetystä nimestä. Baijerissa käytetään lyhennettä
BStMLU = Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen.
41 Osavaltiotasolla laadittavan koko osavaltiota koskevan aluekehittämissuunnitelman nimitykset vaihtelevat
Saksan eri osavaltioissa. Baijerissa käytetty nimitys, osavaltion aluekehittämisohjelma, viittaa yleisiin perus-
periaatteisiin, joita konkretisoidaan suunnitelmilla (ks. esim. Fürst & Ritter 1993, 2).
42 Aluesuunnittelu (osavaltioiden osa-alueiden suunnittelu) (Regionalplanung) on Saksan eri osavaltioissa
järjestetty hieman eri tavoin. Baijerissa suunnittelualueet muodostuvat muutamasta seutukunnasta (Landk-
reis), niihin kuuluvista kunnista sekä seutukuntaan kuulumattomasta kaupungeista (kreisfreie Städte). Kunkin
alueen kunnat ja seutukunnat ovat perustaneet alueellisen suunnittelun liiton (Regionaler Planungsverband)
vastaamaan aluesuunnittelusta. Käytännön suunnittelutyö tehdään kuitenkin osavaltion aluehallinnon (Re-
gierungsbezirk) yhteydessä olevassa aluesuunnittelutoimistossa (Regionalplanungsstelle). Osavaltion
aluehallintopiirejä on Baijerissa seitsemän, joten jokaisella aluesuunnittelutoimistolla on vastuullaan useam-
pi suunnittelualue. (ks. esim. Fürst & Ritter 1993, 85-95.)
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periaatteiden mukaisesti suunnitelmissa määriteltiin keskuspaikkaluokitukset, osoi-
tettiin kehittämisakselit, laadittiin väestösuunnitteet sekä muita alueellisen kehittä-
misen tavoitteita, jotka sitten pyrittiin saattamaan julkisten tahojen kehittämistoi-
menpiteitä ohjaaviksi  sitoviksi säädöksiksi. (Esim. Troeger-Weiss 1998, 87-88.)

Aluesuunnitelmissa esitetyt alueiden järjestämis- ja kehittämistavoitteet jäivät kui-
tenkin hyvin yleisluonteisiksi muotoiluiksi ilman selvää yhteyttä kunkin alueen ke-
hittämistarpeisiin ja -ongelmiin. Suunnitelmien laatiminen kesti myös pitkään (10-15
vuotta). Mm. näistä syistä niin julkiset kuin yksityisetkin tahot suhtautuivat kriitti-
sesti aluesuunnitteluun. Lisäksi kunnat näkivät aluesuunnittelun osavaltion pyrki-
myksenä ohjata niiden omaa suunnittelua. Suunnittelutieteessä ja -käytännössä pu-
huttiin 80-luvulla aluesuunnittelun kriisistä, jolla tarkoitettiin syvää epäilystä alue-
suunnittelun mahdollisuuksiin koordinoida alueellista kehittämistä ja ratkaista alu-
eellisia kehittämisongelmia. Aluesuunnittelussa vetäydyttiinkin pitkälti sektorisuun-
nitelmien koordinointitehtävistä ja alettiin keskittyä ekologisten arvojen suojeluun.
(Buchner 1988, 167; Fürst 1989, 84; Hogeforster & Lutzky 1981, 217-218; Troeger-
Weiss 1997, 263; 1998, 88.)

70-luvun lopulla laman myötä Euroopassa kasvanut kritiikki perinteistä ylhäältä
ohjattua alueidenkehittämistä kohtaan (ks. luvut 3.2 ja 6.2) kosketti myös Saksaa.
Tässä yhteydessä aluejärjestyspolitiikkaa kritisoitiin mm. siitä, että se pyrki 60-
luvulta peräisin olevin välinein ohjaamaan alueiden käyttöä tiettyjen alue- ja yhdys-
kuntarakenteiden kokonaismallien mukaisesti. Alue- ja aluejärjestyspolitikan yl-
häältä ohjattujen yhtenäisstrategioiden ei katsottu ottavan tarpeeksi huomioon aluei-
den erilaisia kehittämistarpeita, etenkin kun kehittyneisyyserot eivät enää ilmenneet
yksinomaan maaseudun ja kaupunkien, vaan myös erilaisten maaseutu- ja kaupun-
kialueiden välillä. Lisäksi 60- ja 70-luvulla aluejärjestyspolitiikassa oli korostunut
järjestelytehtävä, kun taas 80-luvulle tultaessa poliittinen mielenkiinto siirtyi kehit-
tämiskysymyksiin. Vähenevät julkiset resurssit sekä huoli Saksan kilpailukyvyn
säilyttämisestä johtivat myös aluejärjestyksen tasavertaisuustavoitteiden kyseen-
alaistamiseen. Tästä tavoitteesta pidettiin kuitenkin virallisessa aluejärjestyspolitii-
kassa kiinni. (Stiens 1982a, 19-20; 1982b, 209-210; ks. Ewringmann & Kortenkamp
1986)

Kritiikin myötä, monen muun Euroopan maan lailla, myös Saksassa nousivat 70- ja
80-lukujen taitteessa esiin uudenlaiset, alueiden sisäsyntyisiin voimavaroihin pe-
rustuvat kehittämisstrategiat. Vaikutteita saatiin erityisesti Itävallasta ja Sveitsistä.
Paitsi alueellisen taloudellisen kehittämisen ongelmat, myös kasvava ympäristö- ja
aluetietoisuus lisäsivät kiinnostusta uudenlaisiin strategioihin. Osana ympäristölii-
kettä maaseutualueilla syntyi omaehtoista kehittämistä ajavia kansalaisliikkeitä.
Varsinaisesti regionalistisia pyrkimyksiä Saksassa ei sen sijaan ollut.43 (Ks. esim.

                                                
43 Useat tekijät, kuten perinteinen federalistinen rakenne, suhteellisen vähäiset kehittyneisyyserot alueiden
välillä, useammat suuret kaupunkiryppäät sekä tiheä asutus ja suuri liikkuvuus, vievät Saksassa tilaa regiona-
lismin kasvuun otollisilta yhtenäisiltä alueilta (Stiens 1986, 78).



III Suomi ja Baijeri esimerkkeinä

105

Bruckmeier 2000, 220; Martens 1980, 264, 272; Stiens 1982a, 20; Strategien für
periphere…1994, 24.)

Baijerissa erityisesti Maier (1984; 1985; Maier et al. 1983) pohti omaehtoisuuden
strategioiden soveltamista ja alueellistetun aluepolitiikan mahdollisuuksia maaseu-
tualueilla, jotka olivat 60-luvulla kokeneet voimakkaan rakennemuutoksen ja kärsi-
neet 70-luvulle jatkuneesta koulutetun väestön poismuutosta. Maier on todennut
mm. aluejärjestyksen suunnittelualueiden sopivan huonosti alueellistettujen strategi-
oiden toteuttamiseen. Suunnittelualueet olivat jäykkiä, muodollisesti rajattuja ja
heterogeenisia. Itävallan ja Sveitsin omaehtoisen kehittämisen mallien soveltamis-
mahdollisuudet Maier näki Baijerin olemassa olevien tukiohjelmien ja aluejärjestys-
politiikan puitteissa niin ikään huonoiksi. Hänen mukaansa oli lisäksi otettava huo-
mioon, ettei Baijerissa ollut Itävallan syrjäisten vuoristoalueiden kaltaisia, todella
ongelmallisia maatalousvaltaisia alueita.

Omaehtoisuuden ajatukset ja alueelliset strategiat saivat Saksassa myös poliittista
kiinnostusta. Ne yhdistyivät 80-luvun alun valtionhallinnon ongelmiin kuten keski-
tetyn politiikanteon kasvaviin vaikeuksiin ja taloudellisten voimavarojen vähenemi-
sen johdosta lisääntyneeseen tarpeeseen motivoida asianosaiset yhteistyöhön eri-
laisten ohjelmien toteuttamisessa ja rahoittamisessa. (Esim. Fürst & Ritter 1993,
52.) Aihetta käsitteleviä tutkimuksia ja suunnitelmia tehtiinkin lukuisia. Omaehtoi-
suuden tai alueellisten strategioiden perusperiaatteet olivat nähtävissä 80-luvun
alussa lähes kaikissa hallinnollisissa perusteluissa, suunnitelmissa ja toimenpi-
desuosituksissa. (Hartke 1984a, 74; ks. esim. Beirat für Raumordnung 1983.) Nii-
den toteuttaminen käytännössä jäi kuitenkin vähäiseksi. Tämän on katsottu johtuvan
mm. keskushallinnon ja alueiden toimijoiden ristiriitaisista odotuksista, päättäjien ja
julkishallinnon edustajien epäilevästä suhtautumisesta uudenlaisia ajatuksia ja teh-
täviä kohtaan sekä sopivien päätös- ja hallintorakenteiden puuttumisesta alueilta.
Keskushallinnon nähtiin pyrkivän muutoksien läpivientiin pitkälti olemassa olevien
institutionaalisten puitteiden sisällä - etenkin taloudellisen päätösvallan osalta -
pohtimatta useinkaan sitä, oliko se niin ylipäänsä mahdollista. (Hartke 1984a, 77-78;
1984b, 148; Stiens 1982b, 207, 225; 1986, 80-89.)

9.2 Seudullisen kehittämissuunnitelman synty ja tarkoitus

Seudullisen kehittämissuunnitelman syntyminen Baijerissa 80-luvun lopulla kyt-
keytyy edellä kuvattuun kehitykseen ja keskusteluihin. Lähtökohtana olivat alue-
suunnittelun kasvaneet ongelmat ja haasteet 80-luvun puoliväliin tultaessa. Ensim-
mäisen sukupolven aluesuunnitelmat oli kattavasti laadittu. Kuten edellä tuli ilmi,
ne sisälsivät kuitenkin hyvin yleisesti muotoiltuja, normeiksi saatettuja tavoitteita,
joilla ei juuri voinut vaikuttaa etenkään ongelmallisempien alueiden kehittymiseen.
Aluesuunnittelu ei ollut myöskään saanut riittävän vahvaa asemaa, jotta se olisi
toiminut eri hallintosektoreiden vahvistuneen suunnittelun koordinoijana. (esim.
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Buchner 1988, 167; Haase 1994, 5-6.) Aluejärjestyksen klassisten välineiden eli
sitoviin tavoitteisiin perustuvien osavaltionkehittämisohjelman ja aluesuunnitelmien
riittämättömyyden vuoksi nähtiinkin tarve luoda uudenlainen suunnitteluväline, jossa
korostuisi (Maier & Troeger-Weiss 1989, 135; ks. myös Buchner 1988, 167; Haase
1994,12):

− aluesuunnitelmien tavoitteiden konkretisoiminen ja soveltaminen
alue- ja kuntatason erityisiin ongelmatilanteisiin,

− välitystehtävä, koordinaatio ja konfliktienratkaisu horisontaalisen
suunnittelun ja sektorisuunnitelmien välillä,

− konkreettisten kehittämisimpulssien ja -aloitteiden tukeminen alue-,
kunta- ja yritystasolla.

Varsinaisen kimmokkeen seudullisen kehittämissuunnitelman syntymiselle antoi
tarve pohtia Münchenin vanhan lentokenttäalueen jälkikäyttöä. Osavaltionhallinnon
aloitteesta alueelle laadittiin epävirallinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman
saama positiivinen vastaanotto julkisuudessa johti siihen, että kunnat alkoivat
osoittaa kiinnostusta vastaavanlaisten, alueen erityisiin ongelmiin paneutuvien epä-
virallisten suunnitelmien laatimiseen. (Buchner 1988, 168; Haase 1994, 17-18.)
BOKYM alkoikin tarjota seudullista kehittämissuunnitelmaa avuksi kunnille kulloi-
senkin kehittämisongelman tai -tarpeen mukaisesti rajatulla alueella. Suunnitelman
tehtäväksi muodostui tarjota monialaisen suunnittelijaryhmän asiantuntemukseen
sekä alueen toimijoiden väliseen konsensukseen perustuvia, integroituja ratkaisuja
seudun kehittämisen ongelmiin. Aluesuunnitelmaan verrattuna kehittämissuunnitel-
ma oli askel strategisen ja kommunikatiivisen suunnittelun suuntaan.

Kaupunkialueille laadituissa seudullisissa kehittämissuunnitelmissa ovat painottu-
neet maankäytön järjestämiskysymykset ja tasapainoisen yhdyskuntarakenteen luo-
minen. Tarkoituksena on ollut löytää eri osapuolten kanssa yhteisesti sovittuja rat-
kaisuja, jotka voitaisiin mm. siirtää aluesuunnitelmaan sitoviksi alueen kehittymisen
tavoitteiksi. Lisäksi pyrkimyksenä on ollut seudun kuntien, yleensä keskuksena ole-
van kaupungin ja sen ympäryskuntien, keskinäisen kommunikaation ja yhteistyöha-
lukkuuden lisääminen. Maaseutualueilla kehittämissuunnitelmien keskeisenä tehtä-
vänä on taas ollut sisäsyntyisen alueellisen kehittämisen ajatuksiin nojautuen nostaa
esiin ja vahvistaa seudun omia voimavaroja, osoittaa näihin perustuvia strate-
giavaihtoehtoja sekä tuoda kehittämisimpulsseja. (Buchner 1988; Haase 1994, 22-
23; Troeger-Weiss 1998, 89.)

Seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisen edellytyksenä on pidetty kunnissa
poliittista vastuuta kantavien henkilöiden omaa tahtoa itse toimia alueensa kehittä-
miseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on ollut siis tar-
jota apua kuntien omatoimisuudelle (”Hilfe zur Selbsthilfe”) (ks. esim. Laven 1997,
304). Suunnitelman toteutumisen on katsottu perustuvan vapaaehtoisuuteen, kehit-
tämisehdotusten vakuuttavuuteen sekä ennen kaikkea kuntien ja seudun muiden
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toimijoiden aktiivisuuteen (ks. esim. Buchner 1988, 171; Maier & Troeger-Weiss
1989, 135). Toteuttamisessa voidaan erottaa kaksi tapaa. Ensinnäkin kehittämis-
suunnitelman ehdotuksia pyritään tuomaan alueen virallisiin, oikeudellisesti sitoviin
suunnitelmiin kuten aluesuunnitelmiin, kuntien omaan maankäytönsuunnitteluun s e-
kä valtionhallinnon eri sektoreiden suunnitelmiin (ks. esim. Buchner 1988,170; Haa-
se 1994, 36-43). Toinen toteuttamistapa on kehittämissuunnitelmien välitön toteut-
taminen (Kistenmacher 1999, 16) konkreettisin toimenpitein ja projektein, mikä on
korostunut erityisesti maaseutualueiden kohdalla (ks. Haase 1994, 44).

9.3 Tavoitteeksi kehittämisprosessien käynnistäminen

80-luvun lopun voimakkaan taloudellisen kasvun aikana kiinnostus alueiden kehit-
tämistä ja -suunnittelua kohtaan väheni. Suurimalla osalla Baijerin maaseutualueita-
kin taloudellinen kasvu oli kääntynyt positiiviseksi ja maaltamuutto pysähtynyt tai
jopa kääntynyt muuttovoitoksi. Tästä on kiitetty runsaita tukivaroja sekä aluejär-
jestyspolitiikan ns. ”kytkemisperiaatetta” (Erschliessungsprinzip), joka käytännössä
tarkoitti mm. korkeakoulujen perustamista sekä moottoriteiden rakentamista syrjäi-
simmille alueille. (Esim. Goppel 1994a, 60; 1994c, 101; Maier et al. 1991, 276.)

Alueiden kehittämistä koskeva keskustelu vilkastui uudelleen 90-luvun alussa Sak-
sojen yhdistymisen, itäisten rajojen avautumisen sekä globalisaation ja Euroopan
integraation etenemisen tuomassa muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Saksojen yhdistyminen muutti ratkaisevasti myös Baijerin alueellisen kehittämisen
edellytyksiä ja haasteita. Yhdistymisen myötä Saksan alueellinen painopiste siirtyi
pohjoiseen ja itään, minkä Baijerissa pelättiin merkitsevän osavaltion taloudellisen
aseman heikentymistä. Yhdistymisen kustannukset sitoivat julkisia varoja koko
Saksassa, ja liittovaltion aluetuet kohdistuivat nyt pääosin uusien osavaltioiden k e-
hittämiseen. Tämä näkyi Baijerissa investointien vähenemisenä erityisesti raken-
teellisesti heikommilla alueilla osavaltion itärajalla, jossa kunnat ja yritykset olivat
tottuneet hyödyntämään runsaita julkisia tukia. Samaan aikaan näiden alueiden
maantieteellinen asema muuttui yhtäkkiä täysin, kun rajat aukesivat itäiseen Sak-
saan sekä pian sen jälkeen myös muualle Itä-Eurooppaan. (Buchner 1994, 28-29;
Goppel 1992, 139-140.) Euroopan integraation myötä kasvanut alueiden välinen
kilpailu sekä viitteet alueellisen kehittymisen keskittymisestä entistä enemmän suu-
remmille metropolialueille koettiin hajakeskittyneen aluerakenteen Baijerissa niin
ikään erityisiksi haasteiksi (esim. Goppel 1994c, 102).

Julkisten varojen väheneminen sekä raja-alueiden uusi tilanne antoivat sysäyksen
osavaltion kehittämisen instituutioiden uudistamiseen. Ulkopuolelta tulevan ohjauk-
sen ja tukien sijaan entistä tärkeämpänä nähtiin sellaisten kehittämisvälineiden luo-
minen, jotka edesauttaisivat raja-alueiden omien voimavarojen ja mahdollisuuksien
hyödyntämistä mm. kasvattamalla toimijoiden välistä yhteistyötä. (Esim. Goppel
1994b, 87; Maier 1992, 156-158.) Alueiden välisessä kilpailussa pärjäämisen kat-
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sottiin myös edellyttävän alueiden ja kuntien keskinäistä verkostoitumista ja seu-
tuyhteistyötä. Näitä haluttiin siksi osavaltion kehittämisessä niin ikään tukea (ks.
luku 6.3.2). Huomion kohteeksi tuli myös alueiden sisäinen toimivuus. Tarkaste-
luun nousivat erityisesti ongelmat, jotka liittyivät kaupunkien ja niitä ympäröivien
kuntien välisiin suhteisiin. (Esim. Goppel 1992, 145; 1994b, 88; 1994c, 102; Maier
& Angermann 1996.) Lisäksi alettiin pohtia edellytyksiä innovatiivisten ympäristö-
jen syntymiselle (ks. esim. Maier & Rösch 1996).

Ensimmäisenä toimenpiteenä oli osavaltionkehittämisohjelman tavoitteiden tarken-
taminen koskien mm. raja-alueita, verkostoitumista ja kaupunkien läheisiä maaseu-
tualueita. Klassiset aluejärjestyspolitiikan välineet eivät kuitenkaan olleet riittäviä –
mm. kahdessa edellisessä luvussa  esitettyjen ongelmien vuoksi – vaan niitä oli tar-
peen täydentää uusilla, myöhemmin ”pehmeiksi välineiksi” (”weiche Instrumente”)
ristityillä instrumenteilla. (Ks. esim. Goppel 1994b.) Hieman aiemmin syntynyttä
seudullista kehittämissuunnitelmaa pidettiin jo tällaisen uuden lähestymistavan
edustajana. Seuraavaksi tulivat raja-alueiden kehittämissuunnitelmat (grenzü-
berschreitende Entwicklungskonzepte), joita laadittiin Baijerin ja Tsekinmaan raja-
alueille (ks. esim. Lippert 1997).

Uusien kehittämisvälineiden luominen kytkeytyi myös luvussa 6.2 (s. 70-71) mai-
nittuun suunnittelukeskusteluun, jossa korostettiin prosessinomaista ja kommunika-
tiivista suunnittelua sekä suunnitelmien konkreettista toteuttamista (ks. esim. Fürst
& Ritter 1993, 162-192; Strategien für periphere…1994, 24; myös luku 6.3.3). Alu-
eellisen kehittämisen uudet haasteet aiheuttivat todellisen tarpeen suunnittelukäsi-
tysten muuttamiselle – jos ei vielä perinteisessä aluesuunnittelussa, niin ainakin uu-
demman kehittämissuunnittelun osalta (ks. Troeger-Weiss 1998, 90). Vaikka seu-
dullisessa kehittämissunnitelmassa pyrittiinkin aluesuunnitteluun verrattuna strategi-
sempaan ja kommunikatiivisempaan suunnitteluun, käytännössä myös sitä oli lei-
mannut rationalistinen suunnitteluote. Suunnitelmien toteutumattomuus oli ollut sen-
kin ongelmana. Kehittämisehdotukset olivat usein jääneet melko yleisiksi asiantun-
tijalausunnoiksi,44 joiden perusteella kuntien oli vaikea ryhtyä käytännön kehittä-
mistoimiin. Toteuttaminen nostettiinkin uudeksi suunnittelun ”paradigmaksi”. Se
tarkoitti käytännössä mm. konkreettisten projektiehdotusten painottamista suunni-
telmissa. (Ks. Goppel 1994b; Troeger-Weiss 1998, 3.) Erilaisten kehittämissuunni-
telmien toteuttamista pyrittiin edistämään myös perustamalla BOKYM:öön siitä
vastaava erityinen yksikkö (Goppel 1994b, 92).

Vielä pidemmälle suunnitelmien toteuttamisen ja alueiden kehittämisprosessien
käynnistymisen tukemisessa mentiin kokeilemalla aluemarkkinointia (Regionalmar-
keting) ja aluemanagementia (Regionalmanagement) osavaltion kehittämisen väli-
neinä. Aluemarkkinoinnilla tarkoitetaan Bühlerin (1997, 324-331) määritelmän mu-

                                                
44 On hyvä huomata, että seudullisen kehittämissuunnitelman saksankielinen nimi Teilraumgutachten viittaa
asiantuntijalausuntoon (Gutachten =lausunto). Nimi on vakiintunut käyttöön, vaikka esimerkiksi Haase
(1994, 21) on todennut seudulliseen suunnitelmaan viittaavan nimen ”Teilraumkonzept” olevan osuvampi.
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kaan horisontaalista ja prosessinomaista kommunikaatiovälinettä, jonka tarkoitukse-
na on alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattaminen. Välineen ydinelementti on
kommunikaatioprosessi, jossa pyritään vahvistamaan alueen sisäistä potentiaalia
innovatiivisen ympäristön ajatusten mukaisesti. Bühlerin mukaan tämä kasvattaa
mahdollisuuksia myös ulkoisten voimavarojen saamiseksi alueelle, mikä omalta
osaltaan lisää alueen vetovoimaisuutta ja vahvistaa edelleen sen sisäisiä voimava-
roja. (Ks. myös BMBau 1997, 18.) Baijerin ensimmäiset aluemarkkinointi-kokeilut
tehtiin 90-luvun alussa sen itäisillä raja-alueilla. Niiden saaman suosion vuoksi
projekteja käynnistettiin sittemmin muillakin alueilla.

Aluemanagementiin on viitattu jo useampaan kertaan. Troeger-Weissin (1998, 196-
197) mukaan aluemanagement on nähty Baijerissa tarpeelliseksi viidestä eri syystä:

− tarpeesta erilaisten suunnitelmien toteuttamiseen (esim. aluesuun-
nitelmat, seudulliset kehittämissuunnitelmat),

− erityisten toimenpiteiden tarpeesta jollakin alueella,
− tarpeesta etsiä innovatiivisia mahdollisuuksia alueelliselle ja kun-

nalliselle kehittämiselle,
− (taloudellisista) ongelmista johtuvasta kuntien välisen yhteistyön

tarpeesta,
− tarpeesta kestävän kehityksen toteuttamiseen Paikallisagenda 21:n

pohjalta.

Aluemanagement-ajatusta on vienyt Baijerissa – ja Saksassa yleensäkin – eteenpäin
kaksi erilaista keskustelunhaaraa. Toinen on edellä mainittu suunnittelukeskustelu,
jossa korostuvat suunnittelua ohjauksen apuna käyttävän valtionhallinnon tarpeet.
Aivan toisenlaista näkökulmaa edustavat puolestaan sisäsyntyisen ja omaehtoisen
alueellisen kehittämisen puolestapuhujat. He  ovat pitäneet tärkeänä alueiden toi-
mijoiden itsenäistä organisoitumista harjoittamaan aluemanagementia, jotta alueen
omat resurssit saataisiin tehokkaammin käyttöön. Kummatkin näkökulmat korosta-
vat prosessimaista suunnittelua, jonka tehtävänä on alueen toimijoiden motivointi,
yhteistyön rakentaminen ja koordinointi. (Maier & Obermaier 2000, 21-22.)

Troeger-Weiss (1998, 168-178) katsoo aluemanagementilla tarkoitettavan aluejär-
jestyksen yhteydessä niin ikään kahta asiaa: ensinnäkin erilaisten kehittämissuunni-
telmien ja -projektien toteuttamista edistäviä välineitä ja toiseksi uutta, aktiiviseen
toteuttamiseen suuntautuvaa lähestymistapaa kaikkeen osavaltionsuunnitteluun.
Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu vahvemmin ensiksi mainittuun. Myös siihen
ovat vaikuttaneet kummatkin edellä mainitut keskustelunhaarat. Tällaiselle alue-
managementille ei ole vakiintunut yhtä määritelmää. Yhteenvedonomaisesti sen voi
kuitenkin sanoa tarkoittavan tietyllä alueella ammattimaisesti johdettua, alueen toi-
mijoiden näkemykseen ja pitkälti alueen inhimilliseen pääomaan ja verkostoihin pe-
rustuvan, horisontaalisen kehittämisprosessin käynnistämistä ja ohjausta tavoitteena
sekä strategioiden luominen että konkreettisten kehittämishankkeiden toteuttaminen
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ottaen huomioon myös alueen ulkoiset tekijät (ks. Maier & Obermaier 2000, 22;
Troeger-Weiss 1997, 270-271).

BOKYM on käynnistänyt ja rahoittanut useita aluemanagement-kokeiluja eri puo-
lilla Baijeria. Niistä on haluttu kerätä kokemuksia ja löytää siten parhaiten Baijeriin
sopiva malli. Erityisesti on pohdittu sitä, mikä olisi aluemanagementille sopiva
aluekoko, millainen organisaatiomuoto olisi toimivin sekä keiden kaikkien tulisi olla
aluemanagementissa osallisina. (Ks. esim. Herb 2000; Maier & Obermaier 2000.)
Samalla on mietitty arviointikriteereitä onnistuneelle ja tuloksekkaalle aluemanage-
mentille. Tässä yhteydessä on pohdittu ennen kaikkea sellaisten määreiden kuin
hyväksyntä, luovuus, tehokkuus ja yhteishengen kasvu konkretisoimista ja mittaa-
mista.

Osavaltion kehittämisen uusiin instituutioihin on liittynyt BOKYM:n vahva valvojan
rooli. Se on johtunut ministeriön rahoittajan roolista sekä tarpeesta kerätä kokemuk-
sia. Valvojan roolin taustalla on kuitenkin myös valtionhallinnon eri sektoreiden ja
osin kuntienkin kriittinen suhtautuminen osavaltion kehittämisen koordinointipyrki-
myksiin. Uudenlaisten lähestymistapojen ja välineiden käyttöönottaminen ei ole o l-
lut itsestään selvää. Niiden on pelätty menevän niin kuntien kuin jonkin valtionhal-
linnon sektorin toimialalle. (Ks. esim. Laven 1997, 300.) BOKYM:ssä pidetäänkin
tärkeänä, että uudet instituutiot pysyvät kiinnostavina ja hyväksyttyinä kuntien sil-
missä sekä säilyttävät monialaisen luonteensa, joka erottaa osavaltion kehittämisen
sektorihallinnosta. Yhdenkin epäonnistumisten pelätään tekevän uusista instituuti-
oista lopun (ks. esim. Haase 1994, 48).

9.4 Euroopan unionin aluepolitiikka

Euroopan unionin aluepolitiikan instituutioilla ei ollut alkuun Baijerin osavaltion
kehittämisen instituutioiden uudistamiseen suoraa vaikutusta. Saksassa alue- ja
aluejärjestyspolitiikkaa ei ole sovitettu yhteen EU:n tavoiteohjelmien ja yhteisöa-
loitteiden kanssa. EU:n ohjelmista tulevaa rahoitusta on pyritty hyödyntämään mah-
dollisimman pitkälle olemassa olevien kansallisten järjestelmien puitteissa. Näin on
erityisesti omaa hallinnollista itsenäisyyttään vahvasti korostavassa Baijerin osaval-
tiossa. (Ks. Angermann 1995; Jakoby 1998; Kurz & Maier 1993; LEADER II 1995;
Magel 1994b, 174; Plan für die Entwicklung…1995.) Koska aluejärjestyspolitiikan
instituutioihin ei ole kuulunut omia rahoitusinstrumentteja, sen edustajat ovat olleet
pitkään myös melko tietämättömiä EU:n aluepolitiikan käytännöistä ja tuomista
mahdollisuuksista.

90-luvun alusta lähtien EU:n ohjelmat: tavoiteohjelma 5b sekä yhteisöaloitteet
LEADER ja INTERREG, ovat kuitenkin tarjonneet Baijerin maaseutualueille, erityi-
sesti pohjoisille ja itäisille raja-alueille, laajemmat mahdollisuudet erilaisten kehit-
tämishankkeiden toteuttamiseen, kuin mitä puhtaasti kansallisen rahoituksen puit-
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teissa aiemmin on ollut mahdollista (ks. esim. Angermann 1995, 61). Tiedon kasva-
essa EU:n ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista osavaltion kehittämisen instituu-
tioissa on haluttu myös omalta osaltaan edistää niiden hyödyntämistä. EU-
ohjelmista saatu rahoitus esim. aluemanagerin palkkaamiseen tai yksittäisiin pro-
jekteihin on samalla auttanut osavaltion kehittämisen suuntautumista pelkästä suun-
nittelusta toteuttamiseen. Hyödynnettävissä ovat olleet erityisesti LEADER ja I N-
TERREG -yhteisöaloitteet. Tavoite  5b -ohjelma on sen sijaan ollut vahvasti maa-
taloushallinnon käsissä.

”Se mikä (EU:n aluepolitiikassa) koskettaa ‘pehmeitä välineitä’, on yksinomaan rahoitus. Se
oli niin, että ensin EU:lla ei ollut minkäänlaista roolia, ei ‘pehmeiden välineiden’ syntymi-
seen, niiden ideaan eikä rahoitukseenkaan liittyen. Jo yksin sen takia, koska ne aloitettiin jo
ennen, kuin EU:n rahoitusmahdollisuudet ylipäänsä olivat puheenaiheena. Nyt jälkeenpäin
EU:lla on yhä suurempi rooli. Koska nyt yritetään rahoituspuolella käyttää EU-varoja, niin
paljon kuin mahdollista, erityisesti INTERREG III…ja myös LEADER…ja näin jakaa, puo-
littaa niin kunnallista kuin valtionkin rahoitusta…Ja sen jälkeen kun EU:n rahoitusedellytyk-
set ovat lyöneet läpi yhä enemmän ja tulleet tutummiksi, on luonnollista, että nyt vähitellen
myös pehmeiden välineiden puitteissa esim. projektit suuntautuvat EU:n ohjelmien mukaan.”
(BOKYM:n edustaja)

Kaiken kaikkiaan EU:n ohjelmien toteuttaminen on Saksassa kasvattanut osavaltion
kehittämisen tarjoamien monialaisten kehittämissuunnitelmien merkitystä. Tällaisia
kehittämissuunnitelmia on alettu jonkin verran vaatia myös aluepolitiikan toteutta-
misessa. (Ks. esim. BMBau 1993, 26; 1997; Fürst 1996, 91.) Esimerkiksi nykyisen,
konkreettisia projektiehdotuksia sisällään pitävän seudullisen kehittämissuunnitel-
man katsotaan Baijerissa tarjoavan EU:n aluepolitiikan ohjelmallisuusperiaatteen
mukaisen suunnitelman, jonka perusteella EU:n rahoitusta voisi kehittämishankkeille
saada. Mainitsemisen arvoista on vielä se, että LEADER-ohjelmilla on ollut oma
vaikutuksensa seudullisen kehittämissuunnitelman uudistamiseen. LEADER-
ohjelmassa korostettu ”alhaalta ylöspäin” -toimintatapa on osaltaan vahvistanut täl-
laista asennoitumista myös kehittämissuunnitelmassa.

”(EU:n) Vaikutusta on olemassa pakostakin, jota minä tietyssä mielessä myös pidän terve-
tulleena. Kun minä esimerkiksi ajattelen LEADER-ohjelmaa, joka selvästi edellyttää alhaalta
lähtöisyyttä, siinä meitä tuetaan ja samalla vähän haastetaan todella vielä viemään eteenpäin
ajatuksiamme. Toisaalta se tukee ja vahvistaa sitä, että olemme kulkeneet oikeata tietä, mutta
toisaalta se myös ehkä ajaa kokeilemaan vielä intensiivisemmin ja vielä laajemmalla pohjal-
la.” (BOKYM:n edustaja)

9.5 Maaseudun kehittämisen uudet ajattelu- ja toimintatavat

Baijerin maa- ja metsätalousministeriön45 alaisuudessa toimii oma maaseudun ke-
hittämisen hallintonsa (Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung), jolla on
seitsemän piirihallintoyksikköä (Direktion für Ländliche Entwicklung). Hallinnon

                                                
45 Vuoteen 2001 ministeriö oli ravinto-, maatalous- ja metsätalousministeriö, mutta pitkälti BSE-taudin
seurauksena ravinto-osasto erotettiin omaksi ministeriökseen.
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perusta on vuonna 1976 säädetyssä Flurbereinigung-laissa,46 jonka mukaista nimeä
se kantoi vuoteen 1992 asti. Sen tehtävät liittyivät alkuun puhtaasti maatalouden
rationalisointiin, mihin kuului myös kyläuudistushankkeita (Dorferneuerung). Vuo-
desta 1982 kyläuudistuksesta tuli erillinen osavaltion investointiohjelma, joka 80-
luvulla tähtäsi ennen kaikkea kylien rakennuskulttuurin säilyttämiseen. Maaseudun
kehittämisen tarpeiden ja arvostusten muutosten (ks. esim. Bruckmeier 2000, 220)
myötä Flurbereinigung-hallinnon on kuitenkin täytynyt myös uusiutua. Kiinteistö-
toimituksilla pyritäänkin nykyisin paljolti parantamaan maaseutualueiden maisemal-
lisia ja ekologisia arvoja. Kyläuudistuksesta taas muotoutui 90-luvun alussa koko-
naisvaltaista kehittämisprosessia painottava kylien kehittämisohjelma. (Rantama
1996, 9-10; ks. esim. BMBau…1997, 24.)

Kylien kehittämisohjelman sisällöllisen laajenemisen myötä alettiin kiinnittää entistä
enemmän huomiota myös asukkaiden osallistumiseen sekä paikallisen identiteetin
rakentamiseen. Malleja uudenlaiseen kylien kehittämissuunnitteluun saatiin erityi-
sesti Itävallasta. Uudessa suunnitteluajatuksessa korostui prosessinomainen suun-
nittelu, jossa keskeistä oli motivoida ja parantaa asukkaiden edellytyksiä kehittä-
misprosessiin osallistumiseen sekä rakentaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. Kyli-
en kehittämissuunnittelun menetelmiä kehittänyt Auweck (1994, 141-145) käyttää
uudesta suunnittelutavasta nimitystä ”dialogisuunnittelu” (Dialogplanung). Hänen
mukaansa strategioiden luominen tapahtuu siinä suunnittelijoiden sekä alueen asuk-
kaiden ja poliitikkojen välisenä dialogina. Suunnittelijoiden tehtävään kuluu lisäksi
auttaa alueen toimijoita luomaan organisaatiorakenne, joka vie prosessia itsenäisesti
eteenpäin. Menetelmätasolla ajattelussa voi nähdä yhteyksiä Friedmannin transaktii-
viseen suunnitteluun (ks. luku 6.3.3). Dialogisuunnittelussa ei kuitenkaan kyseen-
alaisteta olemassa olevia poliittisia instituutioita tai niihin sisältyviä valtarakenteita
eikä pyritä niiden muuttamiseen, vaan ennemminkin edesauttamaan perinteisissä
instituutioissa tapahtuvaa päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa.

Kylien kehittämisen tavoitteiden ja toimintatapojen uudistamisen yhteydessä Baije-
riin perustettiin 90-luvun alussa kolme kylien ja maaseudun kehittämisen koulua
(Schulen für Dorf- und Landentwicklung). Niiden tehtäväksi tuli paikallisten avain-
henkilöiden, kunnallispoliitikkojen, erilaisten johtoryhmien sekä aktiivisten yksityis-
henkilöiden kouluttaminen ja motivoiminen osallistumaan kylänsä tai laajemmin
alueen kehittämiseen. Tarkoituksena on ollut tukea paikallisia omaehtoisia ja inno-
vatiivisia kehittämisprosesseja (ks. esim. Schaffer 1993). Koulujen tarjoamat semi-
naarit kytkeytyvät kylässä tai alueella käynnissä olevaan käytännön kehittämistoi-
mintaan. Seminaarien vetäjinä toimivat pääosin maaseudun kehittämisen hallinnon
virkamiehet, mutta aiheesta riippuen myös muut asiantuntijat. Periaatteena on ryh-
mätyöskentelyn ja moderaation (ks. luku 6.3.3, s. 83) avulla työstää eteenpäin osal-
listujien omia ideoita ja ajatuksia, tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja mahdollisuuk-
sia sekä kasvattaa ryhmähenkeä ja yhteistyötaitoja. (Augustin 1997, 173; ks. myös
Magel 1994a, 51-55.) Kouluja on lisäksi hyödynnetty maaseudun kehittämisen hal-
                                                
46 Flurbereinigung on lähinnä isojakoa vastaava kiinteistötoimitus.
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linnon omien virkamiesten kouluttamiseen mm. osallistavien suunnitteluprosessien
moderaattoreiksi.

90-luvun alussa maaseudun ja kylien kehittämisessä ruvettiin yhä enemmän koros-
tamaan myös verkostoitumista ja seutuyhteistyötä. Alueiden kehittämisen uusiin
haasteisiin vastaamisen katsottiin vaativan maaseudun kuntien välistä yhteistyötä
sekä kokonaisvaltaisempaa kehittämisotetta. Yksittäisten kylien kehittämisprojekti-
en lisäksi käynnistettiin laajempia seudullisia kehittämishankkeita. (Ks. esim. Bauer
1997; Magel 1994a; 1994b, 165; ks. esim. Ländliche Entwicklung Auerbergland
1995.) Samaan aikaan nousi esille myös yhdentävän maaseudun kehittämisen ajatus
(Integrierte Ländliche Entwicklung). Magelin (1993, 115; ks. myös 1994a, 45-46)
mukaan Baijerin maaseudun kehittämisessä sillä ymmärretään mahdollisimman kat-
tavaa maaseutualueiden elin-, asuin-, työ- ja virkistysmahdollisuuksien parantamis-
ta.

Maaseudun kehittämisen hallinnon toimenkuvan laajentuminen ja työtapojen muu-
tokset ovat käytännössä olleet pitkälti mahdollisia EU:n 5b- ja etenkin LEADER-
ohjelmien avulla, joiden kautta on voitu rahoittaa mm. kylien kehittämisen kouluja
sekä seudullisia kehittämisprojekteja. Hallinnon käytössä olevien kansallisten ra-
hoitusvälineiden tiukat säädökset eivät olisi samalla tavalla mahdollistaneet toi-
mintatapojen muutosta. (Rantama 1996, 20-32.)

Osavaltion kehittämisen puolella maaseudun kehittämisen hallinnon siirtymistä alu-
eellisten projektien suuntaan on osaksi tarkasteltu kriittisesti ja nähty tunkeutumise-
na heidän vastuualueelleen. Toisaalta maaseudun kehittämisen uudet toimintatavat
ovat kuitenkin viime vuosina herättäneet osavaltion kehittämisen edustajissa myös
kiinnostusta, kun heidän omia suunnittelumenettelyjään on ollut tarve muuttaa. Etsi-
essään keinoja suunnitelmien paremmalle toteutumiselle BOKYM kääntyikin maa-
seudun kehittämisen hallinnon sekä kylien ja maaseudun kehittämisen koulujen m o-
deraattoreiden puoleen. BOKYM:n aloitteesta järjestettiin erityinen työseminaari,
jossa pohdittiin koulujen käyttämien menetelmien soveltamista osavaltion kehittämi-
sessä, erityisesti seudullisissa kehittämissuunnitelmissa. Samalla mietittiin osavalti-
on kehittämisen hallinnon virkamiesten kouluttamista uudenlaiseen suunnitteluta-
paan. Kylien ja maaseudun kehittämisessä käytetty dialogisuunnittelu tarjosikin
mallin kommunikatiivisten elementtien, kuten työseminaarien, sekä organisaatiora-
kenteiden luomisen sisällyttämiselle seudullisen kehittämissuunnitelman laatimis-
prosessiin.

9.6 Alueellinen kehittämissuunnittelu ja aluemanagement instituutioina

Alueellinen kehittämissuunnittelu, josta seudullinen kehittämissuunnitelma on eräs
esimerkki, sekä aluemanagement ovat siis BOKYM:n toimesta luotuja instituutioita,
joiden tarkoituksena on tukea kuntien yhteistä seutunsa kehittämisongelmien ratkai-
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sua sekä alueiden vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuvien kehittämisprosessien
käynnistymistä. Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin muodosta-
missa instituutioissa voidaan erottaa neljä elementtiä:

1)  alueellinen kehittämissuunnitelma ( regionales Entwicklungskonzept)
2)  kehittämissuunnittelun osallistavat metodit
3)  aluemanagement-organisaation malli
4)  valtionhallinnon tukitoiminta

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin näitä elementtejä ja niiden edustajia erityisesti
sellaisina, kuin ne ilmenevät uudistetun seudullisen kehittämissuunnitelman proses-
sissa.

alueellinen kehittämissuunnitelma

Kuten edellä on tullut ilmi, erilaiset epäviralliset alueelliset kehittämissuunnitelmat
tulivat täydentämään virallista aluesuunnittelua osana Baijerin osavaltion kehittämi-
sen instituutioita. Niiden tarkoituksena on ollut aluesuunnitelmien tavoitteiden konk-
retisointi sekä impulssin antaminen alueen kehittymiselle. Virallisista aluesuunni-
telmista kehittämissuunnitelmat poikkeavat ennen kaikkea siinä, ettei niiden laatimi-
seen pakoteta laissa eikä niiden ohjausvaikutus perustu suunnittelun tuloksena syn-
tyneisiin, normeiksi saatettuihin määräyksiin ja tavoitteisiin. Sen sijaan olennaista on
kunkin alueen toimijoiden – ennen kaikkea kuntien – yhteinen tahto toimia alueen
kehittämiseksi.

Alueelliset kehittämissuunnitelmat ovat olleet pitkään ilman lakiperustaa. Vuonna
1998 liittovaltion aluejärjestyslakiin (Bundesraumordnungsgesetz, ROG) tuli kui-
tenkin säädös, joka kehottaa tällaisten  kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Siinä
todetaan:

”Osavaltionsuunnittelun ja aluesuunnittelun edustajat vaikuttavat aluejärjestyksen suunnitel-
mien toteuttamiseen. Niiden tulee edistää toteuttamisen kannalta keskeisten julkisten toimi-
paikkojen sekä yksityisoikeudellisten henkilöiden yhteistyötä. Tämä voi tapahtua erityisesti
laatimalla alueille kehittämissuunnitelmia, joissa tehdään aluetta koskevia suunnitelma- ja
toimenpide-ehdotuksia sekä sovitetaan niitä yhteen (alueelliset kehittämissuunnitelmat)…”
(§ 13 BauROG 1998)47

Baijerissa parhaillaan käynnissä olevaan osavaltionsuunnittelulain uudistukseen o l-
laan sisällyttämässä vastaava säädös (ks. esim. Laven 1997, 300). Sekä liittovaltio-
että tulevat osavaltiotason säännökset ovat hyvin yleisiä. Niissä ei anneta ohjeita
esimerkiksi suunnitelmien laatimistavasta.

                                                
47 Kirjoittajan oma käännös saksalaisesta lakitekstistä.
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Alueellinen kehittämissuunnitelma pitää sisällään strategisen otteen, ohjelmallisuu-
den ja kommunikatiivisen suunnittelun ajatuksia. Kehittämissuunnitelmien laatimi-
sen kannustimet kunnille ovat mahdollisuuksissa löytää alueen vahvuuksista ja
heikkouksista lähteviä kehittämisstrategioita, -toimenpiteitä ja -ratkaisuja samoin
kuin toimijoiden välinen konsensus kehittämisen suunnasta ja toimenpiteistä. Suun-
nitelman on tarkoitus mm. antaa kunnille eväitä yhteistyöhön alueensa kehittämisek-
si ja näin paremmat lähtökohdat alueiden välisessä kilpailussa. Osana osavaltion
kehittämisen instituutioita kehittämissuunnitelmiin liittyy yleensä valtionhallinnon
taloudellinen tuki suunnittelulle, mikä niin ikään toimii kannustimena. Suunnitelmien
rahoitus perustuu yleensä kuntien ja BOKYM:n väliseen kumppanuuteen.

Suunnitelmien toteutuminen nojautuu ennen kaikkea ajatukseen alueen toimijoiden
omasta sitoutumisesta ja aktiivisuudesta. Suunnitelmiin liittyy kuitenkin jonkinlai-
nen oletus siitä, että alueen toimijoiden yhteiseen tahtoon perustuvat kehittämis-
strategiat ja -hankkeet saavat vastakaikua myös valtionhallinnossa. Alueellinen k e-
hittämissuunnitelma ei silti – siten kuin ohjelmallisuuden ajatuksiin voidaan ajatella
kuuluvan – suoraan ohjaa viranomaisten rahoitusta. Suunnitelmien katsotaan kuiten-
kin voivan toimia hyvänä perustana eri viranomaisten rahoitukselle ja toimenpiteille
sekä esimerkiksi EU:n yhteisöaloitteista rahoitusta hakeville kehittämisohjelmille.

Tämän tutkimuksen kohteena oleva seudullinen kehittämissuunnitelma on puuttu-
vasta lakiperustasta huolimatta vakiintunut Baijerissa toiminnan myötä vahvasti i n-
stituutioksi. BOKYM:n edustajat ovat valmiita kehittämissuunnitelmia esimerkkeinä
käyttäen selvittäneet asiasta kiinnostuneille alueiden edustajille, mistä suunnitel-
massa on kyse ja mitä se kunnilta edellyttää.

Kuten luvussa 9.2 todettiin, seudullisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on
tarjota ratkaisuja tietyn alueen erityisiin konkreettisiin kehittämistarpeisiin ja -
ongelmiin. Suunnitelma-alueen tulee rajautua ensisijaisesti näiden tarpeiden ja -
ongelmien mukaan eikä niinkään hallinnollisia rajoja seuraten. Kohdealue voi kui-
tenkin noudattaa seutukunnan48 rajoja. (Ks. esim. Haase 1994.) Suunnitelman tar-
joamat kehittämisratkaisut perustuvat suunnittelijoiden neutraaliin asiantuntemuk-
seen sekä kuntien, seutukunnan ja valtionviranomaisten väliseen konsensukseen.
Strategisen ja kommunikatiivisen suunnittelun ajatuksiin viittaavasti seudullisessa
kehittämissuunnitelmassa korostuvat kehittämistarpeiden analyysi, kehittämisvaih-
toehtojen ja -ideoiden pohdinta, alueellinen sopiminen, yhteiseen näkemykseen pe-
rustuvien kehittämisstrategioiden etsiminen sekä aktiivisen alueellisen kehittämisen
näkökulma (Maier & Troeger-Weiss 1989, 135; Troeger-Weiss 1998, 89). Muihin
alueellisiin kehittämissuunnitelmiin verrattuna suunnittelijoiden asiantuntemukselle
annetaan kuitenkin tärkeä sija. Suunnittelijoilla on lupa tehdä myös sellaisia tarkoi-

                                                
48 Saksassa seutukunta (Landkreis) muodostaa ylimmän paikallishallintotason.  Se on perusteeltaan paikalli-
nen itsehallintoelin, jonka yhteydessä on kuitenkin myös valtion yleispaikallishallinto. Seutukuntien ulko-
puolella ovat isoimmat, ns. seutukunnista vapaat kaupungit (kreisfreie Städte). Saksan seutukunnista on käy-
tetty suomeksi myös nimeä piirikunta. (Ks. esim. Kokkonen & Vartiainen 1993, 54-55).
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tuksenmukaisiksi näkemiään kehittämisehdotuksia, joiden toteutumisesta ei ole
minkäänlaista varmuutta. Heidän tulee tosin varmistaa, etteivät ehdotukset ole risti-
riidassa eri viranomaisten suunnitelmien kanssa. (Ks. myös Haase 1994, 37.)

Suunnitelman sisältö painottuu kyseessä olevan alueen tarpeiden mukaan kuitenkin
niin, että mukana on useamman aihepiirin tarkastelu. Suunnittelijaryhmä koostuu
esimerkiksi yhdyskuntarakentamisen suunnittelijasta (Siedlung), liikenne- (Verkehr),
luonto- ja maisema- (Natur und Landschaft) sekä elinkeino- ja taloussuunnittelijasta
(Wirtschaft). Osavaltion kehittämisen instituutioon kuuluvalla tavalla sisällössä k o-
rostuvat ennen kaikkea alueiden (fyysiseen) käyttöön kuuluvat kysymykset, joita
tarkastellaan tasapuolisesti eri alojen ja toimijoiden näkökulmasta. Viime aikoina
tosin luonnon- ja maisemansuojelulliset arvot ovat alkaneet tulla etusijalle.49 Osa-
valtion kehittämisen instituutioon kuuluvan, paikallista tasoa laajemman näkökul-
man tulee niin ikään ohjata myös seudullisen kehittämissuunnitelman laatimista -
valtiolla ei ole oikeutta puuttua kuntien omaan maankäytön suunnitteluun (ks. esim.
Fürst & Ritter 1993, 1). Tarkastelun kohteena ovat siis seudullisella tasolla merkit-
tävät asiat eikä yksittäistä kuntaa koskeviin ongelmiin niinkään paneuduta. Perintei-
sessä seudullisessa kehittämissuunnitelmassa keskeisellä sijalla ovat olleet asian-
tuntijoiden tekemät kokonaissuunnitelmat ja toimintasuositukset. Uudistetussa
suunnitelmassa korostetaan vahvemmin konkreettisia projektiehdotuksia, joihin alu-
een toimijat pystyvät helposti tarttumaan (ks. Teilraumgutachten Deggen-
dorf/Plattling 1996, 3; Teilraumgutachten Ansbach/Hesselberg 1999, 3).

”Seudullinen kehittämissuunnitelma on sektorirajat ylittävä kehittämissuunnitelma, joka pal-
velee aivan erityistä alueellista ongelmanasettelua tai erityistä kehittämishaastetta…jota
kunnat eivät voi ratkaista optimaalisesti ilman ulkopuolista tukea. Tässä meidän ymmärryk-
semme on erityisesti riippuvaisuuksien tarkastelussa, koska ne eivät ole mitään aihealueittain
eristettyjä ongelmia…Kaikkien näiden näkökohtien, jotka vaikuttavat osaltaan alueelliseen
kehittämiseen, tarkastelu ja mukaan ottaminen.” (BOKYM:n edustaja)

”Aluejärjestyksen ‘pehmeän’ osa-alueen yleisen kehityksen myötä seudullisesta kehittämis-
suunnitelmasta on tullut yhä enemmän projekteihin suuntautuva. Se on nykyään yhdenlainen
sekoitus suunnitelmallisia osia ja kokonaissuunnitelmaan kytkeytyviä projekteja.” (BO-
KYM:n edustaja)

Uudistetulta kehittämissuunnitelmalta odotetaankin sysäyksen antamista suunnitel-
ma-alueen kuntien yhteisen kehittäjäroolin muodostumiselle. Tämä kuntien kehittä-
järooli tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kunnat toteuttavat yhteistyössä suunnitel-
man kehittämisehdotuksia, etenkin ns. välittömän toteuttamisen keinoin eli konk-
reettisin projektein. Kuntien ei tule kuitenkaan pitäytyä vain suunnitelmaan kirjattu-
jen ehdotusten toteuttamisessa, vaan tarkentaa ja täydentää niitä sekä aloittaa aktii-
vinen uuden luominen kehittämissuunnitelman hengessä (ks. esim. Laven 1997,
304). Seutuyhteistyön ja innovatiivisen ympäristön ajatukset ovat entistä vahvem-
min mukana seudullisten kehittämissuunnitelmien tavoitteenasettelussa.

                                                
49 Taustalla ovat kestävän kehityksen periaatteet.
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Uudistuksen myötä kuntien rooli suunnitelman laatimisessa on myös muuttunut.
Niiden osallistumisen ei tule enää jäädä vain paikallisten näkemysten ja tarpeiden
esilletuomiseen, vaan kunnilla tulee olla dialogisuunnittelun ajatusten mukaisesti
aktiivisen vaikuttajan rooli alueen analyysin ja kehittämisehdotusten tekemisessä.
Suunnittelijoilta odotetaan edelleen asiantuntijanäkemystä ja uusien ideoiden tuo-
mista. Heidän tulee kuitenkin nähdä roolinsa yhä selvemmin myös kuntien tukena
näiden yhteisen kehittämisprosessin käynnistämisessä ja saada kunnat ottamaan
suunnitelma selvästi omakseen jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijoiden tehtävänä
on myös yhdistää kuntien itsesuunnittelun tulokset ja omat asiantuntijanäkemykset
tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi suunnittelijoiden toimeksiantoon on lisätty
suunnitelman toteuttamisesta vastaavan organisaation rakenteen hahmottaminen yh-
dessä kuntien kanssa.

”Lisääntyvässä määrin, niin pitkälle kuin heidän asiantuntemuksensa riittää, he (kunnat) eivät
ole enää vain alkuunpanijoita, arvioitsijoita, ohjaajia, toteuttajia…eivät enää vain vastaanot-
tajia, niin kuin se menneisyydessä oli, vaan he ovat myös tietyssä määrin vaikuttajia. Se tar-
koittaa, että he itse työskentelevät työseminaareissa, esimerkiksi lyövät lukkoon ongelmien
painopisteet heikkouksien ja vahvuuksien analyysia varten, osallistuvat johtoajatusten muo-
toilemiseen tai osallistuvat myös projektien etsimiseen.” (BOKYM:n edustaja)

Kuntien rahoittajan rooli kuuluu myös seudulliseen kehittämissuunnitelmaan. Kun-
nat maksavat puolet kehittämissuunnitelman laatimiskustannuksista, minkä nähdään
varmistavan kuntien sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen. Seutukunta voi myös
osallistua suunnitelman rahoittamiseen.

Seudullisilla ja alueellisilla viranomaisilla on seudullisessa kehittämissuunnitelmas-
sa lähinnä tiedonantajan ja näkemysten tuojan rooli. Suunnittelijoiden tehtävä on
kuulla heitä ja sovittaa näkemykset yhteen kuntien näkemysten kanssa. Alueen mui-
den toimijoiden kuten yritysten ja  erilaisten yhteisöjen rooli jää tiedonvälitykseen.
Alueen asukkailla ei ole suunnitelmassa varsinaista roolia. Kehittämissuunnitelmas-
sa käsiteltävien asioiden – kuten osavaltion kehittämisessä yleensäkin – katsotaan
olevan liian abstrakteja asukkaiden osallistumiseen. Pieniä merkkejä on kuitenkin
havaittavissa muutoksista, jotka toisivat hallinnon ulkopuoliset toimijat vahvemmin
osalliseksi seudulliseen kehittämissuunnitelmaan.

”Ne (kontaktit) keskittyvät pääasiassa poliittisiin päättäjiin, mikä toisaalta on valitettavaa,
koska se on vain yksi näkökulma kontakteihin. Toisaalta se on myös selvää, koska luonnolli-
sesti välineiden toteuttaminen tapahtuu ensisijassa poliittisten päättäjien kautta. Heidän on
paikallistasolla sitten myös huolehdittava, että myös muut otetaan mukaan. Tämä vastaa suun-
nittelukäsityksemme filosofiaa. Pääasiallisia vastaanottajia ovat alueyhteisöt, jotka ovat suo-
raan sidottuja tavoitteisiimme. Näin ne ovat pakosta ensisijaisia kumppaneitamme.” (BO-
KYM:n edustaja)

BOKYM:llä on seudullisessa kehittämissuunnitelmassa toimeksiantajan, rahoittajan
ja valvojan roolit. Se maksaa puolet suunnittelukustannuksista ja valitsee suunnitte-
lijat. Aivan viimeaikaisia uudistuksia on tosin se, että kunnat saavat tarjouskilpailun
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perusteella itse valita suunnittelijaryhmän.50 Seudullisten kehittämissuunnitelmien
sisältö ei saa olla ristiriidassa osavaltion kehittämisen tavoitteiden kanssa. Suunni-
telman sisältöön ministeriön ei kuitenkaan muuten kuulu puuttua. Ministeriön val-
vojan rooli kohdistuukin suunnitteluprosessiin ja sitä kautta suunnitelman laatuun.
Käytännössä se tarkoittaa mm. ministeriön välittäjän roolia sekä kuntien keskinäi-
sissä ristiriidoissa että erimielisyyksissä suunnittelijoiden ja kuntien välillä (ks.
Haase 1994, 45-47).

”Myös nykyään meidän roolinamme on huolehtia hyvin vahvasti suunnitelman laadusta, sillä
se pitää myös yllä hyväksyntää.” (BOKYM:n edustaja)

kehittämissuunnittelun osallistavat metodit

Kehittämissuunnittelun osallistavat metodit tarkoittavat tässä yhteydessä kommuni-
katiivisten elementtien liittämistä alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimiseen.
Pyrkimyksenä on ollut kuntien osallistumisen ja itsesuunnittelun vahvistaminen.
Tarkoituksena on ennen kaikkea sitoa kunnat paremmin mukaan suunnitteluun,
edistää kuntien keskinäistä verkostoitumista ja kumppanuutta jo suunnitteluvaihees-
sa sekä antaa näin paremmat edellytykset suunnitelman toteutumiselle.

Osallistavien metodien myötä suunnittelijoiden rooli vaihtuu asiantuntijoista mode-
raattoreiksi (ks. luku 6.3.3, s. 83) ja kuntien rooli suunnittelun objekteista sen sub-
jekteiksi. Suunnittelijoiden tehtävä on auttaa kuntia itse löytämään vastaukset suun-
nittelukysymyksiin. Suunnittelijat ovat näin ollen vastuussa ennen kaikkea tulokseen
johtavasta prosessista, mutta eivät varsinaisesti tuloksesta itsestään. Suunnittelijoi-
den tehtävänä on myös huolehtia siitä, että kaikki osallistujat voivat tuoda esille
mielipiteensä ja ideansa. (Ks. Teilraumgutachten Ansbach-Hesselberg 1997, 7.)
Osallistavat metodit siis mahdollistavat kuntien yhteisen itsesuunnittelun. Ne myös
edellyttävät kunnilta halua itse miettiä alueen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia
sekä halua yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi. Osallistaviin metodeihin si-
sältyy myös ajatus, että kunnat itse ovat alueensa kehittämisen keskeisimpiä asian-
tuntijoita.

Seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisprosessissa osallistavia metodeja
edustavat ennen kaikkea dialogisuunnittelun mukaiset työseminaarit. Työseminaari-
en tarkoitus on määritelty BOKYM:n ja kehittämissuunnitelmia laatineiden suunnit-
telijoiden kesken. Seminaarien tehtävinä nähdään (Teilraumgutachten Ansbach-
Hesselberg 1997, 1; 1998, 4):

                                                
50 BOKYM:ssä on perusteltu aikaisempaa käytäntöä, jossa ministeriö pitkälti itse valitsi suunnittelijaryhmän
(tosin neuvoteltuaan kuntien kanssa), sillä, että osaavia ja seudullisen kehittämissuunnitelman ajatuksen si-
säistäneitä suunnittelijoita oli vain hyvin vähän tarjolla. Parin huonon kokemuksen jälkeen ei haluttu ottaa
enää kuntien omaan valintaan sisältyvää riskiä. Seudullinen kehittämissuunnitelma on kuitenkin jo melko
vakiintunut osavaltionkehittämisen välineenä ja aivan viime vuosina sopivia suunnittelijoita markkinoille on
tullut paljon lisää, joten ministeriön on ollut enää vaikea perustella suunnittelijoiden valintaa ilman tarjous-
kilpailua.
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− kuntien kanssa yksittäin käytyjen keskustelujen tulosten vertailu ja
yhdistäminen

− pysyvämmän tiedonkulun aikaansaaminen
− suunnitelman ajankohtaisuuden varmistaminen
− suunnittelun läpinäkyvyyden parantaminen
− yhteisiä toimintamahdollisuuksia luomalla osallistujien integroimi-

nen alusta asti aktiivisemmin suunnitteluprosessiin
− yhteisöllisyyden vahvistaminen
− tavoitteiden asettaminen tehokkaan suunnittelun perustaksi
− kuntien yhteistä toimintaa koskevan tiedon laajentaminen ja näin

kuntien motivoiminen omaan toimintaan.

”(Odotan osallistujilta) valmiutta yhteistyöhön. Von hyvin elää metodeihin kohdistuvan jon-
kinlaisen skeptisyyden kanssa. Mutta minä odotan luottamusta, luottamusta siihen, että me
metodeillamme saatamme ihmiset hyvään tulokseen, jonka he itse löytävät. Ihmiset ovat itse
vastuussa tuloksesta, emme me moderaattorit. Tämä on myös vaikeus moderaattorina olemi-
sessa, kun muuten on asiantuntijasuunnittelija, sillä asiantuntijasuunnittelijanahan ollaan si-
sällöstä vastuussa, mutta ei moderaattorina työseminaarissa. Usein asiantuntijasuunnittelijana
on jälkeenpäin katsottava, miten sisällytän tulokset suunnitelmaan.” (suunnittelija)

aluemanagement-organisaation malli

Alueelliseen kehittämissuunnitelmaan kytkettynä aluemanagement-organisaation
tarkoituksena on  huolehtia suunnitelman toteuttamisesta ja toimia laajemman alu-
eellisen kehittämisprosessin moottorina ja ohjaajana (ks. esim. Bilanzkonferenz
1996; 1998). Organisaation mallilla halutaan ohjata kuntia tuloksekkaaseen ja kes-
tävään yhteistyöhön alueen kehittämisessä. Se antaa puitteet kuntien yhteisen kehit-
täjäroolin toteuttamiselle. Mallin toivotaan tulevan jonkinlaiseksi itsestäänselvyy-
deksi hyväksi koetusta toimintatavasta.

Aluemanagement-organisaation malliin sisältyvät ohjelmallisuuden, strategisen ot-
teen ja kumppanuuden ajatukset. Ohjelmallisuus näkyy erityisesti siinä, että organi-
saation avulla pyritään toteuttamaan ensisijaisesti alueelliseen kehittämissuunnitel-
maan nojautuvia hankkeita. Strategista otetta odotetaan ennen kaikkea aluemanage-
reina toimivilta henkilöiltä. Aluemanagementin perusta on taas kuntien välisessä
kumppanuudessa. Keskeistä on niin ikään alueellisessa kehittämisessä tärkeiden
yksityisen ja julkisen sektorin välisten kumppanuuksien synnyttäminen ja vahvista-
minen (ks. esim. Kistenmacher 1999, 16-17).

Virallista säädösperustaa aluemanagementilla ei ole. Vahvoja säädöksiä ei pidetä
edes tarpeellisena. Nykyisin toiminnan virallisena normatiivisena perustana on lä-
hinnä edellä alueellisen kehittämissuunnitelman kohdalla mainittu liittovaltion alue-
järjestyslain säädös. (Ks. Maier & Obermaier 2000, 153.)
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Aiemmin on jo viitattu aluemanagementin pilottihankkeisiin Baijerissa. Niistä saa-
tuja kokemuksia tarkastelemalla sekä vertaamalla muiden Saksan osavaltioiden ja
muiden maiden kokemuksiin BOKYM:n on ollut tarkoitus luoda yhtenäinen malli
ohjeeksi Baijeriin sopivalle aluemanagementille. Eri alueiden olosuhteet ja järjeste-
lyt ovat osoittautuneet kuitenkin niin erilaisiksi, ettei yhden, kaikkialle sopivan mal-
lin luominen ole ollut mahdollista. (Ks. Maier & Obermaier 2000.) Jonkinlaisena
perusmallina voidaan kuitenkin pitää aluemanagementin organisaatiorakennetta, jota
esimerkiksi suunnittelijat ja BOKYM ehdottivat Ansbach-Hesselbergin alueelle.
Malli rakentuu neljästä tasosta (ks. Teilraumgutachten Ansbach-Hesselberg 1998a,
4; hieman eri tavalla Teilraum Deggendorf/Plattling 2000, 15):

1. Poliittinen päätöksentekotaso: esim. alueen kuntien pormestareiden
muodostama yhteisö (Interessengemeinschaft), kunnallisen kehittä-
misyhtiön hallitus tai seutukuntapäivät (mikäli alue kattaa koko
seutukunnan alueen)

2.  Ohjaustaso (operatiivinen johto): esim. pormestarien joukostaan va-
litsemat edustajat ja palkattu aluemanageri

3.  Vaikuttamistaso: esim. eri aihealueiden työryhmät (maisema, liiken-
ne ym.), joiden jäseninä asiantuntevia asukkaita, yhdistysten ja yri-
tysten edustajia sekä kuntien edustajia (etenkin pormestareita)

4.  Projektitaso: projektikohtaiset organisaatiot

Aluemanagement-organisaation virallinen muoto voi myös vaihdella kunkin alueen
ominaispiirteistä ja toimijoista riippuen. Perusvaihtoehtoja ovat (Kistenmacher
1999, 19; Troeger-Weiss 1998, 216):

− tiettyyn tarkoitukseen perustettu kuntaliitto (Zweckverband),
− yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys,
− kuntien alueellinen kehittämisyhtiö (Entwicklungsagentur),
− puoliksi kunnallinen, puoliksi yksityinen (yleishyödyllinen) kehittä-

misyhtiö (Entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
GmbH)

− työryhmät ja kuntien työyhteisöt ilman oikeustoimikelpoista organi-
saatiota.

Aluemanagement-organisaation mallissa suositaan oikeustoimikelpoista organisaa-
tiota. Kaikkiin vaihtoehtoihin katsotaan lisäksi kuuluvan päätoimisen aluemanage-
rin. Aluemanagement-organisaation ei pidä tulla kilpailevaksi organisaatioksi alu-
eella olemassa olevien hallinto-organisaatioihin nähden, vaan ennemminkin täyden-
tää näiden työtä ja hakeutua niiden kumppaneiksi.



III Suomi ja Baijeri esimerkkeinä

121

valtionhallinnon tukitoiminta

Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin on katsottu tarvitsevan val-
tionhallinnon tukitoimintaa. Siinä suunnitelmien toteuttamista ja aluemanagement-
toimintaa alueilla edistetään mm. hyödyntämällä alueiden väliseen verkostoitumi-
seen liittyvää ”best practices” -ideaa. Tukitoiminta perustuu valtionhallinnon ja
kuntien väliseen kumppanuuteen ja on ennemminkin management-tyyppistä (ks. luku
6.3.1) kuin perinteistä virkamiestoimintaa. Valtionhallinnon tuen nähdään tosin no-
jaavan paitsi asiantuntemukseen myös auktoriteettiasemaan, joten aidosta kumppa-
nuudesta kuntien ja valtionhallinnon välillä ei voida puhua.

Tukitoimintaa edustaa erityisesti sitä varten BOKYM:n osavaltion kehittämisosas-
tolle virallisesti muodostettu yksikkö (ks. luku 9.3). Sen tulee olla tiiviissä yhtey-
dessä alueisiin, toimia niiden kumppanina ja mm. synnyttää alueille kehittämissuun-
nitelmien toteuttamista eteenpäin vieviä työryhmiä sekä neuvotella toteuttamisesta
alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa (ks. Goppel 1994b, 92). Yksikön teh-
täväksi tuli erityisesti ohjata seudullisten kehittämissuunnitelmien laatimista sekä
aluemanagement-hankkeita, joista osa on saanut BOKYM:n käynnistysrahoitusta.

”Viime aikoina (ministeriön) rooliin kuuluu - sen jälkeen kun seudulliset kehittämissuunni-
telmat ovat enemmissä määrin suuntautuneet projekteihin, toteuttamiseen - sitten jälkeen-
päin suunnitelman toteuttamisessa tukea aluetta aluemanagementin puitteissa, tukea talou-
dellisesti ja tukea henkilöpanoksin.” (BOKYM:n edustaja)

”Meidän (tukiyksikön) tehtävänämme on pääasiallisesti se toinen näkökohta, alueellisten
aloitteiden tukeminen käytössämme olevilla pehmeillä välineillä, erityisesti seudullisella
kehittämissuunnitelmalla ja aluemanagementilla…”Alhaalta ylöspäin” -periaatteen mukai-
sesti syntyneiden alueellisten kehittämispyrkimysten ohjaaminen tavoitteeseen ja niiden tu-
keminen.” (BOKYM:n edustaja)

Yksikön tehtävänä on myös kokemusten kerääminen osavaltion kehittämiseen liitty-
vistä alueellisista kehittämisprosesseista sekä kokemusten vaihdon järjestäminen
alueiden kesken. Tätä tarkoitusta palvelevat mm. joka toinen vuosi järjestetyt ns.
tilannekatsauskonferenssit (ks. esim. Bilanzkonferenz 1996, 1998, 2000). Koska
yksikön resurssit eivät riitä aktiivisia kehittämisprosesseja eteenpäin vievien aluei-
den kasvavaan palvelutarpeeseen eivätkä kaikki tehtävät edes sovi hyvin ministeri-
östä hoidettavaksi, yksikkö on yhdessä aluemanagementtia toteuttavien alueiden
kanssa valmistellut PPP-periaatteella toimivan palveluyksikön pystyttämistä (ks.
esim. Kooperation kreativer…2000). Valmistelut ovat kuitenkin vielä kesken.

Ministeriön lisäksi valtionhallinnon tukitoiminta kuuluu myös aluehallinnon viran-
omaisille. Osavaltion aluehallituksen kaikilta osastoilta voi jo nyt nähdä odotettavan
niiden vastuualueita vastaavaa tukiroolia. Hallinnon tukitoimintaa ministeriön tu-
kiyksikkö pyrkii kuitenkin edistämään erityisesti BOKYM:n alaisten aluehallinnon
edustajien eli osavaltionkehittämisosaston suhteissa alueensa kuntiin. Niille pyritään
jatkossa siirtämään yhä enemmän ministeriön tukirooliin kuuluvia tehtäviä.



III Suomi ja Baijeri esimerkkeinä

122

”Mikä varmasti tulee vähän muuttamaan (ministeriön ja aluehallinnon edustajien) rooleja,
ovat nykyiset pyrkimykset, että tuollaisiin pehmeisiin välineisiin liittyvä alueen ohjaus ja
moderaatio yritetään yhä enemmissä määrin, niin pitkälle kun välineitä on otettu käyttöön,
myös siirtää vastuuta aluehallinnolle. Kysymys on ennen kaikkea siitä, onko niissä jo sopivia
ihmisiä siihen…Lisäksi olemme aluesuunnittelun uudistamisen yhteydessä esimerkiksi
siirtämässä aluemanagementia yhä vahvemmin aluesuunnittelulle.” (BOKYM:n edustaja)

10 Suomen ja Baijerin institutionaalisten lähtökohtien yhtäläisyyksiä ja eroja

Kuten luvussa 5.4 (s. 64) todettiin, olemassa oleva ”instituutiomaailma” vaikuttaa
vahvasti uusien instituutioiden syntyyn ja muotoutumiseen eli myös siihen, miten ja
millaisia instituutioita luodaan ja lanseerataan. Olemassa olevien instituutioiden
sisällä muotoutuvat myös pitkälti ne arvostukset, joiden perusteella uusien instituu-
tioiden julkisia hyötyjä arvioidaan. Suomen ja Baijerin esimerkkeihin vaikuttavissa
”instituutiomaailmoissa” on sekä yhteneväisyyksiä että eroja. Keskusjohtoisuus ja
sektoroituminen leimaa niin Suomen kuin Baijerinkin hallintojärjestelmiä. Suomen
maaseudun kehittämisen instituutiot taas poikkeavat suuresti Baijerin osavaltion
kehittämisen instituutioista.

Keskushallinnon vahvan aseman voi sanoa olevan Suomen ja Baijerin perinteisiä
alueiden kehittämisen instituutioita yhdistävä piirre. Suomessa alueiden kehittämistä
alettiin 80-luvun lopulla kuitenkin uudistaa ohjelmallisuutta ja alueiden omaehtoi-
suutta korostavaan suuntaan. Valmistautuminen EU:n jäsenyyteen oli lopulta kes-
keinen tekijä, joka johti kuntien ja alueiden päätösvallan vahvistumiseen. Vastuu
alueiden kehittämisen keinovalikoimasta on kuitenkin edelleen selvästi valtionhal-
linnolla – ja nykyisin myös EU:lla.

Kun saksalaisista osavaltioista (saks. Länder) puhutaan alueina (engl. region), voi-
daan alueiden omaehtoisuuden sanoa sisältyvän vahvasti Saksan alueiden kehittä-
mistä ohjaaviin lakeihin ja hallintojärjestelmiin. Omaehtoisuus näyttää kuitenkin
hyvin toisenlaiselta, kun sitä tarkastellaan pienempien alueyksiköiden, kuntien,
seutukuntien, osavaltioiden aluesuunnittelualueiden tai osavaltioiden osa-alueiden
(Bezirke) näkökulmasta. Tällöin on todettava, että monitasoisiin hallintojärjestelmiin
sisältyy vahvasti ylhäältä, osavaltion tasolta tuleva ohjaus. Ajatukset pidemmälle
menevästä omaehtoisuudesta ovat olleet Saksassa esillä ja muutamissa osavaltiois-
sa on ollut pyrkimystä lisätä alueiden päätösvaltaa kehittämiskysymyksissä. Eten-
kään Baijerissa ei ole kuitenkaan koettu riittävän suurta ulkoista painetta muuttaa
toimivaltajakoa alueiden suunnittelun ja kehittämisen muodollisissa instituutioissa.
(Ks. Kahila 1997.)

Suomessa alueiden oman päätösvallan kasvattamisesta huolimatta ohjelmallisen
kehittämisen käytännöissä on koettu keskushallinnon sektoriohjauksen säilyneen
vahvana. Se on näkynyt etenkin kehittämisvaroista päätettäessä. (Ks. esim. Mäkinen
1999, 154-155; Virkkala 2000, 22-27.) Sektorikohtaisen päätöksenteon ylittäminen
olikin eräs keskeinen haaste toimintaryhmätyön instituutiota ja erityisesti sen rahoi-
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tusvälinettä luotaessa. Se, että maaseutupolitiikka ei ole minkään ministeriön kes-
keinen toimiala, vaan vastuu on annettu pitkälti eri hallinnonalojen yhteistyöryh-
mälle,  helpotti uuden instituution laaja-alaista valmistelua sekä horisontaalisen t u-
kijaorganisaatioiden kumppanuuden synnyttämistä. Viimeksi mainitun tuli mm.
edistää toimintaryhmätyön rahoitusvälineeseen sisältynyttä ajatusta rahoittajatahojen
kumppanuudesta. Tästä huolimatta POMO-ohjelma rahoitusvälineenä kuuluu sel-
västi yhden hallinnonalan, maa- ja metsätalousministeriön vastuulle.

Myös Baijerin keskusjohtoinen hallintojärjestelmä on vahvasti sektoroitunut seutu-
kuntatasolle saakka. Alueiden kehittämisessä tämä on tarkoittanut mm. sitä, että
alueiden taloudellisen rakenteen parantamisesta on vastannut talousministeriö, maa-
seudun kehittämisestä maa- ja metsätalousministeriö, ja ympäristöön ja alueiden
käyttöön liittyvistä kysymyksistä vastaavat osastot osavaltion kehittämisen ja ym-
päristökysymysten ministeriössä. EU:n ohjelmien ja yhteisöaloitteiden rahoitus on
jaettu ja pilkottu ministeriöiden vastuualueiden mukaisesti.

Kuten aiemmin on todettu, aluejärjestyksen instituutioon sisältyy ajatus horisontaa-
lisuudesta sekä pyrkimys sektoripolitiikanalojen toimenpiteiden koordinointiin.
Osavaltion kehittämisessä on vastaavasti korostettava monialaisuutta. Tämä koskee
myös sen uusia instituutioita. Muiden hallinnonalojen on toivottu suuntaavan rahoi-
tustaan osavaltion kehittämisen instituutioiden puitteissa esiin nouseviin tarpeisiin.
Maaseudun kehittämisen hallinnon lisäksi, uusien instituutioiden luomisessa ei kui-
tenkaan ole tehty yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa. Toisin kuin toiminta-
ryhmätyöhön kuuluva tukijaorganisaatioiden kumppanuus, valtionhallinnon tukitoi-
minta Baijerin uusien instituutioiden elementtinä ei pidä sisällään eri hallinnonalojen
välistä kumppanuutta. Suunnitelmien tasolla tai yksittäisen hankkeen alueellisia
vaikutuksia arvioivissa toimituksissa (Raumordnungsverfahren) on aluejärjestyk-
sen koordinointitehtävää ja monialaista näkökulmaa voitu kohtuullisesti toteuttaa.
Vahvemmin kehittämisprosesseihin suuntautuvissa uusissa instituutioissa sen sijaan
törmätään yhä enemmän ongelmiin, jotka johtuvat sektorihallinnosta ja aluejärjes-
tyksen heikosta asemasta siinä.

Suomen ja Baijerin esimerkeiksi valitut uudet instituutiot ovat kaiken kaikkiaan
syntyneet hyvin erilaisissa alueiden kehittämisen toimintajärjestelmissä. Suomen
toimintaryhmätyö kytkeytyy vahvimmin maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittä-
misen  instituutioihin. Näissä kehittämistoiminnan tavoitteena korostuu maaseudun
elinkeinotoiminnan vahvistaminen, jotta suomalaisen maaseudun todellinen ongelma,
poismuutto, vähenisi tai muuttovirta jopa kääntyisi. Toimintaryhmätyönkin tulok-
sellisuus mitataan ennen muuta uusina ja säilytettyinä työpaikkoina ja yrityksinä.

Kehittämishanketoimintaa oli Suomen maaseutualueiden kehittämisessä harjoitettu
jo ennen EU:n jäsenyyttä. Jäsenyyden myötä vahvistunut ohjelmallisuus kiinnittyi
vahvasti maaseudun kehittämisen instituutioihin, sillä se nähtiin tuloksia tuovaksi
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tavaksi suunnata kehittämistoimintaa ja –resursseja. Ohjelmallisuus kuulukin myös
toimintaryhmätyön rahoitusvälineeseen.

Kuntien vahvan itsehallinnon lisäksi myös kylätoiminta on paikallista omaehtoi-
suutta maaseutualueiden kehittämisessä tukeva instituutio Suomessa. Maaseudun
omatoimisuuden ja kylätoiminnan merkitys muun kehittämistyön täydentäjänä on
ollut Suomessa ainakin jossain määrin tunnustettu. Asukkaita, yhdistyksiä tai yri-
tyksiä ei kuitenkaan ole käytännössä vahvasti otettu mukaan kehittämistoimintaan,
vaan alueiden kehittäminen on ollut hyvin viranomaisvetoista. Toimintaryhmätyön
lanseerauksen keskeinen peruste olikin ohjelmallisen kehittämisen ja hanketoimin-
nan vahvistaminen paikallisten toimijoiden omaehtoisuudella. Rahoitusvälineen li-
säksi toimintaryhmän malliin sisältyneet ajatukset paikallisesta kumppanuudesta ja
kommunikatiivisesta suunnittelusta samoin kuin toimintaryhmien verkostoituminen
on tarkoitettu tätä omaehtoisuutta tukemaan. Tukijaorganisaatioiden kumppanuuden
on niin ikään ajateltu auttavan paikallisia toimijoita toimintaryhmätyössä.

Suomen maaseudun kehittämisen valtionhallinnon tason toimijoina ovat ennen kaik-
kea maa- ja metsätalousministeriössä maaseudun kehittämisestä vastaavat henkilöt
sekä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jäsenet. Aluetasolla maaseudun kehittämi-
sen virallisia instituutioita edustavat lähinnä TE-keskuksen maaseutuosaston EU:n
tavoiteohjelmista ja maaseutuyhteisöaloitteesta vastaavat virkamiehet sekä maakun-
nan liitoissa maaseutuasioista vastaavat henkilöt. Kuntatason toimijoita ovat taas
ennen kaikkea kunnan maatalous- ja maaseutuasioita hoitavat virkamiehet. Maata-
louden tukea ja maaseudun kehittämistoimien rahoitusta koskeva lainsäädäntö ja
ohjeistus ohjaavat osaltaan alue- ja kuntatason virkamiesten toimintaa. Identifioitu-
minen maaseudun kehittämisen – osin hyvinkin epämuodollisiin – instituutioihin
laajemmin sekä sen uusien ajatus- ja toimintatapojen tunnustaminen riippuvat kui-
tenkin paljon paikallis- ja aluetasolla syntyneistä intresseistä ja toimintamalleista
sekä virkamiesten henkilökohtaisesta motiiveista. Tukijaorganisaatioiden kumppa-
nuudesta ja siihen kuuluvasta kommunikatiivisuudesta toivotaankin tukea uusien
instituutioiden lanseeraamiseen myös alue- ja kuntatason viranomaisten keskuuteen
ja heiltä edelleen alueille laajemmin.

Saksalaisen aluejärjestyksen instituutiossa kehittämistoiminnan yleistavoitteena on
tasapainoinen ja kestävä alueellinen kehitys. Ne ovat Baijerissa ohjeina osavaltion-
kehittämisohjelmalle, jossa puolestaan osoitetaan tavoitteet eri alueille. Uusilta i n-
stituutioilta odotettu julkinen hyöty onkin ennen kaikkea osavaltionkehittämisohjel-
man mukaisen aluekehityksen toteutuminen. Siihen kuuluu nykyisin myös Baijerin
alueiden kilpailukyvyn vahvistuminen Euroopassa. Alueelliselle kehittämissuunnit-
telulle ja aluemanagementille asetetut sisällölliset tavoitteet liittyvät siten niin alu-
eiden taloudelliseen kehittymiseen, yhdyskuntarakenteen kehittymiseen kuin luon-
nonarvojen säilyttämiseen. Tärkeää on kehittämisen monialaisuus. Uusille instituu-
tioille asetetut tavoitteet pitävät sisällään myös pyrkimyksen ratkaista kullakin alu-
eella erityisesti esiin nousevia ongelmia.
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Baijerin osavaltion kehittämisen instituutioita on leimannut koordinoiva asiantuntija-
suunnittelu. Ohjelmallisuutta ja kehittämishanketoimintaa ei juuri ole tunnettu. Mm.
Euroopan integraatiosta ja Saksojen yhdistymisestä johtuneet kehittämiskysymysten
ja -tarpeiden muutokset ovat kuitenkin pakottaneet hakemaan uudenlaisia toiminta-
tapoja, joilla edistetään erilaisten suunnitelmien toteutumista ja kehittämistoiminnan
käynnistymistä käytännössä. Tähän siis perustuu uusien instituutioiden kuten alu-
eellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin luominen ja lanseeraus. Varsi-
naisia mittareita uusien instituutioiden tuloksellisuudelle ollaan Baijerissa vasta
luomassa. Nykyisin tuloksena pidetään alueiden toimijoiden aktiivisuuden ja yh-
teistyön kasvamista jo sinänsä, ja erityisesti silloin, jos sen myötä on alkanut löytyä
ratkaisuja aluetta vaivanneisiin ongelmiin.

Kehittämissuunnitteluun ja sen menettelyihin kiinnitetään Baijerin uusissa instituuti-
oissa aivan eri tavalla huomiota kuin Suomen toimintaryhmätyössä. Strateginen ote
ja kommunikatiivisuus ovat yhä vahvemmin mukana alueellisissa kehittämissuun-
nitelmissa ja niihin liitetyissä osallistavissa menettelyissä. Aluemanagementin-
organisaation malli taas pitää sisällään strategisen otteen, ohjelmallisuuden ja
kumppanuuden ajatukset. Hankerahoitusta suoraan ohjaava ohjelmallisuus ei kui-
tenkaan selvästi kuulu alueelliseen kehittämissuunnitteluun tai aluemanagementiin.

Vastuu osavaltion kehittämisestä ja sen uusista instituutioista on selvästi osavaltion
kehittämisen ja ympäristökysymysten ministeriöllä. Sen lisäksi muodollisia insti-
tuution edustajia ovat aluehallitusten osavaltionkehittämisosaston virkamiehet. He
edustavat ennen kaikkea perinteisiä aluejärjestyksen instituutioita. Identifioituminen
uusiin instituutioihin riippuu mm. kunkin virkamiehen omista motiiveista. Valtion-
hallinnon tukitoimintaa uusien instituutioiden elementtinä ollaan kuitenkin vahvasti
viemässä myös aluehallinnon tasolle.

Tärkeimpinä toimijoina aluejärjestyspolitiikan instituutioissa on perinteisesti pidetty
eri hallinnonalojen edustajia eri aluetasoilla sekä kuntia. Alhaalta lähtevän kehittä-
misen on nähty tarkoittavan kuntien poliittisista päättäjistä lähteviä aloitteita ja toi-
mintaa. Valtionhallinnon tukitoiminta Baijerissa perustuukin ennen muuta valtion-
hallinnon ja kuntien väliseen kumppanuuteen. Julkishallinnon ulkopuolisia toimijoita
kuten yhdistyksiä, yrityksiä ja asukkaita ollaan vasta pikkuhiljaa tunnistamassa k e-
hittämisen toimijoiksi. Toisaalta on hyvä huomata, etteivät Baijerin yhdyskuntara-
kenne ja yleinen hyvinvointi ole edes synnyttäneet tarvetta esimerkiksi suomalaisen
kylätoiminnan kaltaiseen omaehtoisuuteen.
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IV UUDET INSTITUUTIOT JA OMAEHTOINEN KEHITTÄMISPROSES-
SI

11 Toimintaryhmätyön instituutio omaehtoisen alueellisen kehittämisen tukena
Suomen POMO-ohjelmassa

Uutena alueellisen kehittämisen instituutiona toimintaryhmätyön tarkoituksena on
tukea alueiden omaehtoisia kehittämisprosesseja eri vaiheissa (ks. kuva 7). Sen
odotetaan ensinnäkin kannustavan prosessien käynnistämiseen sekä tukevan alueen
paikallisten ja seudullisten toimijoiden näkemyksiin perustuvaa kehittämisstrategi-
oiden luomista. Toimintaryhmätyön instituution on tarkoitus myös auttaa synnyttä-
mään kehittämisessä tarpeellisia kumppanuuksia. Näistä keskeisin on erilaisten pai-
kallisten toimijoiden kumppanuus, jonka odotetaan järjestäytyvän toimintaryhmäksi.
Ryhmä puolestaan tarvitsee tuekseen kumppanuutta kuntien ja alueviranomaisten
kanssa. Toimintaryhmätyön instituution odotetaan niin ikään tarjoavan sopivat puit-
teet paikallisille toimijoille kehittäjäroolinsa toteuttamiseen kentällä. Tämän kehit-
täjäroolin tulokset näkyvät ennen kaikkea toteutetuissa konkreettisissa kehittämis-
hankkeissa. Omaehtoisen kehittämisen tukena toimintaryhmätyön instituution on
annettava alueiden toimijoille myös edellytyksiä toimintansa kehittämiseen.

Kuva 7. Toimintaryhmätyön instituutio ja omaehtoinen alueellinen kehittämispro-
sessi.

POMO-ohjelmaprosesseissa tutkimuksen kohteena olleilla alueilla uuden instituuti-
on vaikutukset ja mahdollisuudet tukea kehittämisprosesseja riippuivat ensinnäkin
sen eri elementtien, toimintaryhmän mallin, rahoitusvälineen, tukijaorganisaatioiden
kumppanuuden sekä toimintaryhmien verkostoitumisen ominaispiirteistä. Vaikutuk-
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set riippuivat myös instituution lanseeraustavasta sekä alueella ennestään olemassa
olevista, vanhoista instituutioista. Nämä tekijät vaikuttivat myös toimintaryhmätyön
mahdollisuuksiin vakiintua alueiden omaehtoista kehittämistä tukevaksi instituuti-
oksi.

11.1 Toimintaryhmätyön lanseeraus ja laajentaminen POMO-ohjelmassa

Kuten luvussa 8.4 todettiin, POMO-ohjelman tarkoituksena oli levittää EU:n LEA-
DER-ohjelmasta sovellettu kopio toimintaryhmätyön instituutiosta LEADER-
ohjelman ulkopuolisille alueille. POMO-ohjelman valmistelu tapahtui maaseutupo-
litiikan yhteistyöryhmän perustamassa seudullisen kehittämisen teemaryhmässä osa-
na Toimiva maaseutu -maaseutuohjelman toteuttamista. POMO-ohjelma-asiakirja
valmistui maaliskuussa 1997, jolloin siitä alettiin virallisesti tiedottaa alueiden toi-
mijoille, mm. viranomaisille ja LEADER-ohjelman ulkopuolelle jääneiden ryhmien
vetäjille. Hakuilmoitukset julkaistiin lehdissä. Epävirallisia huhuja ohjelmasta oli
ollut liikkeellä jo aiemmin. Ne eivät saaneet alueilla aikaan varsinaista liikkeelle-
lähtöä, mutta paikoin varmasti valmistelivat maaperää ohjelman tulolle. (Ks. myös
Isosuo 2000, 64.)

Toimintaryhmätyön lanseerausta POMO-ohjelmaprosessissa leimasi kiire. Ohjelman
käynnistysaikataulu oli tiukka – vuoden 1997 määrärahojen tuli olla sidotut hank-
keille jo samana vuonna. Seudullisen kehittämisen teemaryhmän edustajat tarvitsi-
vat näyttöä toimintaryhmätyön tuloksellisuudesta mahdollisimman nopeasti, jotta
jatkorahoitus saataisiin varmistettua. Tiukan aikataulun vuoksi päätettiin ns. akti-
vaattoritoiminnasta lanseerauksen tueksi. Tukijaorganisaatioiden kumppanuutta
edustavat aktivaattorit jalkautuivat kentälle, kertoivat ohjelmasta eri alueiden toi-
mijoiden järjestämissä tilaisuuksissa sekä olivat tukena ja asiantuntija-apuna toi-
mintaryhmien järjestäytyessä, laatiessa ohjelmiansa ja neuvotellessa kuntien kanssa
rahoitusosuuksista (ks. Ehrstén & Niemi 1997).

”POMO-asiakirjoissa oli mainittu, että yhteyshenkilöt käytettävissä ja yhteystiedot.…Ollaan
käytössä tarpeen vaatiessa iltasin ja viikonloppusin. Eihän siinä kelloa katottu.” (seudullisen
kehittämisen teemaryhmän jäsen)

Aktivaattoreiden tehtävänä oli osittain myös ohjelmavalmisteluun kannustaminen,
sillä virallista varmuutta POMO-ohjelman valtakunnallisesta määrärahoista ei vielä
ollut eikä kenellekään voitu luvata rahoitusta. POMO-ohjelma rahoitusvälineenä ei
ollut lanseerausvaiheessa suinkaan valmis. Ohjelmaa koskevat ohjeet muuttuivat ja
tarkentuivat ministeriössä vielä siinä vaiheessa, kun toimintaryhmät jo aloittelivat
ohjelmiensa toteuttamista alueillaan. Aktivaattorit pitivät rahoitusvälineen menette-
lyjä koskevia koulutuksia ja joutuivat niissä mm. selventämään epäselviä ja osin
ristiriitaisiakin ohjeita maksatuskäytännöistä.

”Ehkä, kun siinä oli kaksi asiaa, jotka meni rinnakkain ja oli ehkä vähän ristiriitaisia. Yksi oli
tämä byrokraattinen kirjemylly. Oli vaikeaselkoisia kirjeitä. Osittain ristiriitaisia. Oli hal-
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lintopuolen juttuja, juridisia juttuja. Oli monta ihmistä, jotka kirjotti niitä…Sitten toinen oli
ne jotka pyöri siellä. Mehän pyrittiin yksinkertaisuuteen. Eihän tollasissa isoissa tilaisuuk-
sissa voi asioita kovin monimutkaisesti selostaa. Perusohje oli, että ‘käyttäkää järkeä’…Se
hallinto, joka pyöri siellä takana, juridiset ja hallinnolliset kuviot, ei ollut samassa vauhdissa
kun tämä porukka, joka jatkuvasti tapas ihmisiä ja keskenään.…Mutta oli kiire. Sehän oli op-
pimisprosessi meillekin.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsen)

Aktivaattoritoiminta lähensi selvästi toimintaryhmiä ja POMO-ohjelmaa hallinnoivia
virkamiehiä. Koulutuksissa ryhmät pääsivät tuomaan esille omia erityisiä ongelmi-
aan ja näkökulmiaan. Aktivaattoreiden kentältä saamia kokemuksia hyödynnettiin
muutenkin teemaryhmässä ja ministeriössä toiminnan menettelytapojen kehittämi-
sessä (ks. Ehrstén & Niemi 1997). Kaiken kaikkiaan toimintaryhmätyön instituuti-
oon lanseerauksen ja instituution edelleen kehittämisen voi sanoa tapahtuneen avoi-
mesti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden kanssa.

”Varmaan sellainen tuki tietyllä tavalla, että ensinnäkin hallinto sai kasvot, fyysinen ihminen,
joka on tuttu ja ‘käynyt meillä kylässä.’…Tässä LEADER- ja POMO-prosessissa keskushal-
linto on saanut kasvot ja on tullut välitön työtoveruussuhde ihan kaikkiin POMO-ryhmiin. Voi
kysyä sitten, jos on jotain. Hirveen välitön ollut tässä.” (seudullisen kehittämisen teemaryh-
män jäsen)

POMO-ohjelman avulla toimintaryhmätyö haluttiin lanseerata mahdollisimman laa-
jalle. Tämän vuoksi POMO-ohjelman piiriin otettiin loppujen lopuksi mukaan kaik-
ki määräaikaan mennessä seudullisen kehittämisen teemaryhmälle alueilta saapuneet
ohjelmaehdotukset, jotka täyttivät rahoituskelpoisuuden kriteerit. (Ks. kuva 8, s.
129.)

Syksyllä 1998 alkoi toinen aktiivinen vaihe toimintaryhmätyön laajentamisessa ja
vakiinnuttamisessa sekä kentällä että valtionhallinnossa. Tällöin ryhdyttiin valmis-
tautumaan uuteen EU:n ohjelmakauteen vuosiksi 2000-2006. EU:ssa uuden kauden
ohjelmia tai toimintaryhmätyön asemaa eri ohjelmissa ei oltu vielä lyöty lukkoon.
Toimintaryhmätyön edustajat keskushallinnossa uskoivat kuitenkin toimintatavan
aseman vahvistumiseen. Sitä varten haluttiin mahdollisimman hyvä valmius kentälle
sekä edellytykset toiminnalle kehittämisvarojen kulkua ohjaaviin kansallisiin insti-
tuutioihin.

Valmistautumista varten perustettiin tukiryhmä, jonka jäsenet olivat yhteydessä
paitsi POMO- ja LEADER-ryhmiin myös alueisiin, joilla toimintaryhmätyötä ei
vielä ollut. Tukiryhmän toiminta vastasi osin seudullisen kehittämisen teemaryhmän
toimintaa POMO-ohjelman käynnistyessä. Varsinaisia aktivaattoreita sillä ei kuiten-
kaan ollut. Alueilla oli tässä vaiheessa myös jo omasta takaa paremmin valmiuksia
itsenäiseen valmistautumiseen.

Keskeinen tapa, jolla keskushallinnosta käsin varmistettiin toimintaryhmätyön jat-
kuminen kentällä, oli tulevasta EU:n LEADER-yhteisöaloitteesta ja sen ohjeistuk-
sesta kertominen - sitä mukaan kun tietoa oli saatavilla. Ohjeistus tuli nyt selvästi
EU:sta eikä paikallisilla toimijoilla ollut niihin vaikutusmahdollisuutta. Keskushal-
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linnon taholta hahmotettiin myös mahdollisuuksia ja luotiin uskoa muiden ohjelmien
toimimiseen toimintaryhmätyötä rahoittavana välineenä. Kansallista POMO-
ohjelmaa ei ollut tarkoitus jatkaa51 eikä kaikkien ryhmien pääseminen LEADER+-
ohjelman piiriin tulevalla kaudella ollut mahdollista. (Ks. esim. Hakeminen LEA-
DER+-yhteisöaloitteeseen 2000; POMO-ryhmien valmistautuminen…2000.)

          

Kuva 8. POMO-ohjelma-alueet vuosina 1997-2000. (Karttapohja: Kunnat
1.1.2001)

                                                
51 Myöhemmin päätettiin kuitenkin kansallisesta POMO+-ohjelmasta täydentämään muita toimintaryhmä-
työn rahoitusvälineitä ohjelmakaudella 2000-2006.
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11.2 POMO-ohjelmaprosessin käynnistyminen alueilla

Omaehtoisen kehittämisprosessin voi olettaa lähtevän liikkeelle alueen omista toi-
mijoista. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö jokin ulkoinen ärsyke voisi kan-
nustaa liikkeellelähtöön. Sellainen on paikallisessa kehittämisessä jopa katsottu yh-
deksi välttämättömäksi osaksi prosessia (ks. Karhio 2000, 86-97; Ronnby 1998,
77). POMO-ohjelman – ja aiemmin LEADER-ohjelman – myötä lanseeratun toi-
mintaryhmätyön instituution tarkoituksena oli juuri toimia tällaisena paikalliseen
kehittämistoimintaan kannustavana ärsykkeenä. Se, miten instituutio käytännössä
tuki prosessin käynnistymistä alueella, riippui taas siitä, miten instituutiosta saatiin
tietoa, miten instituutio osattiin alueella tulkita, sekä siitä, tarjosiko instituutio toi-
mijoille tarpeeksi kannustimia.

Kuntaorganisaatioita voi pitää eräinä keskeisinä omaehtoisen kehittämisen paikalli-
sina toimijoina. Toimintaryhmätyön odotetaan kuitenkin lähtevän vahvemmin ruo-
honjuuritasolta eli paikallisista asukkaista, kylä- ja yhdistystoimijoista sekä yrittä-
jistä. Tästä huolimatta kummallakin tutkimusalueella kunnat – käytännössä pari a k-
tiivista maaseutu- tai elinkeinoasiamiestä/-sihteeriä – olivat POMO-ohjelmatyön
aloitteentekijöitä. Mukana oli myös pari alueen asukasta, jotka ammatissaan toimi-
vat maaseudun kehittämisen parissa. Aloitteentekijät  miettivät ensin keskenään p a-
rasta tapaa prosessin käynnistämiseksi. Sitten kunnat palkkasivat konsultin ohjel-
man kirjoittajaksi, ja aloitteentekijät lähestyivät kenttää ottamalla yhteyttä tunte-
miinsa kylä- ja yhdistystoiminta-aktiiveihin.

Toimintaryhmätyön lanseeraus oli tapahtunut pääosin muodollisissa maaseudun k e-
hittämisen instituutioissa ja vahvimmin MMM:n hallinnonalalla. Kuntien maatalous-
ja maaseutuasioista vastaaville virkamiehille tieto ohjelmasta kulkeutui siis kylien
ja yhdistysten edustajia paremmin. Seudullisen kehittämisen teemaryhmän akti-
vaattoreiden jalkautuminen tiedottamaan POMO-ohjelmasta mm. maaseudun kehit-
tämistä koskevissa koulutuksissa tavoitti hyvin maaseudun kehittämisen instituuti-
oita edustavia virkamiehiä sekä asiantuntijaorganisaatioiden edustajia. Lisäksi TE-
keskusten maaseutuosastoilla LEADER-ohjelmista vastanneet virkamiehet ottivat
tukijaorganisaatioiden kumppanuuteen sopivan roolin ja tekivät osaltaan lansee-
raustyötä kentällä.

”Olin maaseudunkehittäjäkoulutuksessa...Sieltä tuli se tieto mulle. Ei täällä kunnassakaan
siitä varmaan kukaan paljoo tienny. Se oli paljon ennen, kun julkisuudessa siitä lähdettiin pu-
humaan ja ilmoteltiin. Meitä oli näitä lähikuntien maataloussihteereitä siellä mukana ja
siellä ruvettiin tuumimaan ja miettimään, että tässähän voisi olla hyvä homma tälle alueelle.”
(kunnan yhteyshenkilö)

Paikallisen kehittämisen ja hanketoiminnan heikot lähtökohdat alueilla olivat kes-
keinen syy siihen, ettei kylien ja yhdistysten edustajista tullut toimintaryhmätyössä
odotetulla tavalla kehittämisprosessin aloitteentekijöitä. Alueilla ei ollut ennestään
instituutioita, joiden puitteissa paikalliset asukkaat ja yhteisöt olisivat osallistuneet
ohjelmalliseen kehittämiseen ja hanketoimintaan. Näin ollen ei ollut myöskään ka-
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navia, joiden kautta toimintaryhmätyötä olisi voinut tehokkaasti heidän keskuuteen-
sa lanseerata. Alueilla ei niin ikään ollut instituutioita, jotka olisivat ohjanneet pai-
kallisia toimijoita laajempaan yhteistyöhön seudun kehittämiseksi. Toimintaryhmä-
työn merkitystä ei osattu tulkita eikä kylä- ja yhdistysaktiiveilla ollut edellytyksiä
tarttua POMO-ohjelman kaltaiseen kehittämisvälineeseen.

Alueilla, joilla paikallisen kehittämisen perinteet olivat vähäiset, omaehtoinen ke-
hittämisprosessi tuskin olisi lähtenyt liikkeelle ilman ulkopuolelta tullutta ärsykettä.
POMO-ohjelman tarjoamat varat olivat keskeisin kannustin kunnille prosessin käyn-
nistämiseen. Rahoitusväline toimi siis selvänä ärsykkeenä alueiden kehittämispro-
sessien liikkeellelähtöön. Kuntaorganisaatioissa POMO-ohjelma nähtiin keinona
saada alueelle ulkopuolista rahoitusta maaseudun kehittämiseen ja kylien hankkei-
siin. Kummallakin alueella katsottiin, ettei paikalliseen kehittämiseen sopivia väli-
neitä ennestään juuri ollut, koska oltiin jääty LEADER-ohjelman ja osin kaikkien
EU-ohjelmien ulkopuolelle. Toimintaryhmätyön instituution sisältämät työpaikkata-
voitteet sopivat myös useimpien kuntien omiin maaseudun kehittämisen tavoittei-
siin. Muutamat kuntien yhteyshenkilöt nostivat esiin myös paikallisen aktivoitumi-
sen arvona sinänsä. Pari kunnan edustajaa tosin totesi, että mukaan lähdettiin, koska
naapurikunnatkin lähtivät eikä haluttu omien maaseutualueiden jäävän eriarvoiseen
asemaan.

”Heti kun kuulin, ja olin siellä informaatiotilaisuudessa. Silloin heti meillä syntyi ajatus, että
tähän me lähdemme mukaan, kun oli tiedossa 28 milj. mk valkoisille alueille jaossa rahaa.
Tottakai, me heti halusimme siihen mukaan, koska nyt jos koskaan meillä oli tilaisuus saada
maaseutualueiden kehittämiseen rahaa. Kun tiedetään, että kaupungin omat varat on rajalliset
ja tätä kautta asukkaiden itse on mahdollisuus hakea suoraan rahaa.” (kunnan yhteyshenkilö)

”Kunnan näkökulmasta siinä on kai se, että tietysti halutaan maaseutua ja kyliäkin kehittää,
mutta erityisesti se, että nämä käynnistyneet kyläyhdistykset olisivat joka tapauksessa hake-
neet rahaa näihin omiin hankkeisiinsa. Tätä kautta kunta tietysti, en tiedä voiko sanoa pääsee-
kö vähemmällä, kuitenkin volyymi on suurempi kun rahaa tulee muualtakin…POMO:ssakin
kun sitä markkinoitiin, niin siinä oli tämä työpaikkojen saaminen keskeisellä sijalla.
X:ssäkin työttömyysprosentti, niihin aikoihin varsinkin, oli hyvin korkealla ja tietysti kunnan
ykkösasiana oli työpaikkojen saaminen ja tämäkin nähtiin siihen yhtenä välineenä, jos jotakin
saataisiin aikaan tälläkin.” (kunnan yhteyshenkilö)

Rahoitusväline oli siis ennen kaikkea se toimintaryhmätyön elementti, joka sai ke-
hittämisprosessit käynnistymään alueilla. Väline tarjosi toimijoille rationaalisia kan-
nustimia. Keskeinen merkitys prosessien käynnistymisen edistäjänä oli myös uuden
instituution lanseeraustavalla, jossa hyödynnettiin tukijaorganisaatioiden kump-
panuutta. Näin tietoa instituutiosta saatiin tehokkaasti levitettyä. Alueilla olemassa
olevista vanhoista instituutioista käynnistymistä edisti ennen kaikkea kuntien maa-
seututoimi ja muut maaseudun kehittämisen instituutiot. Toimintaryhmätyön lansee-
raus tavoitti hyvin maaseudun kehittämisen ammattilaiset. Kehittämisprosessin
käynnistymistä haittasivat sen sijaan alueiden heikot paikallisen kehittämisen insti-
tuutiot. Ne eivät tarjonneet kanavia toimintaryhmätyön lanseeraukseen laajasti ruo-
honjuuritasolle. Ne eivät myöskään luoneet edellytyksiä sille, että alueen toimijat



IV Uudet instituutiot ja omaehtoinen kehittämisprosessi

132

laajemmin olisivat nähneet toimintaryhmätyön merkityksen ja käynnistäneet kehit-
tämisprosessin. (Ks. kuva 9)

Kuva 9. Uuden instituution eri elementtien sekä alueella olemassa olevien, van-
hojen instituutioiden vaikutukset kehittämisprosessin käynnistymiseen.

11.3 Kehittämisstrategioiden luominen

Omaehtoista kehittämistä ja paikallistason kumppanuutta tukevalla tavalla toiminta-
ryhmän mallissa odotetaan kehittämisstrategioiden luomisen tapahtuvan paikallisten
toimijoiden kommunikatiivisena itsesuunnitteluna, jossa erilaiset näkemykset pää-
sevät laajasti esiin. Suunnittelun tulisi myös valmentaa paikallisia toimijoita vas-
tuunottoon kehittäjäroolinsa toteuttamisesta. Suunnittelussa syntyneen asiakirjan
tarkoituksena on puolestaan toimia strategisen otteen ja ohjelmallisuuden ajatusten
mukaisesti jonkin aikaa alueen kehittämistoiminnan joustavana ohjaajana. POMO-
ohjelmaprosessissa kehittämisstrategioiden luominen tarkoitti suunnitteluvaihetta,
jolloin alueilla laadittiin kehittämisohjelmat POMO-ohjelmaan hakua varten. Ra-
hoitusväline ohjasi selvästi strategioiden luomista alueilla. Lisäksi toimintaryhmä-
työn lanseerauksen kiireellä sekä alueilla olemassa olevilla instituutioilla oli suuri
vaikutus suunnitteluun. (Ks. kuva 10, s. 135.)

Toimintaryhmän malli sekä rahoitusvälineeseen liittyvät ohjeet määräsivät paikalli-
set kylien ja yhdistysten aktiivit suunnitteluprosessin keskeisiksi toimijoiksi. Tätä
paikallisten toimijoiden roolia korostivat myös seudullisen kehittämisen teemaryh-
män aktivaattorit toimintaryhmätyötä lanseeratessaan. Kiire sekä alueiden paikalli-
sen kehittämisen heikot lähtökohdat johtivat kuitenkin siihen, ettei suunnittelusta
muotoutunut vahvasti alueen paikallisista toimijoista lähtevää kommunikatiivista
prosessia. Kuten edellä jo ilmeni, tutkimusalueilla kuntien maaseutu- tai elinkeino-
asioista vastaavat henkilöt käynnistivät POMO-ohjelman laatimisen ja kunnat palk-
kasivat konsultit suunnitteluprosessin vetäjiksi. Konsultin käyttö oli kunnissa totuttu
toimintatapa kehittämistyössä (ks. Uusitalo 1990, 83; 1994, 194), johon kiireessä oli
helppo turvautua.
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”Ei kellään muulla olisi ollut aikaa tehdä tällasta POMO-ohjelmaa, että joku siihen olisi tar-
vinut palkata. Kun se on näinkin seitsemän kunnan alueella, jos ajatellaan, että kun tässä pää-
asiassa oli näitä erinäköisiä maaseutuasiamiehiä ja kun harvemmassa kunnassa on vielä joku
tällanen, joka toimii kyläaktiivina tai muuten. Ei, tää EU-byrokratia vie meitä tosi tarkkaan,
ettei meistä olis ollu siihen.” (kunnan yhteyshenkilö)

Konsultit yhdessä kuntien kanssa kantoivat vastuun suunnitteluprosessista. Toimin-
taryhmätyön instituutiossa ei annettu tarkempia malleja tai ohjattu esimerkiksi kou-
lutuksella suunnittelun kulkua. Konsultit valitsivatkin oman tulkintansa mukaisesti
parhaaksi katsomansa menettelyt. Näistä riippuivat suuresti myös asukkaiden osal-
listuminen strategiatyöhön. Pomoseitsikon alueella konsultti otti pitkälti asiantunti-
jasuunnittelijan roolin ja oli yhteydessä lähinnä kuntien maaseutuasiamiehiin. Mui-
den paikallisten toimijoiden rooli suunnittelussa jäi vähäiseksi. SAMPo ry.:n alu-
eella konsultti pyrki osallistavampaan otteeseen ja pysymään itse lähinnä kirjurin
roolissa. Kehittämisohjelma kirjoitettiin siellä muutamassa yleisötilaisuudessa ke-
rättyjen kehittämisideoiden pohjalta. Tilaisuuksien osallistujamäärät jäivät pieniksi,
mutta monet toimintaryhmään tulleista olivat kuitenkin mukana ainakin jossain niis-
tä.

”Varmaan siellä jäi sellainen tunne, vaikka jokainen siellä kylillä kuunteli niitä ajatuksia ja
keräs niitä hankeideoita, kun se kirjoitettiin X-keskuksessa, niin se ei ollut sillä lailla meidän
ohjelma…Me annettiin aineisto ja joku kirjoitti ohjelman.” (toimintaryhmän edustaja)

”Ei sitä ohjelma-asiakirjaa olisi (ilman konsulttia) syntynyt. Oltaisiin me varmaan jonkinlai-
nen saatu kasaan, mutta se metodi, miten se rakennettiin oli kuitenkin heiltä pitkälti. Kyllä-
hän he kirjuri nimellä sitä teki, mutta kyllähän he tavallaan piiskasi meitä päättämään ja ot-
tamaan kantaa. Jos se ei olisi ollut tämä tapa, niin kyllä siinä olisi joka tapauksessa joku täy-
tynyt palkata tekemään tätä työtä. En mä usko, että tällanen voi syntyä ihan vapaaehtoisvo i-
min, koska se ihan älyttömän paljon vie työaikaa, jos yksin kirjoitat sitä. Meillä ei ainakaan
kellään ollut ihan tällaisia metodejakaan ja uskallusta. Kyllä nää kunnat hyvän ratkaisun ja
hehän se sen maksoivat.” (toimintaryhmän edustaja)

Omaehtoisuuden ajatusten mukaisesti toimintaryhmätyön rahoitusvälineen ei ole
tarkoitus ohjata alueiden kehittämistoiminnan sisältöä. Käytännössä välineeseen
kuuluva ohjeistus kuitenkin sitä teki. Rahoituksen tavoittelu sekä kannusti että p a-
kotti asettamaan POMO-ohjelmassa korostettuja tavoitteita, kuten lukumääräisiä
työpaikkatavoitteita, ja suuntautumaan hankkeisiin, joille rahoitusta oli mahdollista
saada. POMO-ohjelman ohjeistus näkyi myös alueiden ohjelmiin sisällytettyjen
hankkeiden paikallislähtöisyydessä. Paikallisuuden ajatusta oli alueilla kuitenkin
helppo noudattaa, sillä se sopi yhteen olemassa olevien kylätoiminta- ja talkooins-
tituutioiden kanssa. Tutkimusalueiden ohjelmissa korostettiinkin kylien asukkaiden
ja yhdistysten näkemyksiä tärkeistä kehittämiskohteista ja suunnitelmien hanke-
ehdotukset olivat pääosin aitoja ruohonjuuritason hankkeita. Myös kuntien edustajat
yhdistivät POMO-ohjelman kylätoiminta- ja talkooinstituutioihin ja ymmärsivät, että
ohjelmasta rahoitettaisiin ennen muuta maaseudun asukkaiden ja yhdistysten hank-
keita. Parissa kunnassa ohjelmaan sisällytettiin kuitenkin myös jo aiemmin vireillä
ollut ja selvästi kunnan intresseissä oleva isompi hanke.
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Paikallislähtöisyyden periaatteen noudattaminen ei siis tuottanut alueilla ongelmia.
Vaikeampaa oli sen sijaan ymmärtää ohjeita erilaisten investointien jättämisestä
ohjelman ulkopuolelle, sillä ne kuuluvat vahvasti perinteiseen ymmärrykseen kehit-
tämisestä. Osa POMO-ohjelmaan sopimattomista investointihankkeista karsiutuikin
vasta seudullisen kehittämisen teemaryhmän tekemässä laillisuustarkastuksessa.
Teemaryhmän edustajien oli myös erikseen selvennettävä ns. pehmeämmän kehittä-
misen merkitystä. Rajoitukset koettiin alueilla haittana paikallistasolta lähtevälle
kehittämiselle etenkin, kun tavoitteena tuli olla työpaikkojen luominen.

”Ainut ongelma siinä oli, mutta niinhän se on olkoon mikä ohjelma hyvänsä, niin siinä alku-
vaiheessa ei tiedetty, mihin sitä rahaa saadaan ja minkä verran sitä saadaan, niin ehkä turhia
odotuksia, liiankin voimakkaita herätettiin kylillä, että nyt te saatte ne nuorisoseuran talon-
rappuset kuntoon ja ikkunat kuntoon.…Oli monta muuta pienempää. Tällaisen yksittäisen
yrityksen omia investointihankkeita.” (kunnan yhteyshenkilö)

Vaikka strategisen otteen voikin nähdä kuuluvan toimintaryhmätyön rahoitusväli-
neeseen, käytännössä POMO-ohjelma ei vaatinut ryhmiltä vahvasti alueen kehittä-
misen painopisteitä hakevaa strategista suunnitelmaa. POMO-ohjelman edellyttämä
toiminta- ja taloussuunnitelma nosti sen sijaan keskeiselle sijalle rahoituskelpoisten,
konkreettisten kehittämishankkeiden määrän. Ohjelma-asiakirjojen rakenteeseen ja
käsitteistöön haettiin alueilla mallia maakunnallisista kehittämisohjelmista. Toimin-
talinjat ja toimenpidekokonaisuudet muodostuivat kuitenkin pitkälti kylien ja yh-
distysten edustajilta kerättyjen hankeideoiden ja -suunnitelmien teemoittaisesta
ryhmittelystä. Ne mahdollistivat periaatteessa kaikkien sellaisten hankkeiden ra-
hoituksen, jotka vain muuten täyttivät POMO-rahoituksen ehdot. (Ks. 7kunnan P O-
MO-ohjelma 1997; SAMPo 1997.) Kun hyviä hankkeita oli ylipäänsä vaikea löytää
ja kehittämissuunnittelu oli uutta, oli selvää, ettei toimintaa alueilla haluttu eikä
osattu selkeästi suunnata tiettyihin painopistealueisiin.52 (Ks. myös Isosuo 2000,
74.)

”Eihän ne ohjeet, mitä me ministeriöstä saatiin ja pyydettiin, niin nehän oli niin ympäripyö-
reitä.” (toimintaryhmän edustaja)

”Sehän (ohjelma) oli kuitenkin periaatteessa hankelista, josta oli etsitty toimenpidekokonai-
suudet ja niihin keksitty jonkinlainen otsikko.” (toimintaryhmän edustaja)

Kiirettä, jolla toimintaryhmätyön instituutiota lanseerattiin, voi pitää suurimpana
esteenä sille, ettei suunnitteluvaihe toiminut oppimisprosessina valmentaen toiminta-
ryhmiä kehittäjärooliinsa ja muita kentän toimijoita omaehtoiseen hanketyöhön.
Kummallakin alueella suunnitteluprosessin aikana oli yhdessä kylien asukkaiden
kanssa ideoitu kehittämishankkeita, mikä loi pohjaa asukkaista lähtevän kehittämi-
sen käynnistymiselle. Nopeassa tahdissa tehty ohjelma ei kuitenkaan mahdollistanut
kunnollista hankesuunnittelua tai hanketyöhön opettelua. Toimintaryhmätyön lansee-
raukseen ei myöskään liittynyt neuvontaa siitä, millaisin menettelyin suunnitteluvai-
heesta oltaisiin saatu parempi tuki käynnistyvälle kehittämisprosessille. Viran-
                                                
52 7kunnan POMO-ohjelmassa tosin näkyi pyrkimystä siirtyä luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäris-
töön painottuvista hankkeista ensimmäisen vuoden jälkeen enemmän toiminnallisiin hankkeisiin.
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omaisvetoiseen kehittämistyöhön tottunut konsultti Pomoseitsikon alueella otti asi-
antuntijasuunnittelijan roolin, johon ei sisältynyt paikallisen toimijoiden ohjausta
tulevaan kehittäjärooliinsa. Kylätoimintainstituution tunnustava suunnittelija SAM-
Po ry.:n alueella puolestaan pyrki ohjaamaan tulevan yhdistysten edustajia vas-
tuunottoon ohjelman toteuttamisesta. Pikainen suunnitteluprosessi ei kuitenkaan e h-
tinyt sielläkään tuoda kovin vahvoja eväitä ryhmän kehittäjäroolille.

”Me ei oltu edes rakennettu niitä (hankkeita), mun käsityksen mukaan pääsääntöisesti sitä
silmällä pitäen, että niistä mitään pitäisi tullakaan, koska sillon kesällä ei muutenkaan mi-
tenkään voi tsekata, että onko joku juttu realistinen vai ei.” (toimintaryhmän edustaja)

”Siinä vaiheessa se oli ongelma, kun ajatteli, seitsemän ihmistä ja kukaan ei tuntenut kuin
korkeintaan ehkä valokuvasta toisensa tai ehkä nimeltä. Sitten tietysti kun tämmöset ihmiset
jäi päivittelemään ja ihmettelemään, että millais tähän pöydän ääreen on jouduttu. Tottakai
se monella tuli, että olenko nyt ollenkaan oikea henkilö oleen ja päättämään tällaisista asi-
oista.” (toimintaryhmän edustaja)

Kuva 10. Uuden instituution eri elementtien sekä alueella olemassa olevien, van-
hojen instituutioiden vaikutukset kehittämisstrategioiden luomiseen.

Kuten kuvassa 10 on esitetty, uuteen instituutioon kuulunut rahoitusväline tuki k e-
hittämisstrategioiden luomista alueilla. Se tarjosi suunnitteluun kannustimia. Rahoi-
tusväline oli toisaalta myös omaehtoista strategioiden luomista haittaava uuden i n-
stituution elementti, sillä välineeseen kuulunut ohjeistus sääteli vahvasti suunnitte-
lua. Strategioiden luomista haittasi myös uuden instituution lanseeraustapa, etenkin
siihen liittynyt kiire. Lisäksi lanseerauksesta puuttui koulutus, joka olisi auttanut
alueiden toimijoita heille uudenlaiseen kommunikatiiviseen ja kehittäjärooliin val-
mentavaan suunnitteluprosessiin. Vanhoista instituutioista kylä-, yhdistys- ja tal-
kootoiminta edistivät kehittämisstrategioiden luomista, sillä ne tukivat toimintaryh-
mätyön mukaista tulkintaa paikallislähtöisyydestä. Paikallisen kehittämisen insti-
tuutioiden heikkous oli taas  haitta, joka esti omaehtoiseen kehittämisprosessiin so-
pivan suunnittelun. Kylä- ja yhdistysaktiiveista ei tullut kehittämissuunnittelun vas-
tuunkantajia. Heikot instituutiot eivät omalta osaltaan luoneet edellytyksiä myös-
kään strategiseen otteeseen suunnittelussa.
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11.4 Kumppanuuksien synty

Erilaisten toimijoiden kumppanuutta julkisen talouden, yritystalouden ja yhteisöta-
louden välillä voidaan pitää välttämättömänä omaehtoiselle kehittämisprosessille.
Kumppanuuksien odotetaan tuottavan kehittämiseen lisäarvoa ja saavan paikalliset
inhimilliset voimavarat tehokkaammin käyttöön myös toimintaryhmätyössä. Siinä
paikallisten kumppanuuksien on tarkoitus organisoitua toimintaryhmäksi, jonka tu-
lee pyrkiä kumppanuuteen edelleen kuntien ja alueellisten viranomaisten kanssa.
Toimintaryhmien ja viranomaisten välisessä kumppanuudessa nousee erityisesti
esiin kysymys kumppanuuden aitoudesta eli siitä, että osapuolet tarvitsevat toisian-
sa eivätkä valvo toistensa tekemisiä (ks. luku 6.3.2).

11.4.1 Toimintaryhmän muotoutuminen

Tutkimusalueille luotiin toimintaryhmätyötä edustava uusi muodollinen organisaa-
tio, seudullinen kehittämisyhdistys. Toimintaryhmän malli ohjasi ryhmien kokoon-
panoa ja organisoitumisen muotoa, erityisesti rahoitusvälineeseen kuuluvien normi-
en kautta. Käynnistysvaiheen vastuunkantajat, kuntien virkamiehet, etsivät perus-
tettavaan yhdistykseen sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Ohjekirjeet sekä teema-
ryhmän aktivaattoreiden tiedotustoiminta olivat tehneet heille selväksi, että ryhmien
tuli koostua nimenomaan paikallisista kylä- ja yhdistysaktiiveista. Samalla useim-
mille oli muodostunut käsitys, ettei kuntien virkamiehillä itsellään tule olla siinä
vahvaa roolia. Rahoitusvälineeseen liittyvien pakotteiden voi katsoa varmistaneen
toiminnan paikallislähtöisyyden ja organisoitumismallin avoimuuden, sillä perintei-
nen kumppanuus kehittämisessä on ollut lähinnä kuntien ja asiantuntijaorganisaa-
tioiden välistä.

”Siinähän oli kuntien edustajat tässä käynnistysvaiheessa ja pidettiin nämä ensimmäiset ko-
koukset. Ja sen jälkeen saatiin sitten tavallaan tuolta ruohonjuuritasolta henkilöt siihen halli-
tukseen, jotka sitten jatko tätä eteenpäinviemistä. Itse asiassa siinä alkuvaiheessa kuntien
edustajat, virkamiehet haluttiinkin pois, että tää oli siinä mielessä vähän erilainen kun nämä
EU-hankkeet. Ettei haluttukaan, että tässä byrokraatteja on mukana ollenkaan.” (kunnan yh-
teyshenkilö)

Tutkimuksen kohteena olleilla alueilla toimintaryhmällä tarkoitettiin, etenkin pro-
sessin alkuvaiheessa, kehittämisyhdistyksen hallitusta sekä palkattua toiminnanjoh-
tajaa. Mm. paikallisen kehittämistoiminnan vähäisen perinteen vuoksi toimijoiden
löytyminen ryhmään ei ollut aivan helppoa. Tämä koski myös myöhempiä vaiheita,
kun hallitusten kokoonpanoa uusittiin. Toimintaryhmän muotoisen paikallisen
kumppanuuden ja oman aktiivisen kehittäjäroolin hyötyjä ei laajasti nähty.

Yhdistysten hallituksiin saatiin kuitenkin eri aloilla toimivia ihmisiä tasapuolisesti
alueen kunnista. Mukana oli niin maanviljelijöitä, muita maaseudun yrittäjiä, lähellä
olevissa keskuksissa työssä käyviä kuin työttömiäkin. Useimmat heistä toimivat
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aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Monet olivat tai olivat olleet
mukana myös kunnallispolitiikassa ja kunnallisissa luottamustehtävissä. Kunnanvir-
kamiehiä toimintaryhmien jäseninä ei alkuvaiheessa ollut. Ryhmien kokoonpano oli
tutkimusalueilla toimintaryhmän mallin mukainen ja vastasi pitkälti muita POMO-
ryhmiä (ks. Isosuo 2000, 68; Sihvola & Isosuo 1998, 51).

Paikallisten toimijoiden tuloon ryhmän jäseneksi voi erottaa kolme erilaista perus-
motiivia. Ensinnäkin osa jäsenistä tuli lähinnä jonkinlaisesta velvollisuudesta kat-
sastamaan, mistä oli kyse, kun kunnasta heitä oli siihen pyydetty. Nämä olivat pää-
asiassa kunnallisiin luottamuselimiin, useimmiten maaseutulautakuntiin kuuluvia
henkilöitä. Toisena motiivina, etenkin toiminnan alkuvaiheissa, näkyi joillain ennen
kaikkea halu varmistaa oma osuus luvassa olleista kehittämisvaroista. Kolmantena
motiivina oli aito kiinnostus POMO-ohjelman tarjoamasta uudenlaisesta mahdolli-
suudesta päästä vaikuttamaan oman alueen kehittämiseen (ks. myös Karhio 1997;
Sihvola & Isosuo 1998, 52), mitä voi pitää parhaiten paikallisen kumppanuuden
ajatukseen sopivana. Näillä jäsenillä oli yleensä vahva kylätoimijan tausta. He liit-
tivät rahoitusvälineen tarjoamat varat kiinteästi toimintaryhmän mallin osoittamaan
kehittäjärooliin. Heilläkin oli usein suunnitteilla oma hanke, jolle he hakivat POMO-
ohjelmasta rahoitusta.

”Mulle vaan ilmotettiin, ettet sä haluaisi lähtee siihen. Kun edellinen lähti pois…Mä en edes
tarkkaan tiennyt siitä. Kyllä mä siitä jotain kuullut olin.” (toimintaryhmän edustaja)

”Osa oli ihan ihanteellisiakin tavallaan, että ne ajatteli, että täältähän löytyy mahtavastikin ra-
haa johonkin uuteen.” (toimintaryhmän edustaja)

”Siitähän se johtuu, että haluaisi parantaa maailmaa ja jollain tavalla vaikuttaa. On niin kuin
uudenlaisia työkaluja käyttöön. ” (toimintaryhmän edustaja)

Paikallisten kumppanuuksien laajeneminen edellytti tietoisuuden leviämistä toimin-
taryhmätyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Se riippui ennen kaikkea toi-
mintaryhmän omasta toiminnasta, mm. tiedotustyöstä sekä jo toteutettujen hankkei-
den tarjoamista esimerkeistä. Kehittämisyhdistykset olivat avoimia kaikille alueen
paikallisille toimijoille. Niiden jäsenmäärät jäivät silti pitkään melko pieneksi, 20-
40 jäseneksi. 

53 Ryhmien resurssit varsinaiseen jäsenhankintaan olivat vähäiset. L i-
säksi alueiden paikallisen kehittämisen heikot instituutiot vaikeuttivat sitä. Toimin-
taryhmän malli ei myöskään tarjonnut erityisiä kannustimia muodolliseen jäsenyy-
teen. Jäsenyyttä ei esimerkiksi edellytetty POMO-rahoituksen saamiseksi eikä tut-
kimusalueiden yhdistyksillä ollut kehittämisohjelmansa toteuttamisen lisäksi muuta
toimintaa. Ryhmät eivät itse pitäneet virallista jäsenmäärää edes erityisen tärkeänä,
vaan alkoivat panostaa jäsenhankintaan aktiivisemmin vasta, kun se ilmoitettiin y h-
deksi ryhmien valintakriteeriksi LEADER+-ohjelmaan uudella ohjelmakaudella.

Jäsenmäärää olennaisempana pidettiin ryhmissä sitä, että kehittämishankkeiden to-
teuttajia löytyi riittävästi ja tasaisesti eri puolilta toiminta-aluetta. Nämä erilaiset
                                                
53 POMO-ryhmissä oli ohjelmaprosessin puolivälissä keskimäärin 56 jäsentä (Sihvola & Isosuo 1998, 51).



IV Uudet instituutiot ja omaehtoinen kehittämisprosessi

138

paikalliset toimijat olivat toimintaryhmän hallitukselle välttämättömiä kumppaneita
ohjelman toteuttamisessa. Heidät voi laskea toimintaryhmiin kuuluviksi, vaikka he
eivät virallisesti kehittämisyhdistykseen olleetkaan liittyneet. Hankkeita toteuttivat
pääasiassa kylä- ja muut maaseudun yhdistykset. SAMPo ry.:n alueella mukana
olivat myös yrittäjäyhdistykset. POMO-hankkeiden toteuttamiseen toimijoita moti-
voi ennen kaikkea uuden rahoitusvälineen tarjoamat varat hankkeisiin, joihin perin-
teisiä kanavia pitkin ei löytynyt rahoitusta – ainakaan yhtä paljon.

”Paikallinen toiminta. Kyllähän ihmiset, että ollaanhan me tehty jo tätä ja tätä ja että miksi
siitä pitää tehdä niin vaikeeta ja eikö kunta vois myöntää…Sitten kun alko havahtua, että siitä
saattaa saada enemmän rahaa ja enemmän aikaiseksi ja näin poispäin, niin siitä on herännyt,
että mitä siinä vois tehdä.” (toimintaryhmän edustaja)

 Kuva 11.  Uuden instituution eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vaiku-
tus paikallisten kumppanuuksien muotoutumiseen toimintaryhmäksi.
 

 

 Toimintaryhmätyön rahoitusväline ja toimintaryhmän malli saivat aikaan uudenlas-
ten kehittäjäryhmien muotoutumisen. Rahoitusväline tarjosi paikallisille toimijoille
rationaalisia kannustimia uuden instituution mukaiseen kumppanuuteen. Välineeseen
kuuluvat normit taas pakottivat toimijoita järjestäytymään toimintaryhmän mallin
mukaisesti. Rahoitusväline oli siis  toimintaryhmien muotoutumisen keskeisin tuki-
ja. Paikallistason kumppanuutta edustavien kehittäjäryhmien muodostumista edisti-
vät osaltaan myös vanhat kylä-, yhdistys- ja talkootoiminnan instituutiot. Paikallisen
kehittämisen instituutiot olivat alueilla kuitenkin heikkoja, mikä haittasi kump-
panuuksien syntymistä. (Ks. kuva 11.) Toimintaryhmien omalla työllä uuden insti-
tuution edustajana ja toteuttajana olikin aivan keskeinen merkitys kumppanuuksien
vahvistumiselle ja laajentumiselle alueilla.
 

 

 11.4.2 Kunnat kumppaneina
 

 Paikallisista asukkaista, yhdistyksistä ja yrityksistä lähtevässä omaehtoisessa ke-
hittämisessä tarvitaan myös kuntia (ks. myös esim. Karhio 2000, 88). Toimintaryh-
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mätyössä kuntien ja ryhmien väliseen kumppanuuteen kuuluu ensinnäkin kuntien
rooli rahoittajana. Luvussa 8.5 (s. 96) tuli jo esille, että muiden rahoittajien lailla
kunnilta odotettiin POMO-ohjelmassa ns. könttärahoitusta, joka antaisi ryhmille
täyden päätösvallan varojen osoittamisesta hankkeille. Kuntien ja ryhmien väliseen
kumppanuuteen kuuluu niin ikään toiminnallinen yhteistyö. Kuntia kumppanuuden
ajatellaan hyödyttävän ennen kaikkea siksi, että ne voivat odottaa ryhmiltä omaa
kehittämistyötään täydentävää roolia. POMO-ohjelmaprosessissa ryhmien ja kuntien
kumppanuuden muodostumiseen vaikuttivat vahvasti paitsi itse toimintaryhmätyön
instituutio, myös ryhmien oma toiminta, kuntainstituutioon liittyvät piirteet sekä alu-
eiden ominaispiirteet (ks. kuva 12, s. 144).
 

 Toimintaryhmätyön rahoitusvälineen vaatima muu kuin valtionrahoitus osana ryhmi-
en ohjelmien rahoitusta ohjasi ryhmät hakemaan alueensa kunnat rahoittajina kump-
paneikseen.54 Kunnille ensisijainen kannustin rahoittajan rooliin olivat rahoitusväli-
neen tarjoamat varat maaseudun kehittämiseen. Lisäksi rahoitusvälineeseen sisälty-
vät työpaikkatavoitteet sopivat useimpien kuntien omiin kehittämistavoitteisiin. (Ks.
luku 11.2.)
 

 Rahoittajan roolissaan kunnat toimivat tutkimusalueilla pääosin tavalla, joka mah-
dollisti toimintaryhmien itsenäisen päätöksenteon. SAMPo ry.:n alueella ne maksoi-
vat maaseudulla asuvan väkilukunsa suhteessa ositetun summan vuosittain kerralla
ryhmälle. Pomoseitsikon alueella kunnat päättivät rahoituksestaan hankekohtaisesti,
mutta käytännössä päätökset olivat – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta –
ryhmien esitysten mukaisia.

 
 ”Päätöksentekijänä on ollut maaseutulautakunta. Käytännössähän siinä on ollut tilanne se,
että niitten hankkeiden rahoituspäätöksiä hallinnoi POMO-hallitus eli se on sitten täällä
kunnassa käyneet ne asiat ja on tavallaan sitten tehty se päätös, että kunta rahoittaa näitä ja
näitä, mutta kyllä se on mennyt ihan sen mukaan, mitä POMO-hallitus on esittänyt.” (kunnan
yhteyshenkilö)
 

 Toimintaryhmätyön instituutio ei kuitenkaan saanut kunnissa täyttä hyväksyntää ja
aitoa kumppanuutta oli vaikea synnyttää. Toimintaryhmän malliin sisältynyt ryhmien
itsenäinen päätösvalta, toimijoiden aktiivisuuden korostuminen alueellisen tasapuo-
lisuuden sijaan sekä seudullinen näkökulma olivat perinteiselle kuntainstituutiolle
vieraita. Kuntien – käytännössä kunnanhallitusten tai maaseutulautakuntien – voikin
sanoa säilyttäneen viime kädessä päättäjän ja valvojan roolin rahoitusosuuksiensa
käytöstä. Ne halusivat varmistua siitä, että kunnan alueelle tuli vähintään sen anta-
maa rahoitusta vastaava määrä POMO-hankkeita. Erityisesti kunnanvaltuutettuja
kiinnosti oman kunnan – tai jopa kunnan osan – alueelle tullut konkreettinen hyöty.
(Ks. LEADER-ohjelman osalta Karhio 2000, 94-96, 99; LEADER II…2002, 72.)
Valtuutetut seurasivat myös sitä, miten toiminta tuotti työpaikkoja. Ohjelmallisen
kehittämisen heikko institutionalisoituminen kuntien toimintaympäristöön vaikeutti
niin ikään toimintaryhmätyön hyväksymistä kunnissa. Kunnanvaltuutetuilla oli vähän

                                                
 54 Ryhmien oli periaatteessa mahdollista korvata kuntien rahoitus myös yksityisellä rahoituksella.
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tietoa ja kokemusta kehittämishanketoiminnasta ja näin ollen varautunut suhtautu-
minen siihen (ks. myös LEADER II…2002, 68, 71). Tämä koski sekä EU:n tavoite-
ohjelma-alueita että niiden ulkopuolelle jääneitä kuntia. Lisäksi kuntien vuosibud-
jettikäytäntö ei mahdollistanut sitoutumista monivuotiseen ohjelmarahoitukseen.55

 
 ”Toki me ollaan siinä valvottu, että se on ollut tasapuolista, että x-läiset yhdistykset ovat
myös saaneet rahoitusta. Ettei ole tullut sellaista tunnetta, että me annetaan rahaa yhdistyk-
selle, joka jakaa rahaa X:n ulkopuolelle kuntien alueelle.” (kunnan yhteyshenkilö)

 
 ”Sanotaan, että jonkin verran ehkä vähätelty (valtuustossa), että sellasta näpertelyä, että on
nää hankkeet, niin kuin kylien viihtyvyysjutut…Vähän semmonen henki, ettei niistä, että
odottavat, että olis ollut jotakin, mistä olis työpaikkoja syntynyt ja jotakin konkreettista toi-
mintaa, tulosta.” (kunnan yhteyshenkilö)

 
 ”Tässähän on ollut se ongelma, että useat valtuutetut tai valtaosa ei oikein näistä EU-
hankkeista tiedä mitään. Tiedotuspulahan näissä on ollut se ongelma…Jos ajatellaan näitä
muitakin hankkeita on, kun jatkuvasti kuulee ainakin kunnanhallituksen jäseniltä ja valtuute-
tuilta, ettei oikein enää tiedetä mitä se on ja näkee vain lukuja ja tehään nopeita päätöksiä ja
aina pitää olla kiire.” (kunnan yhteyshenkilö)

 

 Kuntia ei voitu valtionhallinnon taholta pakottaa kumppanuuteen toimintaryhmien
kanssa. Niiden rahoittajan rooli riippuikin keskeisesti ryhmien omasta toiminnasta
toimintaryhmätyön instituution levittämiseksi alueellaan, kuntainstituutiossa tun-
nustettujen näyttöjen synnyttämiseksi uuden toimintatavan hyödyistä sekä tiedon
saattamiseksi tästä kuntiin. Virallisen raportoinnin rinnalla tiedon kulussa suuri
merkitys oli kuntaorganisaation ja toimintaryhmän edustajien epävirallisilla kytken-
nöillä. Kuntien luottamustoimissa olevat ryhmien jäsenet olivat tässä keskeisessä
asemassa. Ryhmät käyttivät tiedottamisessa taustatukena myös seudullisen kehittä-
misen teemaryhmän tai TE-keskuksen maaseutuosaston edustajia.
 

 ”Se on ollut hyvä kun varsinainen jäsen ja varajäsen on kumpikin lautakunnan jäseniä, niin
silloin ne ovat tuoneet kokouksiin aina tietoa siitä, että missä mennään ja millaista tämä on
tämä toiminta. Minusta se on tärkeä kuitenkin näiden luottamushenkilöelimien tietää, mitä
tämä on tämä POMO ja millaisia hankkeita siellä on mitä siellä myönnetään.” (kunnan yh-
teyshenkilö)

 
 ”Tää on varmaan se arvokkain verkko sen virallisen ohessa, että meillä on joka kunnassa eri
luottamushenkilötasoilla tuttuja. Kerrotaan, että meillä on hyviä POMO-hankkeita ja meillä
menee kivasti ja se leviää se sana sitä kautta. Must tää virallinen yhteys ei välttämättä. Se on
vähän tätä kahvinjuontia kuitenkin…Sehän riippuu vähän kunnasta, kuka se kontaktihenkilö
on.” (toimintaryhmän edustaja)

 

 Kaiken kaikkiaan kuntakohtaiset erot olivat suuret suhtautumisessa POMO-
toimintaan ja valmiudessa rahoittajan rooliin. Suhtautumiseen näytti osittain vaikut-
tavan se, millaiset yhteydet kunnan alueelta tulevilla toimintaryhmän jäsenillä oli
kuntansa virkamiehiin ja päättäjiin. Vielä enemmän merkitystä oli kuitenkin kunnan
maaseutumaisuudella. Kummankin toimintaryhmän alueella kaikkein tiiviimmin suu-
ren kaupungin kyljessä sijaitsevalta kunnalta rahoituksen saaminen oli vaikeinta.

                                                
 55 Toisaalta tällaiseen ohjelmallisuuteen ei yltänyt myöskään itse POMO-ohjelma, vaan valtakunnallisesta
rahoituksesta päätettiin ryhmien osalta vuosittain.
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Kaupunkimaisissa tai kaupunkialueisiin vahvasti nojaavissa kunnissa maaseutualu-
eilla oli vähäinen painoarvo etenkin elinkeinojen kehittämisessä. Lisäksi paikallinen
aktiivisuus oli perinteisesti ollut niissä heikkoa, joten POMO-hankkeitakin oli vai-
kea saada aikaan. Kumppanuuden syntymisen vaikeus tällaisten kuntien osalta
konkretisoitui erityisesti SAMPo ry.:n alueen kahden kunnan osalta uuteen kauteen
valmistauduttaessa. Toimintaryhmätyön instituutio ei ollut vahvistunut kuntien alu-
eella tarpeeksi eikä kunnissa osattu tehdä selkeitä päätöksiä osallistumisesta toi-
mintaryhmätyöhön jatkossa. Näissä kunnissa kumppanuuden syntyä vaikeutti tosin
myös alueen kaksikielisyys.

 
 ”Tuntuu, että se ymmärrys, ne mitkä on lähellä isohkoo kaupunkia, niin ei se ymmärrys
siellä päättävällä tasolla, vaikka onkin lähetty, konkreettisesti niin hyvä kuin enemmän maa-
seutumaisemmissa kunnissa.” (toimintaryhmän edustaja)

 

 Paitsi rahoittajina kunnilla oli merkitystä tutkimusalueiden ryhmille myös asiantun-
tija-apuna ja toiminnallisena tukena. Vahvimmin tällaista roolia toteuttivat kuntien
maaseutuviranomaiset.  Kytkeytyihän koko toimintaryhmätyön instituutio selvimmin
juuri maaseutuhallintoon, jossa tietoa POMO-ohjelmasta aktiivisimmin levitettiin.
Toimintaryhmien yhteys muihin hallintokuntiin oli hankekohtaista ja vielä enemmän
kiinni ryhmien omasta aktiivisuudesta.

 
 ”…jos on jotain ajankohtaiskoulutuksia TE-keskuksen tai maatalousministeriön järjestämiä,
niin niissä katotaan toimintaryhmäasioita ja kerrotaan, että niitäkin on ja miten toiminta jat-
kuu ja mitä missäkin päin maata menee ja onko jossain ollut ongelmia ja onko jossain ollut
erityisen hyvin.” (kunnan yhteyshenkilö)

 

 Kansallisen maaseutupolitiikan instituutioon – EU:n  maataloustukihallinnon lisäksi
– itsensä identifioivat kuntien maaseutusihteerit tai -asiamiehet olivat valmiimpia
toimimaan ryhmien kumppaneina kuin heidän puhtaammin EU-tukihallintoa edusta-
vat kollegansa. Tukijaorganisaatioiden kumppanuutta edustavien tiedotustyö toi-
mintaryhmätyön tavoitteiden ja tarkoituksen selventämiseksi tavoitti myös parhaiten
juuri nämä virkamiehet. Kehittäjäroolin ottaneille maaseutusihteereille tai -
asiamiehille toimintaryhmän malli ja rahoitusväline pitivät sisällään selviä kannus-
timia aitoon kumppanuuteen ryhmien kanssa. He saattoivat odottaa toimintaryhmiltä
suoraan omaa työtään tukevaa roolia. Ryhmien toiminta vastasi käytännössä myös
pitkälti näitä odotuksia. Keskeinen merkitys virkamiesten ottamaan rooliin oli var-
masti myös kunkin virkamiehen henkilökohtaisella kiinnostuksella maaseudun ke-
hittämiseen. Lisäksi, mitä enemmän maaseudun kehittämistä ja paikallista hanketoi-
mintaa kunnassa arvostettiin – tai siihen oli muuten osoitettu kunnan varoja56 – sitä
paremmat olivat edellytykset virkamiesten aidolle kumppanuudelle toimintaryhmien
kanssa.
 

 ”Tää on ainakin tuonu rahoitusmahdollisuuden. Tietysti hankkeiden haalinnan ja seurannan,
sehän on ollut suuri etuisuus, että se on hoidettu keskitetysti POMO-toimistosta.” (kunnan
yhteyshenkilö)

 

                                                
 56 Esimerkiksi kuntaliitoksen johdosta ns. hyvitysvaroja vanhan maalaiskunnan alueelle.
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 ”Olen ehkä edustanut kuntaa ja ollu siinä (tilaisuuksissa kentällä) tavallaan takuumiehenä,
tuonu turvallisuutta, että jos niitä hankkeita on tullut, niin olen tuonut sitä informaatiota, että
meillä todella on rahaa ja me ollaan halukkaita kyllä kaikkea järkiperäisempää toimintaa ra-
hoittamaan. Että me kaivataan niitä hankkeita ja tuetaan, sekä ihan neuvonnallisesti että ra-
halla.” (kunnan yhteyshenkilö)

 

 Yleisesti ottaen Pomoseitsikon ja kuntien välinen yhteistyö oli SAMPo ry.:n aluetta
tiiviimpää. Pomoseitsikon alueella kunnista oli nimetty virallisesti edustajat ns.
kuntakummeiksi, joihin toiminnanjohtaja sekä parin kunnan osalta hallituksen jäse-
net pitivät aktiivisesti yhteyttä. SAMPo ry.:n alueella taas oltiin jo alunperin läh-
detty enemmän siitä – myös seudullisen kehittämisen teemaryhmän viestittämästä
ajatuksesta – ettei kuntien virkamiehillä ole toiminnallista roolia ohjelmassa.
 

 Toimintaryhmätyö toi täydennystä kuntien muuhun kehittämiseen, mitä voikin pitää
kumppanuuden syntymisen perusedellytyksenä (ks. myös LEADER II…2002, 70).
Erityisesti EU:n tukialueiden ulkopuolella tai tavoite 2-ohjelman alueella alueellinen
kehittäminen piti muuten sisällään vain suuremman mittaluokan hankkeita ja koh-
distui lähinnä taajama-alueisiin. POMO-ohjelman todettiin myös aktivoineen joitain
kuntia itseäänkin maaseudun ja kylien kehittämiseen. Esimerkiksi SAMPo ry.:n alu-
eella yhden kunnan kaikissa kylissä laadittiin kyläsuunnitelmat, joita oli osin tar-
koitus viedä eteenpäin kunnan eri toimialojen tuella. Monissa kunnissa vastuuta
maaseudun kehittämisestä ja paikallisista hankkeista tunnuttiin tosin haluttavan
siirtää liikaakin toimintaryhmille ja niiden ohjelmasta rahoitettavaksi.
 

 ”Kyllähän tämä on ollut kehittämistä meillä. Ei täällä sitten oikein muuta ole ollut…2-
alueen hankkeet ovat kohdistuneet lähinnä taajama-alueeseen.” (kunnan yhteyshenkilö)

 
 ”POMO-toiminta on ollut siinä mielessä hyvä, että näitä on vetänyt sitten paikallisesta oma-
ehtoisuudesta lähtevä eikä kunnalla olis ollu resursseja hallinnoida näitä hankkeita. Se on
ollut ensiarvoisen tärkeä ja semmonen helpottava asia ajaa ja hyväksyä kunnankin puolelta
näitä hankkeita. Niissä on ollut POMO-hallitus hallinnoimassa ja yhdistykset yhdessä. ”
(kunnan yhteyshenkilö)

 
 ”Täytyy sitten sanoa, että kunnat yrittää vähän liikaakin nakittaa niitä asioita meille, ettei me
sentäs ruveta ihan kuntien toimintaa täysin pyörittään. Joskus tuntuu vähän siltä, kun sieltä
tulee sellaisia kommentteja.” (toimintaryhmän edustaja)

 

 Toimintaryhmien ja kuntien välisen kumppanuuden merkitys kasvoi uuteen ohjel-
makauteen valmistauduttaessa. Erityisesti kuntien rahoittajan rooli korostui, sillä
LEADER+-ohjelman säännöissä kunnilta vaadittiin 20%:n rahoitusosuutta, joka oli
suurempi kuin tutkimusalueiden POMO-ohjelmissa toteutunut osuus. Lähes kaikki
kunnat olivat silti valmiita jatkamaan. Kannustimena olivat ennen kaikkea LEA-
DER+-ohjelman mahdollistamat varat (ks. myös LEADER II…2002, 71). Lisäksi
kunnat näkivät POMO-ohjelmaprosessin olleen vasta harjoittelua, jonka pohjalta
tulevalla kaudella oli odotettavissa konkreettisempia tuloksia etenkin työpaikkojen
muodossa. Kuntien päättäjien saaminen sitoutumaan suureen könttäsummaan ei
kuitenkaan ollut itsestäänselvää. Ryhmien oman toiminnan merkitys korostuikin
edelleen kumppanuuden vahvistamisessa. Sen positiiviset tulokset näkyivät erityi-
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sesti Pomoseitsikon alueella, jossa ryhmä oli varhaisessa vaiheessa aloittanut kes-
kustelut kuntien päättäjien kanssa uuden kauden ohjelma-alueista ja ohjelmasta.

 
 ”Kyllä mun täytyy sanoa, että meillä virkamiehillä oli ainakin se ihan ehdoton, että tähän
mukaan…Ainakin mulla oli ihan selvä kuvio. Kun se on ollut enemmän tai vähemmän har-
jottelua ja se on meillä menny aika hyvin.” (kunnan yhteyshenkilö)

 
 ”Kyllä kunta on mukana siinä ja halutaan, että toiminta jatkuu. Siitä on ollut kunnanhallituk-
sessa keskusteluja viime vuonna ja kun oli näistä alueista ja muista puhetta. Kyllä siellä kui-
tenkin kannatettiin, vaikka näitä toteutuneita tuloksia ei välttämättä kauheesti arvostettu. Ol-
tiin kuitenkin hyväksymässä se jatkokin. Sillä varauksella, että ennen kun lopullista sitoutu-
mista siihen rahoitukseen sitoutumiseen, niin haluttiin nähdä, mikä on se ohjelma.” (kunnan
yhteyshenkilö)

 
 ”Käytiin N.N.:n kanssa kaikki meidän kunnat läpi ja pidettiin kuntien edustajille ja
kyläläisille kuntakeskuksessa keskustelutilaisuuksia. Käytiin ne läpi, mitä oli olemassa
rahoitusmahdollisuuksia vielä POMO:ssa. Myöskin mietittiin vähän tulevaisuutta. Miten se
kunta katsoo, mihin seutukuntaan se kuuluu. Mitkä on hyvät ja huonot puolet. Sellaista pientä
kenttätutkimusta syksyllä tehtiin, kun ruvettiin miettimään, mitkä alueet vois olla…Tän
perusteella pitkälti ne uudet ohjelma-alueet muotoutui.” (toimintaryhmän edustaja)

 

 Tulevan kauden rahoitusvälineen, LEADER+-ohjelman, normit ohjasivat kuntien ja
toimintaryhmien kumppanuuden tiivistymiseen myös vaatimuksella, että kuntien
virallisia edustajia täytyi olla 1/3 toimintaryhmien hallituksista. POMO-
ohjelmassahan päinvastoin kuntien edustusta ei ryhmien päättäviin elimiin haluttu.
Kummankin tutkimusalueen ryhmät reagoivat uusiin ohjeisiin valitsemalla jo viimei-
senä POMO-vuotenaan yhden kunnanvirkamiehen hallituksen jäseneksi. Pomoseit-
sikko otti lisäksi uuden ohjelman valmistelussa kuntien yhteyshenkilöt asiantunti-
joiksi suunnittelutyöryhmiin. Tarkoituksena ryhmällä oli tälläkin tavoin sitoa kuntia
tiiviimmin mukaan seuraavalle kaudelle.
 

 ”Tällä kertaa siellä on sitten hallituksessakin kuntien edustus mukana. Voi kuvitella, että me
maataloussihteerit ja vastaavat siellä sitten istuvat…Ihan hyvä asia, ihan tarkoituksenmukais-
ta. Varsinkin jos mennään siihen, että kuntien vaikutusmahdollisuudet niiden hankkeiden va-
lintaan ovat entistä vähemmät, niin on ihan tärkeää, että siellä on kuntien edustus hallitukses-
sa mukana, että siinä vaiheessa kunnatkin ovat olleet päättämässä asioista.” (kunnan yhteys-
henkilö)

 

Rahoitusväline rationaalisine kannustimineen oli siis keskeisin kuntien ja ryhmien
kumppanuutta tukenut toimintaryhmätyön instituution elementti. Uudella ohjelma-
kauden rahoitusväline tuki kumppanuutta myös selvin normein. Toimintaryhmän
mallilla oli niin ikään kumppanuutta tukeva vaikutus, sillä sen perusteella kuntien
maaseudun kehittämisestä vastaavat virkamiehet saattoivat odottaa ryhmiltä omaa
työtään täydentävää roolia. Tukijaorganisaatioiden kumppanuus taas auttoi selven-
tämään toimintaryhmätyön tarkoitusta. Sen edustajien auktoriteetti toimi lisäksi jos-
sain määrin ryhmien tukena suhteessa kuntiin. Keskeisimpänä kumppanuutta hait-
taavana tekijänä voi pitää perinteistä kuntainstituutiota itseään. Toimintaryhmän
malliin sisältynyt seudullisuuden ajatus ja ryhmien oman päätösvallan korostus e i-
vät sopineet yhteen kuntainstituution perinteisten arvojen, etujen ja toimintatapojen
kanssa. Kuntien virkamiehistä toimintaryhmätyö kannusti ryhmien kumppaneiksi
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taas eniten niitä, jotka olivat ennestään vahvimmin identifioituneet maaseudun ke-
hittämisen ja ohjelmapolitiikan instituutioihin. Nämä instituutiot olivat tosin melko
uusia ja heikkoja. (Ks. kuva 12.)
 

Kuva 12. Uuden instituution eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vaikutus
kuntien kumppanuuteen toimintaryhmien kanssa.

Kuntainstituutioon liittyvistä haittaavista vaikutuksista samoin kuin ohjelmapolitii-
kan uutuudesta johtuen ryhmien omalla käytännön toiminnalla uuden instituution
edustajana ja toteuttajana oli aivan keskeinen merkitys kumppanuuden syntymiselle.
On huomattava myös, että ryhmien ja kuntien väliseen kumppanuuteen vaikutti suu-
resti maaseudun ylipäänsä saama merkitys ja asema kussakin kunnassa. Toiminta-
ryhmätyön instituutio ohjaa jatkossa ryhmiä ja kuntia aiempaa vahvemmin muodol-
liseen kumppanuuteen. Kumppanuuden aitous tulee kuitenkin edelleen riippumaan
osapuolten asenteista sekä siitä, millaiseksi instituutioksi toimintaryhmätyö alueelle
käytännön toiminnan kautta vakiintuu.

11.4.3 Alueelliset viranomaiset kumppaneina

Alueellisista viranomaisista toimintaryhmätyön kannalta merkittäviä olivat ennen
kaikkea työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskusten) maaseutuosastot sekä
maakunnan liitot. Merkitystä voi olla kuitenkin myös muilla viranomaisilla kuten
alueellisilla ympäristökeskuksilla sekä TE-keskusten yritysosastoilla.57 Toiminta-
ryhmien ja alueellisten viranomaisten kumppanuudessa viranomaisten ensisijaisena
tehtävänä on tukea asiantuntija-avulla ja rahoittajana ryhmien työtä sekä ottaa ryh-
mät osapuoliksi viralliseen alueelliseen kehittämiseen. Toimintaryhmiltä viranomai-

                                                
57 LEADER-ohjelmassa on POMO-ohjelmasta poiketen mukana myös yritysrahoitus, mikä pakottaa  ryhmiä
yhteistyöhön TE-keskuksen yritysosastojen kanssa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAITTAAVAT VANHAT
-kuntainstituutioon kuuluvat
arvot, edut ja toimintatavat

TUKEVAT VANHAT
-maaseudun kehittämisen ja
ohjelmallisen aluekehittämi-
sen instituutiot (melko uusia
ja heikkoja)

TUKEVAT UUDET
RAHOITUSVÄLINE
-kannustin
-normit (uusi ohjelmakausi)
TOIMINTARYHMÄN MALLI
-odotukset ryhmän roolista
TUKIJAORG. KUMPPANUUS
-auktoriteetti
-tarkoituksen selventäminen

KUNNAT
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set voivat taas odottaa paikallista asiantuntemusta ja täydentävää roolia omaan k e-
hittämistyöhönsä.

Alueellisten viranomaisten ja toimintaryhmien väliseen kumppanuuden syntymiseen
vaikutti ennen kaikkea se, miten toimintaryhmätyön tuomat hyödyt vastasivat niitä
intressejä, jotka syntyivät alueellisten viranomaisten toimintaa muuten ohjaavissa
instituutioissa. Merkitystä oli myös sillä, miten muodolliset instituutiot mahdollisti-
vat viranomaisille kumppanuuden vaatiman kehittäjäroolin. Lisäksi valmius kump-
panuuteen riippui siitä, mille hallinnonalalle toimintaryhmätyön instituution katsot-
tiin kuuluvan. Luonnollisesti ryhmien itse käytännössä kokemat yhteistyötarpeet
vaikuttivat niin ikään kumppanuuteen.  (Ks. kuva 13, s. 151.)

POMO-ohjelman muodollinen perusta oli MMM:n hallinnonalaan kuuluvissa, maa-
seutuelinkeinojen rahoitusta ohjaavissa säädöksissä. Horisontaalisesta, tukijaorgani-
saatioiden kumppanuus -ajatuksesta huolimatta POMO-ohjelma katsottiin eri viran-
omaisissa, sektorihallinnolle tyypilliseen tapaan, selvästi MMM:n hallinnonalan in-
stituutioihin lukeutuvaksi toiminnaksi. Tämä heijastui alueellisten viranomaisten ja
toimintaryhmien väliseen kumppanuuteen. Selvimmin kumppanuutta syntyi TE-
keskusten maaseutuosastojen kanssa.

”Meidän hallinto on sellainen, että aina asiat pitää mennä yhden budjettimomentin kautta.
Vaikka tän vahvuus oli se, että se oli yhteistyöryhmän eikä yhden ministeriön…Tottakai se
meni yhden hallinnonalan hommaksi. Kyllähän täällä sitten, että täähän on 3M:n homma.”
(seudullisen kehittämisen teemaryhmän edustaja)

Toisin kuin LEADER-ohjelma, POMO-ohjelma rahoitusvälineenä ei kuulunut maa-
seutuosastojen virallisiin instituutioihin. Ohjelmaa hallinnoitiin ministeriöstä. Maa-
seutuosastoja ei siis voitu velvoittaa yhteistyöhön POMO-ryhmien kanssa. Osastot
eivät mm. olleet varanneet erityisiä resursseja POMO-ohjelmaa koskeviin tehtäviin.
Kumppanuus riippuikin käytännössä paljon ryhmien omasta aktiivisuudesta sen r a-
kentamisessa. Erityisesti Pomoseitsikko ry. loi tiiviit yhteydet alueensa TE-
keskuksen maaseutuosaston parin virkamiehen kanssa.

”Se (TE-keskuksen maaseutuosaston rooli POMO-ohjelmien toteuttamisessa) riippuu ihan
siitä ryhmästä. Toinen lähestyy meitä enemmän ja pyytää neuvoja. Esimerkiksi silloin kun
niille tulee hankkeet sisälle, ne pyytää meiltä lausuntoja hankkeista. Se on lähinnä tällaista
asiantuntijaroolia…Ne pyrkii arvioimaan niitä hankkeitaan. Miettivät sitä rahoituskuvioo ja -
kehystä, niin silloin nämä meidän talon asiantuntijat, esim. yritystutkijat ja hanketyössä mu-
kana olevat pystyy antaan paljon vinkkejä.” (TE-keskuksen maaseutuosaston edustaja)

Kumppanuuden synty oli suuresti kiinni myös siitä, miten toimintaryhmätyö kyt-
keytyi niihin instituutioihin, joita virkamiehet muuten edustivat. On hyvä huomata,
että EU:n myötä TE-keskusten maaseutuosastojen rooli alueellisessa kehittämisessä
oli vasta muuttunut. Koko ohjelmaperusteinen kehittäminen oli POMO-ohjelman
käynnistyessä uutta. Käytännön kehittämistyöhön ei ollut perinteitä eikä siihen oltu
osoitettu riittävästi resursseja. Puhdas rahoittajan rooli sekä maatalous- ja ympäris-
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tötukihallinto ohjasivat edelleen pääosaa maaseutuosastojen edustajista eikä heillä
juuri ollut kosketusta toimintaryhmätyöhön.

”Se (maaseutuosaston rooli maaseudun kehittämisessä) on vähän semmonen kahtia jakaantu-
nut. Tai se on vähän ihmisestä kiinni, miten siihen suhtaudutaan. Toisaalta hallinnossa koetaan
niin, että TE-keskuksen rooli on nimenomaan tämä rahoittajan rooli, että se ei ole varsinai-
sesti kehitystyöhön osallistuva. Mutta itse henkilökohtaisesti mun on vaikea pysyä siellä si-
vussa…(EU:lla) on aika olennainen vaikutus. Meillä ei oikeastaan ollut muuta kuin jotain
tällasta yrityskohtasta tukea, mitä jaettiin. Se oli se rooli siinä. Ehkä jonakin asiantuntijana
saatettiin jossain ryhmissä olla. Valtavasti kasvanut on se rooli.” (TE-keskuksen maaseutu-
osaston edustaja)

Kumppanuus ryhmien kanssa olikin luonnollisinta niille virkamiehille, jotka jo
LEADER-ohjelman kautta olivat identifioineet itsensä tukijaorganisaatioiden kump-
panuutta vastaavaan kehittäjärooliin. Myös EU:n tavoiteohjelmien toteuttaminen toi
edellytyksiä kumppanuuteen ja tuotti toimintaryhmien kanssa yhteensopivia intres-
sejä. Näiden instituutioiden puitteissa toimiville virkamiehille rahoitusvälineen tar-
joamat lisäresurssit alueelle sekä toimintaryhmän mallin mukaiset odotukset ryhmän
täydentävästä roolista toimivat selvinä kannustimina kumppanuuteen ryhmien kans-
sa. Erityisesti EU:n tavoiteohjelma-alueella toimivan Pomoseitsikon toivottiin syöt-
tävän hankkeita virkamiesten vastuulla oleviin isompiin ohjelmiin. Suuri merkitys
kumppanuuden synnyssä oli lisäksi yksittäisten virkamiesten henkilökohtaisella
motivaatiolla. Kummallakin tutkimusalueella aidoimmin toimintaryhmien kumppa-
neina toimivat TE-keskuksesta henkilöt, jotka olivat itse alusta asti olleet kiinnostu-
neita toimintaryhmätyöstä. He kokivat toimintatavalla olevan merkitystä paikallisen
aktiivisuuden lisääjänä, jonka vaikutukset näkyisivät pidemmällä tähtäimellä alu-
eellisessa kehittämisessä. Näille virkamiehille tukijaorganisaatioiden kumppanuus
tarjosi osaltaan lisäedellytyksiä identifioitua tuki- ja kehittäjärooliin toimintaryhmi-
en kumppanina.

”Me nähtiin niissä LEADER:eissä se, että se toi ihan toisenlaista innostusta sinne maaseu-
dulle...Kaiken kaikkiaan, kun tämä herättää ruohonjuuritasolla sitä aktiivisuutta, niin sitten
sen kautta muihinkin ohjelmiin tulee mahdollisesti niitä hankkeita.” (TE-keskuksen maaseu-
tuosaston edustaja)

Kummallakin tutkimusalueella TE-keskuksen maaseutuosastot olivat myös alueensa
POMO-ohjelmien rahoittajia. Rahoitusvälineen ohjeiden mukaisesti varat annettiin
aitoon kumppanuuteen sopivalla tavalla yhtenä kertasummana ryhmälle eikä varojen
kohdistumista hankkeisiin tarkemmin seurattu. ”Könttärahoitusta” pidettiin tarkoi-
tuksenmukaisena ja kansallisista maaseudun kehittämisvaroista sellaisen antaminen
onnistui myös käytännössä. Maaseutuosastojen rahoittajanrooli ei kuitenkaan ollut
suuri. SAMPo-ohjelmasta se oli koko kaudella vähän yli kaksi prosenttia ja Po-
moseitsikon ohjelmasta seitsemän prosenttia. Keskeisenä syynä tähän oli kes-
kushallinnosta ja EU:sta tuleva taloudellinen ohjaus. EU-ohjelmiin sitomattomia
varoja maaseutuosastoilla oli käytössä hyvin rajallisesti. POMO-ohjelman itses-
säänkin katsottiin vähentäneen maaseutuosastojen kansallisia määrärahoja.
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”Me rahoitetaan könttäsummana, mutta molemmat POMO-ryhmät esittelee kuitenkin sen
tarpeensa hankekohtaisesti. Mutta me annetaan se könttäsummana, jota me ei sitten valvota
sitä käyttöä…Käytännöllisempää ja tehokkaampaa. Se hidastaisi sitä prosessia, jos me käy-
täisiin.. Meidän täytyy luottaa.” (TE-keskuksen maaseutuosaston edustaja)

”Aika pienet mahdollisuudet rahoittaa POMO-toimintaa. Ne pitäisi näistä kansallisista ke-
hittämisrahoista rahoittaa. Kun meillä on suuri valkoinen alue, joka sitoo sitä kansallista ra-
haa, niin me ei tolle POMO:lle mielellään, tai ei voida suuria rahasummia ohjata.”(TE-
keskuksen maaseutuosaston edustaja)

Toimintaryhmien ja TE-keskusten maaseutuosastojen kumppanuuden puitteet
muuttuivat valmistauduttaessa uuteen ohjelmakauteen. Muutosten taustalla olivat
sekä EU:n instituutioiden uudistuminen että toimintaryhmätyön kansallisten puittei-
den edelleen kehittäminen. Toimintaryhmätyö kirjattiin maaseutuelinkeinojen rahoi-
tuslakiin (44/2000) niin, että rahoitusvälineenä jatkossa voivat toimia LEADER- ja
POMO-ohjelmien lisäksi myös muut MMM:n hallinnonalaiset ohjelmat. Lisäksi
vastuu rahoitusvälineen hallinnointitoimista kaikkien rahoittavien ohjelmien osalta
osoitettiin TE-keskusten maaseutuosastoille. Maaseutuosastoille tuli siis muodolli-
nen velvollisuus kumppanuuteen toimintaryhmien kanssa. Uusia resursseja kump-
panuuteen muutokset eivät maaseutuosastoille kuitenkaan luvanneet.

Maaseutuosastojen vahvistuva rooli kasvatti ryhmien intressejä luoda hyviä suhteita
sinne. Ryhmät hakivat maaseutuosastoilta lisäksi tulevaa ohjelmakautta koskevia
tietoja ja ohjeita sekä apua kuntien sitouttamiseen. Kumppanuuden vahvistumiseen
vaikutti osaltaan tukijaorganisaatioiden kumppanuuden puitteissa alkanut tulevan
ohjelmakauden valmistelu. Erityisesti se näkyi Pomoseitsikon alueella, jossa TE-
keskuksen virkamies kuului uutta kautta valmistelevaan valtakunnalliseen tukiryh-
mään. Maaseutuosastoille kannustimia yhteistyön tiivistämiseen ryhmien kanssa
antoi toimintatavan tuloksena jo POMO-ohjelmassa näkynyt paikallisen kehittämi-
sen yleinen aktivoituminen sekä erityisesti LEADER+-ohjelman rahoitusvälineenä
tarjoamat lisäresurssit maaseudun kehittämiseen. Kummallakin alueella TE-
keskusten edustajat lupasivat varautua rahoittamaan ryhmiä mahdollisuuksien mu-
kaan myös alueellisista varoista, mikäli ne eivät pääsisi LEADER+-ohjelmaan. On
kuitenkin todettava, että jatkossakin kumppanuus – ja etenkin sen aitous – tulee
riippumaan ryhmien omasta toiminnasta sekä virkamiesten motivaatiosta (ks. myös
LEADER II  …2002, 62) ja mahdollisuuksista kumppanuuden vaatimaan kehittäjä-
rooliin ja rahoitusvälineen normien joustavaan tulkintaan.

Maakunnan liittojen ja toimintaryhmien välillä kumppanuutta ei juuri ollut. Toimin-
nallista yhteyttä syntyi muutamien POMO-rahoitusta saaneiden hankkeiden osalta
etenkin pienemmällä ja maaseutumaisemmalla Itä-Uudenmaan liiton alueella. Yh-
teistyötä oli myös liitoissa toimivien kyläprojektien kanssa varsinkin Päijät-
Hämeessä. Nämä projektit olivat kuitenkin melko irrallisia maakunnan liittojen
muusta organisaatioista.
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”Mitä toivois vielä, niin olis tää X liitto. Se on jäänyt hyvin hämäräksi, muutoin kuin kylä-
projektin kautta. Tietysti, kun henkilökohtaisesti ihmiset tuntee, niin kyläprojektiin on p i-
detty yhteyttä.” (toimintaryhmän edustaja)

Tukijaorganisaatioiden kumppanuutta edustavilla ei ollut vahvaa yhteyttä maakun-
nan liittoihin. Seudullisen kehittämisen teemaryhmän kirjeet olivat menneet maa-
seutuasioista vastaaville, mutta eivät tavoittaneet laajemmin liiton henkilökuntaa
saati poliittisia päättäviä elimiä. Maakuntahallitusten jäsenistä osa tosin oli törmän-
nyt toimintaryhmätyöhön oman kuntansa kautta. Sisäasiainministeriöstä (SM), joka
yhdessä liittojen kanssa vastaa alueellisesta kehittämisestä, ei oltu erityisesti kan-
nustettu tai ohjattu liittoja yhteistyöhön toimintaryhmien kanssa. Maaseutuasioista
liitoissa vastaavat kokivat myös saaneensa vähän objektiivista tietoa POMO-
ohjelmasta, sen tuloksista ja ongelmista. Tosin he myönsivät, etteivät olleet sitä ak-
tiivisesti itse hakeneetkaan.

”(Seudullisen kehittämisen teemaryhmän) Kirjeet tulevat maaseutuasioista vastaaville liitos-
sa. Ei muille. On vaikea saada muita liitossa lukemaan kirjeitä ja ottamaan vastaan tietoa. Nii-
den pitäisi tulla ministeriöstä yleiskirjeenä liitoille.” (maakunnan liiton edustaja)

Se, että kumppanuutta ryhmien kanssa ei syntynyt, johtuu suuresti maakunnan liitto
-instituutiosta itsestään. Liitot ovat vahvemmin suuntautuneet yleisempään kehittä-
missuunnitteluun, isompiin kehittämishankkeisiin ja edunvalvontaan kuin pienimuo-
toiseen paikalliseen toimintaan. Liitoissa ei siis juuri katsottu POMO-ohjelman
kuuluvan heille. LEADER-ohjelman alueellisiin viranomaisryhmiin liitoilla oli ni-
metty henkilö, mutta varsinaista roolia niillä ei ollut LEADER-ohjelmassakaan (ks.
LEADER II…2002, 74-75). Merkitystä oli myös sillä, että ohjelmaperusteinen ke-
hittäminen tai alueellisen kehittämisen vastuunkantajan rooli ylipäänsä oli POMO-
ohjelman käynnistyessä maakunnan liitoillekin vielä uutta. Kaikesta huolimatta lii-
toissa nähtiin toimintaryhmien rooli isompia hankkeita painottavan alueellisen ke-
hittämisen täydentäjänä sekä maakunnan maaseudun kehittämisstrategioiden toteut-
tajana.

”Helposti sellaisen maakuntakaavan osallistumiskysymys on vähän erilainen. Se ei ole niin
toiminnallinen, kuin näiden ryhmien työ. Tottakai siinä on yhtymäkohtia. Missä määrin
meillä on sitten mahdollisuus, resursseja keskustella siinä yhteydessä ryhmien kanssa, se on
aika paljon kiinni myös heidän aktiivisuudestaan, että miten paljon he sitten osoittaa kiin-
nostusta osallistua tähän työhön.” (maakunnan liiton edustaja)

”Siinä on niitä teemoja, mitä meidän maaseudun kehittämisessä on ja niitä toteutetaan.”
(maakunnan liiton edustaja)

Rahoittajana liitoilla oli pieni rooli muutamien omalle alueelleen kohdistuvien hank-
keiden osalta. Tässä ne noudattivat normaaleja maakunnan kehittämisrahojen me-
nettelyjä eli jokaisesta hankkeesta oli sovittava erikseen, vaikka rahoituspäätös sit-
ten ehkä tehtiinkin yhtenä ryppäänä. Rahoitusväline tai tukijaorganisaatioiden
kumppanuus ei siis ollut vaikuttanut SM:n alaisiin maakunnan kehittämisrahakäy-
täntöihin. TE-keskuksen maaseutuosastojen lailla myös liittojen rahoittajan roolille
merkitystä oli lisäksi keskushallinnossa luoduilla, resursseja ohjaavilla instituuti-
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oilla. Liittojen kehittämisvarat olivat kaiken kaikkiaan vähäiset ja pitkälti sidottu
EU:n tavoiteohjelmiin. Alueellisia kehittämisvaroja ohjaavien instituutioiden joh-
dosta uudella kaudella liittojen roolin paikallisessa kehittämisessä arveltiin edelleen
vähentyvän. Toimintaryhmien rahoitus tapahtuisi jatkossa TE-keskusten maaseutu-
osastojen kautta ja EU:n rakennerahastoja koskevien säännösten mukaisesti maa-
kunnan kehittämisraha ei kävisi esimerkiksi LEADER+-ohjelman vastinrahoituksek-
si.

”Meillä haluttiin tietää, mihin se raha menee. Halutaanko me rahoittaa, jos sinne olisikin
kätkeytynyt taakse jotain sellaista toimintaa, jota liitto ei pitäisi hyvänä tai ei katsoisi, että
sellaista toimintaa voitaisi maakunnan kehittämisvaroilla rahoittaa…Samoilla ehdoilla kuin
maakunnan kehittämisrahaa, jolloin pitää tietää, mikä hankkeen sisältö on. Ei olla könt-
täsummia totuttu antamaan eikä voitu nytkään antaa päätösvaltaa alueelle.” (maakunnan liiton
edustaja)

”Totta kai yritän omalta osaltani tämän asian tuoda, mutta niin kuin nyt tää rahoituskuvio
täällä valtakunnan tasolla ja EU-tasolla on hahmottumassa, että maaseutua tuetaan
EMOTR:ista58, kaikkea siihen liittyvää toimintaa. Eli näillä näkymin tämä paikallistoiminnan
rahoittamisen painopiste on TE-keskuksen maaseutuosastolla. Mä luulen, että tämä työnjako
rupee selkiytymään, että meillä ei sitten maakunnan kehittämisrahaa niin suuressa määrin
katsota tarpeelliseksi antaa. Voisin olettaa, että tällainen on kehityksen suunta. Eihän se pois-
sulje kuitenkaan tän maakunnan kehittämisrahan antamista hyvällä tahdolla.” (maakunnan lii-
ton edustaja)

Alueellisilla ominaispiirteillä oli suuri vaikutus siihen, millaisen merkityksen toi-
mintaryhmätyö maakunnan liitoissa sai. Pienemmän ja maaseutuvaltaisemman liiton
alueella kiinnostus toimintaryhmätyötä kohtaan oli suurin. Maaseutumaisemmilla
alueilla liitolle näytti myös olevan mahdollista syntyä suuriakin intressejä päästä
vaikuttamaan toimintaryhmätyöhön, etenkin siihen kuuluvan rahoitusvälineen resurs-
sien ohjaamiseksi. Tämä näkyi uuteen kauteen valmistauduttaessa SAMPo-ryhmän
alueella, kun toinen sen alueen liitoista otti yhdessä kuntien kanssa ohjaajan roolin
alueen toimintaryhmien uudelleen järjestäytymisessä. Kaupunkikeskuksiin vah-
vemmin orientoituvissa maakunnan liitoissa maaseudun kehittämisellä oli taas yli-
päänsä heikko asema. Nämä liitot antoivat toimintaryhmätyön instituution edusta-
jille mielellään vastuun pienimuotoisesta maaseudun kehittämisestä ja irrottautuivat
itse pitkälti siitä.

”Juuri kun tää kohdistuu maaseudulle ja meidän kehittämisen painopiste on taajamissa, niin
se on jo se yksi tekijä. Ei ole edes tarvetta markkinoida sitä ja pitää esillä, kun se näyttelee
varsin pientä roolia tässä meidän aluekehittämistyössä.” (maakunnan liiton edustaja)

Toimintaryhmien tarve kumppanuuteen liittojen kanssa kasvoi uuteen kauteen val-
mistauduttaessa. Ensinnäkin ryhmät hakivat liitoista tukea neuvotteluihin kuntien
kanssa. Toiseksi toimintaryhmätyön rahoitusvälineenä LEADER+-ohjelma korosti
entistä enemmän strategista kehittämisohjelmaa ja ryhmän täydentävää roolia alueen
kehittämisessä eli ylipäänsä tiiviimpää kytkeytymistä muihin ohjelmapolitiikan in-
stituutioihin. Näitä ryhmät katsoivat ennen kaikkea maakunnan liittojen edustavan.

                                                
58 Euroopan maaseudun ohjaus- ja tukirahasto
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Viranomaisten oma, uutta kautta koskeva ohjelmatyö tarjosi myös erityisen mah-
dollisuuden ryhmien ja maakunnan liiton välisen kumppanuuden tiivistymiseen.
Toimintaryhmätyön instituution tunnustettiinkin synnyttäneen uutta, suunnittelutyös-
sä huomioon otettavaa paikallista näkemystä ja asiantuntemusta. Pienintä ja maa-
seutumaisinta liittoa lukuun ottamatta ryhmille ohjelmatyössä annettu rooli vastasi
kuitenkin enemmän muodollista huomioon ottamista ja perinteistä eri tahojen kuu-
lemista klassisen strategisen suunnittelun yhteydessä kuin kommunikatiivisen suun-
nittelun mukaista roolia, jollaista myös aidon kumppanuuden syntymisen voi nähdä
edellyttävän.

”Strategiassa pyydetään maaseudun osalta toimintaryhmiltä lausunto ja otetaan paloja toi-
mintaryhmän ohjelmista. Liiton aloitteesta otettiin ryhmät huomioon. Lausuntoja ja palau-
tetta pyydetään politiikkalinjauksiin ja toimenpiteisiin, ei kuitenkaan keskeisiin strategioihin.
Jos toimintaryhmän lausunnoissa on jotain negatiivista, niin käsitellään sitä maakuntahalli-
tuksessa.” (maakunnan liiton edustaja)

Tukijaorganisaatioiden kumppanuuden tuli periaatteessa edesauttaa ryhmien yh-
teistyötä myös muiden alueviranomaisten kanssa. Viralliset tiedotuskirjeet olivat
lähteneet mm. kaikille TE-keskuksen osastoille. MMM:n lisäksi muilla hallin-
nonaloilla ei kuitenkaan tehty aktiivista tiedottamista ja kouluttamista aluetasolla.
Toisaalta aluehallinnon vahvistuessa alueellisia kumppanuuksia voidaan yhä vä-
hemmän ohjatakaan ylhäältä. Ne muotoutuvat yhä enemmän omaehtoisesti riippuen
alueen toimijoiden omista intresseistä ja alueilla tapahtuvan toiminnan kautta synty-
neistä kytköksistä. Toimintaryhmien kumppanuus muiden alueviranomaisten kanssa
olikin täysin kiinni käytännön toiminnassa syntyneistä yhteyksistä ja varsinkin ryh-
män itse kokemasta tarpeesta. SAMPo ry. esimerkiksi haki asiantuntemusta erityi-
sesti alueellisista ympäristökeskuksista ja sai sieltä myös apua. POMO-
verkostoyksikön yhdessä ympäristöministeriön kanssa järjestämä seminaari ehkä
tosin osaltaan edesauttoi yhteistyön syntymistä. Pääosin ryhmien hankkeet olivat
kuitenkin sen verran pieniä tai sen laatuisia, että asiat hoituivat kuntatasolla tai yh-
teistyössä TE-keskusten maaseutuosastojen kanssa. Toiminnallisia kytkentöjä
useimpiin alueviranomaisiin oli siis vähän, joten kumppanuuksiakaan ei varsinai-
sesti syntynyt.

”Jos ryhmät tarvitsevat ympäristöviranomaista, niiden tulee ottaa itse yhteyttä alueellisiin
ympäristökeskuksiin. Ei niin, että ministeriö kehottaa alueviranomaistaan ottamaan yhteyttä
ryhmiin. Ei siinä tarvita ministeriötä väliin. Suorat yhteydet ryhmien ja alueellisten ympä-
ristökeskusten välillä ovat parhaat.” (seudullisen kehittämisen teemaryhmän edustaja)

Toimintaryhmätyön rahoitusväline – erityisesti kun rahoitus tuli alueen ulkopuolelta
– oli siis myös alueellisille viranomaisille keskeisin kannustin yhteistyöhön ryhmien
kanssa. TE-keskusten maaseutuosastojen osalta kumppanuutta tukeva vaikutus oli
myös tulevaa ohjelmakautta koskevilla säädöksillä, jotka tekivät maaseutuosas-
toista rahoitusvälineiden hallinnoinnin vastuuviranomaisia. Toimintaryhmän mallin
mukaiset odotukset ryhmän roolista tukivat ohjelmapolitiikan instituutioita ja eten-
kin LEADER-ohjelmaa edustavien virkamiesten valmiutta kumppanuuteen ryhmien
kanssa. Myös mahdollisuus identifioitua tukijaorganisaatioiden kumppanuutta vas-
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taavaan rooliin loi näille TE-keskuksen maaseutuosaston virkamiehille edellytyksiä
toimia ryhmien tukena. Toimintaryhmätyön rahoitusvälineen kuuluminen selvästi
tietylle MMM:n hallinnon alalle oli sen sijaan muiden alueellisten viranomaisten ja
ryhmien kumppanuutta haittaava tekijä. Alueellisten viranomaisten intressejä ja toi-
mintaa ohjaavat vahvasti hallinnonalakohtaiset muodolliset instituutiot. (Ks. kuva
13., s. 149)

Kuva 13. Uuden instituution eri elementtien sekä olemassa olevien, vanhojen i n-
stituutioiden vaikutus alueellisten viranomaisten kumppanuuteen toimintaryhmien
kanssa.

Jo olemassa olevat ohjelmapolitiikan instituutiot tukivat siis alueellisten viran-
omaisten ja toimintaryhmien välistä kumppanuutta. Monet vanhat, alueellisten vi-
ranomaisten toimintaa ohjaavat instituutiot sen sijaan haittasivat sitä. Näitä olivat
mm. kehittämisvaroja ohjaavat muodolliset instituutiot. Samoin maakunnan liitto –
instituutiolle tyypilliset arvostukset ja toimintatavat sekä vakiintunut klassinen strate-
ginen suunnittelu haittasivat liittojen ja ryhmien välistä kumppanuutta. (Ks. kuva
13.) Liittojen osalta kumppanuuteen vaikuttivat selvästi myös alueen ominaispiir-
teet. Keskeinen merkitys kumppanuuden syntymisessä eri viranomaisten kanssa oli
niin ikään toimintaryhmien kokemilla käytännön tarpeilla. Aidon kumppanuuden
syntyminen riippuu lisäksi jatkossakin ryhmien ja viranomaisten asenteista sekä
käytännössä alueella muotoutuvista toimintatavoista Tämä koskee myös kump-
panuutta TE-keskusten maaseutuosastojen kanssa, vaikka muodolliset instituutiot
yhteistyölle jo edellytyksiä selvästi luovatkin.

HAITTAAVAT VANHAT
-sektorihallinnon muodolliset insti-
tuutiot (mm. resurssien ohjaus)
-maakunnan liitto –instituution
arvostukset ja toimintatavat
-klassinen strateginen suunnittelu

TUKEVAT UUDET
RAHOITUSVÄLINE
-kannustin
-normit (vastuuviranomainen
uudella kaudella)
TOIMINTARYHMÄN MALLI
-odotukset ryhmän roolista
TUKIJAORG. KUMPPANUUS
-identifioituminen ALUEELLISET

VIRANOMAISET
KUMPPANEINA

HAITTAAVAT UUDET
RAHOITUSVÄLINE
-rooliodotukset (vastuu tie-
tyllä hallintosektorilla)

TUKEVAT VANHAT
- ohjelmapolitiikan
instituutiot
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11.5 Toimintaryhmät kehittäjäroolinsa toteuttajina

Toimintaryhmän mallin mukaisesti toimintaryhmien odotetaan ottavan roolin alueen-
sa omaehtoisen kehittämisen moottorina ja näin myös osaltaan kehittämisestä vas-
tuuta. Kehittäjäroolissaan niiden tulee erityisesti toteuttaa alueen toimijoiden yhdes-
sä laatimia, paikallislähtöisiä kehittämisstrategioita. Tämä omaehtoinen ja uutta
luova kehittämistoiminta konkretisoituu paikallisissa ja seudullisissa kehittämis-
hankkeissa. Kuvan 14 osoittamalla tavalla toimintaryhmätyön instituution elementit
tukivat monin tavoin ryhmiä kehittäjäroolinsa toteuttamisessa. Lanseeraustapaan ja
rahoitusvälineeseen liittyi silti myös omaehtoista kehittämistä haittaavia tekijöitä.
Toimintaryhmien kehittäjäroolin muotoutumista käytännössä sekä sitä, millaisia
hankkeita toteutettiin, ohjasivat vahvimmin kuitenkin alueella olemassa olevat in-
stituutiot.

Kuva 14. Uuden instituution eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vaikutus
toimintaryhmien kehittäjäroolin toteuttamiseen.

Ryhmien rooli käytännössä

Toimintaryhmän mallin ja rahoitusvälineen ohjeiden mukaisesti ryhmät näkivät teh-
täväkseen paikallistasolla toimivista asukkaista, yhdistyksistä ja yrityksistä lähte-
vän kehittämisen tukemisen. Jäsenten kylä- ja yhdistystoimintatausta helpotti tällai-
sen roolin ottamista. Paikallisella omaehtoisuudella ryhmissä ymmärrettiin ennen
kaikkea kylien asukkaiden ja paikallisten yhdistysten aktiivista toimintaa, jossa ko-
rostui itse tekeminen ja oma vastuunotto.

”Kai se tärkein tavoite on tukea maaseudun omaehtoisia kehittämishankkeita…Kai se tar-
koittaa sitä, että ne on tavallisia kyläläisiä, jotka ne hankkeet on keksinyt eikä esim. kunnan
virkamiehet.” (toimintaryhmän edustaja)

TUKEVAT VANHAT
-kylä-, yhdistys- ja
talkootoiminta

TUKEVAT UUDET
TOIMINTARYHMÄN MALLI
-roolimalli
RAHOITUSVÄLINE
-resurssit
TUKIJAORG. KUMPPANUUS
-menettelytapojen selventäminen
VERKOSTOITUMINEN
-identiteetin vahvistuminen KEHITTÄJÄROOLIN

TOTEUTTAMINEN

HAITTAAVAT UUDET
LANSEERAUSTAPA
-kiire
-ei koulutusta
RAHOITUSVÄLINE
-keskeneräisyys
-normit (hallinnointityö ja
sisällönohjaus)
-resurssien rajallisuus

HAITTAAVAT VANHAT
-kylä-, yhdistys- ja talkootoiminta
-perinteiset avustustenjako insti-
tuutiot
-kunnallispolitiikan toimintatavat
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”Jos jotain halutaan, pitäisi myös itse sitoutua sitä tekemään. Eli ottaa vastuuta siitä oman
ympäristönsä tai alueensa kehittämisestä osallistumalla siihen tekemällä. Ei pelkästään sitä,
että vaaditaan, että joku toinen tekee. Se tuo tähän vähän toisenlaisen näkökannan. Vaikka se
rahahan on tässä vain yksi väline, joka siitä päättää on itse samanlaisessa asemassa. He tie-
tää, mitä se on, tämmönen pienimuotoinen kylätoiminta, yhdistystoiminta, mitkä ne resurssit
siellä on. Kyllähän siihen se ruohonjuuritaso näkyy.” (toimintaryhmän edustaja)

Se, mitä paikallisen kehittämisen tukijan rooli käytännössä tarkoitti, ei kuitenkaan
ollut ihan selvää. Ryhmien kenttätyö piti sisällään mm. tiedotusta, paikallisten toi-
mijoiden aktivointia ja neuvontaa. Pääasiana korostui kuitenkin käyttöön saatujen
POMO-rahojen jakaminen. Tätä kuvaa esimerkiksi Pomoseitsikon toteamus alku-
vaiheen toimintaraportissaan:

”hallituksen…on työllä ansaittava luottamus ja paikka vakavasti otettavien rahoittajien jou-
kossa.” (7kunnan POMO-ohjelma…1998, 3)

POMO-ohjelman rahoitusvälineenä voi sanoa mahdollistaneen toimintaryhmien ke-
hittäjäroolin antamalla ryhmille omia resursseja käyttöön. Rahoitusvälineeseen liit-
tyvät tekijät, rahojen hallinnoinnin aiheuttama työmäärä ja välineen keskeneräisyys,
haittasivat kuitenkin laajemman kehittäjäroolin ottamista. MMM:stä tulleet ohjeet
muuttuivat alkuun vähän väliä. (Ks. myös Isosuo 2000, 70.) Maksuliikenteeseen
liittyvät pakolliset hallintotehtävät veivät suurimman osan ryhmien ainoan palkatun
työntekijän, toiminnanjohtajan ajasta. Rahoitusvälineen tarjoamien resurssien määrä
taas teki toisen työntekijän palkkaamisen vaikeaksi. Toimintaryhmätyön lanseera-
ukseen liittynyt suunnittelun ja toiminnan käynnistämisen kiire pakottivat lisäksi
nopeaan rahojen jakamiseen ja estivät oman roolin tarkemman pohdinnan. Ryhmien
oli käytännössä sidottava kahden ensimmäisen toimintavuoden varat hankkeisiin
muutaman kuukauden sisällä. Niiden aika ja energia kuluivat näin ollen pitkälti r a-
hoituspäätösten teossa.

”Kyllä me vähän puhuttiin, että meidän tärkein tehtävä olisi nimenomaan tämä innostaminen
ja paikallisten toimijoitten aktivointi. Ettei se rahanjako ole se päätehtävä. Ja myös pitäisi
siellä alueella herättää uutta toimintamallia ja rikkoa rajoja. Kyllä me tiedettiin ja tunnistet-
tiin, mitä pitäisi. Sitten käytännössä energiaa menee valtavasti kuitenkin ihan tähän rahoitus-
päätösten tekoon.” (toimintaryhmän edustaja)

”Haku oli auki parin kuukauden ajan vuoden vaihteessa. Niistä hakemuksista sitä lähdettiin
koostamaan. Hyvin vähän siinä oli aikaa jalkautua ja lähteä hankkeistamaan jotain. Tää on tän
POMO:n heikkous ollu, että siinä vaiheessa, kun  haku on auki, siinä ei ehdi ohjaamaan, että
se ohjaus tulee sitten ikään kuin jälkijunassa…Tää resurssipula ja aikataulut teki sen, että
hanke ikään kuin tupsahti pöydälle ja sitten ruvettiin katsomaan, miten sitä voi saada parem-
maksi. Sellaiseksi, että se yltää sinne ohjelmaan.” (toimintaryhmän edustaja)

Tukijaorganisaatioiden kumppanuutta edustaneet aktivaattorit, verkostoyksikön
järjestämät koulutukset sekä näiden mahdollistama kaksisuuntainen vuorovaikutus
MMM:n ja toimintaryhmien välillä korjasi osaksi rahoitusvälineen keskeneräisyy-
destä ja byrokraattisuudesta aiheutuneita haittoja. Toimintaryhmät pääsivät mm.
hieman vaikuttamaan toimintaansa tukevaan instituutioon kuuluvien menettelyjen
tarkentamiseen.
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”Nehän (POMO-verkostokonttori) näitä koulutushommia junailee. Yhdistää meitä ja minis-
teriöö. Sehän on tosi hyvä. Kaikki ne koulutukset ja tapahtumat on ehdottoman tärkeitä.”
(toimintaryhmän edustaja)

”Sehän on se prosessi, että me ollaan tavallaan ite ollut luomassa näitä sääntöjä ja ne on sit-
ten kirjoitettu puhtaaksi siellä sitten. Kyllähän se on tärkeetä yhteispeliä ollut koko ajan.”
(toimintaryhmän edustaja)

Alueella olemassa olevat instituutiot vaikuttivat aivan olennaisesti ryhmän jäsenten
käsityksiin omasta roolistaan, roolin muotoutumiseen sekä muiden paikallisten toi-
mijoiden odotuksiin heiltä. Tällaisia instituutioita olivat paikallisen kehittämistyön
perinteet samoin kuin yhdistys- ja järjestötoimintaan sekä kunnallispolitiikkaan
kuuluvat perinteiset toimintatavat. Ohjelmallisen kehittämisen instituutiot olivat alu-
eilla heikot ja hanketoiminta oli siellä uutta. Näin ollen toimintaryhmätyön vaatimaa
uudenlaista toimintatapaa ja kehittäjäroolia ei siis myöskään täysin ymmärretty. Sen
sijaan perinteisestä yhdistys- ja järjestötoiminnasta sekä kunnallispolitiikan organi-
saatioista peräisin olevat kokouskäytännöt siirtyivät toimintaryhmätyöhön (ks. myös
Isosuo 2000, 69). Ne omalta osaltaan ohjasivat ryhmiä vahvemmin päätöksentekijän
ja hallinnoijan rooliin. Malleina vaikuttivat lisäksi perinteiset avustuskäytännöt.
Esimerkiksi valtionavut järjestöille tai kuntainstituution puitteissa annetut avustuk-
set kylätoimikunnille ja yhdistyksille olivat monille tuttuja. Kunnianhimoisempaa
kehittäjäroolia ryhmien oli taas vaikea tavoitella, koska jäsenten ei ollut sellaista
itse helppo kuvitella eivätkä alueen toimijat sitä heiltä osanneet odottaa. Kiireen
lisäksi nämä seikat vaikuttivat mm. siihen, etteivät toimintaryhmät juuri tehneet
hankkeiden sisällöllistä ”jatkojalostusta”. Lisäksi lanseerausvaiheessa aktivaatto-
reiden toimesta järjestetyt koulutukset koskivat lähinnä suunnitelman sisältöön,
ryhmien organisoitumiseen ja POMO-ohjelman toteuttamiseen liittyviä käytännön
kysymyksiä eikä niissä syvemmin pohdittu toimintaryhmän roolia alueensa kehittä-
jänä (ks. POMO-koulutustilaisuudet…1997a; LEADER-ohjelman osalta: LEADER
II…2002, 66.)

”Aika nollatilanteesta sitä lähti koko hallitus liikkeelle…Ei ollut hirveästi käsitystä, mihin
oltiin lupauduttu.” (toimintaryhmän edustaja)

”…siellä tarttis olla ihan tällanen aktivaattori, joka kylillä myös ihan kirjoitta niitä ja yhdessä
päättää. Tuntuu, että sellainen hankkeistaminen, että se laitetaan paperille sanalliseen muo-
toon ei ole välttämättä ihan yksinkertainen ja helppo monelle kyläläiselle.” (toimintaryhmän
edustaja)

Ryhmien kenttätyön keskeisin kanava olivat kylä- ja yhdistystoiminnan instituutiois-
sa syntyneet verkostot (ks. myös Karhio 1998, 48). SAMPo ry.:n hallituksen iso
koko – kolme jäsentä alueen joka kunnasta – oli ryhmän suuri vahvuus. Pomoseitsi-
kon ongelmana oli taas sen hallituksen pienuus, mikä korjattiin uuteen kauteen val-
mistauduttaessa. Ryhmien jäsenten erilaisesta ammatti- tai harrastustaustasta oli niin
ikään hyötyä käytännön toiminnassa. Toimintaryhmän mallissa hallituksen jäsenten
toiminta perustuu kuitenkin lähes täysin vapaaehtoistyöhön. Jäsenten motivaatio ja
mahdollisuudet siihen vaihtelivat suuresti mm. kunkin taustasta, persoonasta, luot-
tamustoimista ja elämäntilanteesta riippuen. Vahvimmin kylätoimintaan itsensä
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identifioivat olivat useimmiten aktiivisimpia kentällä, kun taas lähinnä kunnan ni-
meämänä tulleet olivat usein passiivisempia.

”Aika keskeistä ollut kaiken kaikkiaan nämä verkostot. Sitten kun tulee työntekijä, ihan uus,
ja hän joutuu rakentamaan verkostoja, niin kyllä hän on paljon joutunut turvautumaan siihen,
että keneen voi ottaa kontaktia. Valtavan tärkeitä on nää henkilökohtaiset kontaktit ja tunte-
minen ja seuraaminen, missä mennään.” (toimintaryhmän edustaja)

”Kun on reissutöissä, oma työ ja puolittain yksityisyrittäjä, muuta harrastustoimintaa ja lei-
päkin pitää hankkia…Monella on niin monta rautaa tulessa, aika ja oma leipätyö, että ei voi
enää kohtuudella vaatia kulukorvausta vastaan kauheasti enempää” (toimintaryhmän edustaja)

Kaiken kaikkiaan vastuu toiminnasta oli pitkälti palkatulla toiminnanjohtajalla. H ä-
nen taustastaan, henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja toimintatavoistaan riippui-
kin paljon se, millaiseksi ryhmän rooli muotoutui. Toiminnanjohtajan merkitystä
korostivat vielä verkostoitumiseen liittyneet koulutukset ja tapaamiset. Muihin kii-
reisiin ja työtehtäviin vedoten hallitusten jäsenet eivät olleet kovin innokkaita osal-
listumaan näihin tilaisuuksiin. Toiminnanjohtajat taas saivat niissä tietoa tehtäviensä
tueksi sekä mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia muiden toimintaryhmien edustajien
kanssa. Koulutukset ja tapaamiset myös vahvistivat toiminnanjohtajien kuvaa toi-
mintaryhmätyön instituution mukaisesta kehittäjäroolistaan.

Toimintaryhmien käytännön toiminnalle oli merkitystä lisäksi kuntien asenteella s e-
kä kuntien yhteyshenkilöiden roolilla, joita käsiteltiin jo luvussa 11.4.2. Neuvon-
nassa etenkin Pomoseitsikko sai tukea myös TE-keskuksen maaseutuosastolta.
Viimeisen toimintavuoden osalta ryhmillä olisi POMO-ohjelman puolesta ollut
enemmän aikaa kehittämishankkeiden tarkempaan suunnitteluun ja jatkokehittelyyn.
Tällöin niitä kuitenkin kehotettiin jo kovalla kiireellä valmistautumaan tulevaan o h-
jelmakauteen.

Kuten kuvassa 14 (s. 152) on esitetty, toimintaryhmän malli tarjosi siis ryhmille
roolimallin ja tuki näin niiden kehittäjäroolin toteutumista. Viime kädessä rahoitus-
välineen tuomat resurssit kuitenkin loivat edellytykset kehittäjäroolille. Kehittäjä-
roolin toteuttamista edisti osaltaan myös tukijaorganisaatioiden kumppanuus sel-
ventämällä uuden instituution menettelytapoja. Lisäksi merkitystä etenkin toimin-
nanjohtajien kehittäjäroolin tukijana oli verkostoitumisen mahdollistamalla koke-
musten vaihdolla. Sen sijaan uuden instituution kiireinen lanseeraustapa haittasi
ryhmien kehittäjäroolin muodostumista, sillä se ei mm. sisältänyt syvällisempää
koulutusta. Rahoitusvälineen keskeneräisyys, normit sekä sen tarjoamien resurssien
rajallisuus olivat niin ikään kehittäjäroolin toteuttamista haittaavia tekijöitä. Van-
hoista instituutioista kylä-, yhdistys- ja talkootoiminta tukivat ryhmien kehittäjäroo-
lia, sillä ne ohjasivat ryhmät näkemään itsensä juuri paikallisen kehittämistoiminnan
tukijoina. Toisaalta samat instituutiot myös haittasivat kehittäjäroolin muodostu-
mista. Niiden kautta tehdyt tulkinnat eivät mahdollistaneet perinteistä toimintaa
laajempaa kehittäjäroolia. Samoin kunnallispolitiikkaan kuuluvat toimintatavat ja
perinteiset avustustenjakokäytännöt haittasivat uudenlaisen kehittäjäroolin ottamis-
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ta. On myös hyvä huomata, että uudenlainen kehittäjärooli vaatii myös yksinkertai-
sesti aikaa ja oman toiminnan kautta tapahtuvaa oppimista.

Toteutetut kehittämishankkeet

Uusi rahoitusväline toimintaryhmän mallin tukemana toi alueille selvästi lisää aktii-
visuutta etenkin paikallisten, mutta jonkin verran myös seudullisten kehittämishank-
keiden toteuttamiseen. Toimintaryhmät olivat aktivoineet asukkaita ja yhdistyksiä
omatoimiseen kehittämiseen, jota ei vastaavassa määrässä esimerkiksi virkamies-
voimin oltu aiemmin saatu liikkeelle. Toimintaryhmätyö tuki ensisijaisesti alueilla
valtaosin tuttua perinteisten yhdistys- ja kylätoiminnan sekä talkooinstituutioiden
puitteissa tapahtunutta toimintaa. Nämä instituutiot vaikuttivat myös siihen, millai-
sia hankkeita pääasiassa toteutettiin. Eniten kiinnostusta oli lähiympäristön sekä
kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen kunnostamiseen (ks. taulukot 8-9). (Ks.
myös LEADER II…2002, 64.)

Taulukko 8. SAMPo ry.:n POMO-ohjelmassa vuosina 1997-2000 toteutetut hank-
keet (ks. POMO-ohjelma…2000).

Toimintalinja Hank-
keiden
lkm (kpl)

Esimerkkejä

Matkailu   9 paikallisoppaiden koulutus, kylä- ja kulttuuripolku, melon-
tareitti ja -palvelu, retkeilyreitin kunnostus

Tuotanto ja jalostus   21 Puuenergiankäyttöselvitys, ruoka- ja kahvituspalvelujen
kehittäminen, info-pisteet, joulukuusituotannon käynnis-
täminen

Kylien viihtyvyys   30 kuntorata, 4H-toiminnan laajentaminen, iltapäiväkerhotoi-
mintaa, kyläsuunnitelmat, kylätalojen toimintojen moni-
puolistaminen

Luonto ja kulttuuri   24 vesistöjen kunnostusselvitykset ja -työt, kesäteatterin
kunnostus, kulttuuritapahtumat (esim. Waltari-viikko),
perinneryijymallisto

Taitojen kehittäminen   18 maataloustuottajien ATK-koulutus, tieto- ja koulutuspis-
teitä kyliin, lasten ja vanhempien sosiaalista vuorovaiku-
tusta koskeva koulutus, maisemanhoitokoulutus asukkaille
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Taulukko 9. 7kunnan POMO-ohjelmassa vuosina 1997-2000 toteutetut hankkeet
(ks. 7kunnan POMO-ohjelma…2000).

Toimenpidekokonaisuus/
Toimintalinja

Hank-
keiden
lkm (kpl)

Esimerkkejä

Maaseudun pienimuotoinen
elinkeino- ja yritystoiminta
Metsästä tuotteeksi ja energiaksi 4 pienpuunkorjuu energiakäyttöön, nuorien koulutusta met-

sänhoidollisissa töissä
Monimuotoinen matkailutoiminta
ja lomailu

7 moottorikelkkareitistö, kota-taukotuvan rakentaminen,
kylän kesäjuhlasta festivaalitapahtuma, Pyhästä Olavista
kertova vaellusnäytelmä

Pienimuotoinen elinkeino- ja yri-
tystoiminta

7 oman järven kalankäytön tehostus, selvitys luomumaidon
keräilystä, selvitys viinitilan perustamisesta, selvitys luo-
mutuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Muu pienim. elinkeino- ja yritys-
toiminta

7 hevosvalmennusradan suunnittelu, käsityöyrittäjyyden
kehittäminen, vanhuspalvelujärjestelmän luominen, suora-
myyntipiste

Luonnonympäristö ja rakennettu
Ympäristö
Luonto ja rakennettu ympäristö   15 uimarannan kunnostus, maisemanhoitosuunnitelma, järven

kunnostus, vaellusreitti, väistökaistat valtatielle, kylän
urheilupaikkojen kunnostus, venepalvelukeskus

Alueelliset, seudulliset ja paikalli-
set yhteydet

  1 Asiointitaksi

Sivistys- ja kulttuuritoiminta
Osaamisen uudet tiedot ja taidot   5 kylätoimijakoulutus, viljelijöiden tukihenkilöverkoston

rakentaminen, POMO-hanketyökoulutus
Koulujen uusi tuleminen   3 kädentaitojen opettaminen nuorille, kyläkoulu lasten päi-

vähoitokäyttöön
Kylä- ja yhteisötoiminta   9 monimuotoisen toiminnan kehittäminen entiselle kylä-

koululle, perusselvitys kylästä, kylän historiaa koskevien
valokuvien kokoaminen ja esille pano, maakunnan kylä-
markkinat, nuorisotilatoiminta

Perinne ja nykykulttuuri   6 linnavuoren arkeologiset kaivaukset, kirjakylätoiminta,
tuulimyllyn entisöinti, puinen pienkone

Pomoseitsikolla hankkeiden kokonaisrahoitus oli keskimäärin 125 000 mk, vaih-
dellen 8 500 mk:sta 200 000 mk:aan. SAMPo ry.:llä taas keskimääräinen rahoitus
oli 72 000 mk, pienimmän hankkeen ollessa 4 700 mk ja suurimman 350 000 mk.
Suurin osa hankkeista oli melko pieniä ja yhteen kylään kohdistuvia. Joukossa oli
kuitenkin myös laajempia seudullisia hankkeita. Esimerkiksi Pomoseitsikko arvioi,
että heidän hankkeistaan 1/3:lla olisi ollut seudullisia vaikutuksia (ks. 7kunnan
POMO-ohjelman…2000, 25). Toisaalta useat Pomoseitsikon kuntayhdyshenkilöt
katsoivat hankkeiden seudullisten vaikutusten jääneen vaatimattomiksi.

”Siinä varmaan huonoiten ehkä onnistuttiin, uusien yhteistyökuvioitten. Niitä jonkun verran
tuli tonne alueelle kuitenkin, ylikunnallisia ym. Niitä olisi saanut paljon enemmän olla niitä
laajoja hankkeita, joissa olisi ollut vähän parempi näkemys ja laatu. Meillä on kuitenkin v ä-
hän pieniä ne.” (toimintaryhmän edustaja)
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Monet toteutetuista hankkeista olivat sellaisia, joita aiemmin mm. kunnat olivat r a-
hoittaneet. Alueen POMO-ohjelma nähtiin – ja se toimikin – pitkälti tällaisen rahoi-
tuksen korvaajana ja täydentäjänä. Alueiden lähtökohdista johtuen kunnianhimoi-
sempaan, toiminnalliseen ja mahdollisesti todellisia työpaikkoja tuovaan kehittämi-
seen ei sen sijaan ollut juuri malleja eikä aina nähty tarvettakaan. Etenkin muutto-
voittoalueilla, lähellä suurempia keskuksia tarpeet liittyvät lähinnä alueen asukkai-
den viihtyvyyden lisäämiseen.

”Yleisemmällä tasolla varmaan parasta antia, että täällä on ihmiset aktivoituneet ja lähteneet
mukaan yhteisiin hankkeisiin ja kehittämään asioita yhteisesti. Kyllä ne on tietysti ollu täl-
lasia kylähankkeita aika pitkälti. Kylän yhteisiä olosuhteita on kohennettu. Siellä on ollu
näitä liikuntapaikkoja ja muita. Ehkä se parasta, mun mielestä ainakin, että ihmiset on lähte-
nyt tähän yhteistyöhön ja oppinu siihen. Ihan semmosia konkreettisia, ei tässä voi sanoa, että
siellä semmosia työpaikkoja olis tullu.” (kunnan yhteyshenkilö)

Edellä tuli jo esille, että POMO-ohjelmaprosessin kiire haittasi hankkeiden jalosta-
mista eteenpäin, mikä luonnollisesti niin ikään johti perinteisempiin kehittämishank-
keisiin. Lisäksi POMO-ohjelmaan rahoitusvälineenä liittyneet säännöt rajoittivat
sitä, millaisia hankkeita alueilla toteutettiin. Kiinnostusta olisi ollut mm. yritysin-
vestointeihin, mutta niiden rahoittaminen ei ollut POMO-ohjelmasta mahdollista.
Tämän katsottiin olevan POMO-ohjelmissa yleisemminkin työpaikkoja tuovien
hankkeiden syntymistä vaikeuttava tekijä (ks. MMM 1999, 15). Laajemmille seu-
dullisille hankkeille toimintaryhmän toiminta ja POMO-rahoitus nähtiin jonkinlaise-
na kannustimena. Etenkin EU:n tavoiteohjelmien ulkopuolella muita rahoituskanavia
sellaisille ei juuri ollut.

”Sitten vaikeimmat oli nää elintarvike ja yritystoimintaan liittyvät jutut, mikä tietysti osaksi
johtuu siitä että yritysrahoitus tästä matkan varrella karisi pois.” (toimintaryhmän edustaja)

Luvussa 11.3 todettiin alueilla laadittujen ohjelmien olleen hyvin väljiä ja lähinnä
koosteita alueelta kerätyistä hankeideoista ja -suunnitelmista. Niiden ohjausvaiku-
tus jäikin vähäiseksi. Ne olivat siis ennemminkin hanketoiminnan rahoituksen väli-
neitä kuin alueiden kehittämisprosesseja ohjaavia ohjelmia (ks. myös Isosuo 2000,
74-75, LEADER II…2002, 61). Lisäksi ryhmät pitivät ohjelman tiukkaa seuraamista
tärkeämpänä sitä, että ihmiset ylipäänsä aktivoituisivat ja hankkeita syntyisi. (Ks.
myös LEADER II…2002, 65-66.) Kauden lopulla Pomoseitsikko tosin – osin kunti-
en painostuksesta – nojautui ohjelmaansa eikä enää rahoittanut erilaisia ympäristö-
ja rakentamishankkeita, vaan pyrki saamaan liikkeelle enemmän toiminnallista ja
elinkeinollista kehittämistä.

”Sen (ohjelma-asiakirjan) merkitys on ollut, että se on meidän semmonen ohjekirja ollut v ä-
hän. Sehän on valtavan laaja ja kattaa aika hyvin kaikki. Se on ollut tosi hyvä tässä alussa, ettei
olla mihinkään keskitytty, mihinkään asiaan pelkästään…Tällä tavalla saadaan sitä väkee sii-
hen paljon mukaan ja paljon erilaisia hankkeita. Tietysti siinä tulee äkkiä sellainen kysymys,
että mikä se meidän ohjelma oikein on, jos siellä on kaikenlaista sotkua sisällä. Kyllä mä
kuitenkin näkisin, että koko tän POMO-ohjelman vaikutus on tärkein siinä, että se saa ihmi-
set innostuun ja aktivoituun. Ettei me olla vedetty liian kovia viivoja siinä kohtaa päälle, jos
sieltä on tullut hyviä paikallisia ideoita. Hyvä, että ollaan saatu ihmiset toimiin.” (toiminta-
ryhmän edustaja)
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Toimintaryhmän malli ja erityisesti siihen kytkeytynyt rahoitusväline tukivat siis
selvästi paikallista kehittämishanketoimintaa (ks. kuva 14, s. 152). Siihen, millaisia
hankkeita toteutettiin, vaikuttivat kuitenkin ennen kaikkea alueen olemassa olevat
instituutiot. Rahoitusväline tosin asetti omia rajoitteita kehittämishankkeille. Kaiken
kaikkiaan tutkimusalueilla POMO-ohjelmassa syntyneet hankkeet olivat alueiden
itsensä näköisiä, mutta eivät vielä kovin uutta luovia. Alueiden lähtökohdat huomi-
oon ottaen paikallisten toimijoiden liikkeelle saamista ylipäänsä voi kuitenkin pitää
alkuvaiheessa omaehtoiselle kehittämiselle ensisijaisen tärkeänä.

11.6 Toiminnan kehittyminen

Omaehtoisen kehittämisen edellytyksenä voi pitää toiminnan kehittymistä ja laaje-
nemista. Kehittämisen tulisi olla jatkuva prosessi, jossa kertyneistä kokemuksista
otetaan tietoisesti oppia ja sitä hyödynnetään uusia kehittämisstrategioita laadittaes-
sa ja toteutettaessa.

Edellä on jo todettu, että toimintaryhmät lähtivät toteuttamaan kehittämisohjelmiaan
pääosin vailla aikaisempaa kokemusta kehittämistyöstä tai hanketoiminnasta. Vaik-
ka POMO-ohjelmassa oli asetettu selviä tavoitteita työpaikkoja tuottavista hank-
keista, seudullisen kehittämisen teemaryhmän edustajat olivat alusta asti puhuneet
ohjelmasta myös oppimisprosessina, jossa kerättiin kokemuksia tulevaa ohjelma-
kautta varten. Ryhmät saivat siis itsekin pitää POMO-ohjelmakautta pääosin opet-
teluna tulevaa varten sekä tehdä tärkeää pohjatyötä: aktivoida kenttää, opetella han-
ketyötä ja rakentaa verkostoja. Tältä pohjalta katsottiin olevan paremmat mahdolli-
suudet saavuttaa konkreettisempia tuloksia seuraavalla ohjelmakaudella. (Ks. myös
Sihvola & Isosuo 1998, 53.)

”Tää on ollut täysin pioneerityötä, hyvää harjoittelua…Onhan siinä sinänsä ihan arvoa, että
on opittu yksi tapa tehdä töitä.” (toimintaryhmän edustaja)

”Koko se oppimisprosessi. Nyt tässä uuden ohjelmakauden valmistumisvaiheessa on alettu
ymmärtää sen merkitys ja arvo ja se pohjatyö, mitä ollaan tehty. Niinhän me aikanaan itseään
luonnehdimme, että olemme tämän välivaiheen täyttäjiä. Että on mahdollista vähän parem-
milla eväillä hakemaan uuteen ohjelmakauteen. Jos me sitten pystytään se täyttämään ja uu-
sia toimijoita saamaan ja semmosta aktiivisuutta ja uskon, että se riittää.” (toimintaryhmän
edustaja)

Toimintaryhmätyön hitaasti vakiintuessa toimintatapa alkoikin itsestään kehittyä.
Sekä toimintaryhmien itsensä että kentällä hankkeita toteuttavien osaaminen ja us-
kallus luonnollisesti kasvoi, kun ohjelman ja sen hankkeiden toteuttaminen eteni.
Lisäksi samaan aikaan omalla ja naapurialueilla muutenkin vahvistunut paikallinen
kehittämistoiminta tuki toimintaryhmätyön kehittymistä ja vakiintumista. Paikallista
kehittämistoimintaa tukevat verkostot laajenivat. Kertyneistä kokemuksista pystyt-
tiin ottamaan oppia ja välittämään niitä hankkeesta toiseen. Tämä näkyi mm. siinä,
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että myöhemmin rahoitusta saaneiden hankkeiden loppuunsaattamisessa oli huo-
mattavasti vähemmän ongelmia kuin ensimmäisenä vuonna liikkeelle lähteneissä.

”Kyllä nyt selvästi se homma on kehittynyt. Uskalletaan tehdä isompia hankkeita. Niissä on
paljon kovempaa asiaa. Esim. sellainen, että joku maaseutuseura päättää järjestää kylän lap-
sille iltapäivätoimintaa ja pistää siihen 30 000 mk vuodessa. Minusta se on aika iso asia
jo…Musta se on ollut sellainen prosessi, että on tehty joku pienempi juttu ja sitten isompi ja
keksitty, että mehän voitaisiin käyttää tässä jotain paikallista työtöntä hyväksi. Minusta ne on
itse hoksanneet. Ollaan me tietysti kannustettu, että käyttäkää nää. Ja nyt kun on tullut hyviä
esimerkkejä, niin on hyvä kertoo.” (toimintaryhmän edustaja)

Oman toiminnan arvioiminen ja tietoinen kehittäminen jäi kuitenkin vähäiseksi.
POMO-prosessin kiireinen aikataulu ei siihen ensinnäkään antanut paljoa mahdolli-
suuksia. Rahoitusvälineen byrokratian aiheuttama työmäärä sekä rahoitusvälineen
tarjoamat rajalliset resurssit heikensivät niin ikään mahdollisuuksia toiminnan tietoi-
seen kehittämiseen. Tukena sen sijaan olivat verkostoitumiseen liittyneet koulutuk-
set ja ryhmien tapaamiset, joissa POMO-ohjelmakauden loppua kohti yhä enemmän
pohdittiin toiminnan kehittämistä ja arviointia.

”Sehän siinä varmaan olikin ainut vaihtoehto, että tekemällä kehittämään sitä omaa toimin-
tatapaa. Toki me sitä jonkin verran hallituksessakin mietittiin, mutta se pääpaino oli ehkä
kuitenkin toimintaohjelman rakentamisella. Niitä tehtiin niin kiivaaseen tahtiin pari peräk-
käin, ettei siinä hirveesti ehtinyt miettiä tätä toimintatapaa. Tokihan, jos olisi hirveen isoja
korjattavaa, niin oltaisiin korjattu, mutta lähdettiin jostain tyydyttävästä tasosta liikkeelle,
niin kauan, kun se jotenkin pyörii, niin ei käytetty kauheesti aikaa siihen.” (toimintaryhmän
edustaja)

Paikallisen kehittämistoiminnan vähäiset perinteet vaikuttivat omalta osaltaan siihen,
ettei toiminnan tietoista kehittämistä juuri tehty. Kehittäjäroolia ei oltu vahvasti
omaksuttu. Hallituksen jäsenet eivät välttämättä edes osanneet nähdä tarvetta toi-
minnan arvioinnille. Heitä oli vaikea motivoida osallistumaan koulutuksiin tai muu-
ten pohtimaan oman toiminnan kehittämistä. Tarve oli selvempi toiminnanjohtajille,
joita toimintaryhmätyön instituutio vahvemmin ohjasi.

”Hallitukselta muuten toivoisin, että he enemmän osallistuisi koulutukseen ja yleisen kehityk-
sen seuraamiseen, että missä mennään, koska se antaa heille sit enemmän sitä pohjaa ja per-
spektiiviä siihen työhön. Hallituksen osallistuminen koulutuksiin on ollut hiukka huonoa”
(toimintaryhmän edustaja)

Vasta halu päästä uudella kaudella toimintaryhmätyötä rahoittavan välineen, LEA-
DER+-ohjelman, piiriin ja siihen liittynyt kilpailu toi tarpeeksi motivaatiota oman
toiminnan tietoiseen parantamiseen ja uusien aktiivisten toimijoiden etsimiseen ryh-
mään. Tästä syystä etenkin Pomoseitsikko59 hyödynsi POMO-verkostokonttorin
järjestämää arviointikoulutusta ja toteutti itsearviointiprosessin osana tulevaan
kauteen valmistautumistaan. Toiminnan kehittämisen tavoitteeksi otettiin yleisesti
LEADER+-ohjelman kriteerien täyttäminen mahdollisimman hyvin. Tätä uuden kau-

                                                
59 Pomoseitsikko ry. oli tässä vaiheessa muuttanut nimensä Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistyk-
seksi, mutta tässä tutkimuksessa käytetään selvyyden vuoksi koko ajan Pomoseitsikko nimeä.
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den rahoitusvälineen ohjausvaikutusta vahvisti tukijaorganisaatioiden kumppanuutta
edustavan tukiryhmän tiedotustyö.

”Mä nään ainakin sen, että tää meidän toiminta pitää ainakin jollain tavalla muuttua, ettei se
enää oo pelkästään sitä avustuspäätösten tekoa, että sitä pitää jotenkin saada paikallistettua
sinne kentälle lisää.” (toimintaryhmän edustaja)

Paikallisen kehittämisen instituutioiden vahvistuessa ja toimintaryhmätyön pikku-
hiljaa vakiintuessa uusi toimintatapa alkoi siis alueilla itsestään hitaasti kehittyä.
Uuden instituution lanseerauksessa korostettu POMO-ohjelman luonne oppimispro-
sessina oli lisäksi tätä kehitystä tukeva tekijä. Toimintatavan tietoista kehittämistä
haittasivat kuitenkin lanseeraukseen liittynyt kiire ja rahoitusvälineestä johtuneet
tekijät. Lisäksi paikallisen kehittämisen heikot perinteet haittasivat toiminnan kehit-
tämistä. Tärkein ryhmien toiminnan suunnitelmallisen kehittämisen edistäjä oli sen
sijaan uuden kauden rahoitusvälineeseen liittynyt kilpailu. Tietoista toiminnan ke-
hittämistä tukivat osaltaan myös toimintaryhmien verkostoitumiseen liittyneet kou-
lutukset. (Ks. kuva 15.)

Kuva 15. Uuden instituution eri elementtien sekä vanhojen ja alueella vahvistuvien
instituutioiden vaikutus toimintaryhmien toiminnan kehittymiseen.

11.7 Uuden instituution tukevat ja haittaavat vaikutukset sekä olemassa olevi-
en instituutioiden merkitys

Toimintaryhmätyön eri elementit sekä lanseeraustapa vaikuttivat alueiden kehittä-
misprosessien vaiheisiin monin tavoin. Suureksi osaksi ne tukivat prosesseja, mutta
etenkin omaehtoisuuden näkökulmasta osin myös haittasivat niitä. Alueella olemas-
sa olevat instituutiot vaikuttivat taas suuresti siihen, miten toimintaryhmätyön insti-
tuutio tulkittiin ja millaiset edellytykset toimintaryhmätyön mukaiseen rooliin eri
toimijoilla oli. Lisäksi kehittämisprosesseihin vaikutti muita alueisiin ja sen toimi-
joihin itseensä liittyneitä tekijöitä.

HAITTAAVAT UUDET
LANSEERAUSTAPA
-kiire
RAHOITUSVÄLINE
-menettelytavat
-resurssien rajallisuus

TUKEVAT VANHAT
-paikallisen kehittämisen
ja hanketoiminnan insti-
tuutiot (vahvistuminen)
-toimintaryhmätyön insti-
tuution hidas vakiintumi-
nen

HAITTAAVAT VANHAT
-paikallisen kehittämisen ja
hanketoiminnan vähäiset
perinteet

TUKEVAT UUDET
LANSEERAUSTAPA
-oppimisprosessin korostus
RAHOITUSVÄLINE
-kannustin
VERKOSTOITUMINEN
-malleja TOIMINNAN

KEHITTYMINEN
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Tukevat vaikutukset

Toimintaryhmätyön instituution kaikilla elementeillä oli kehittämisprosesseja tuke-
via vaikutuksia. Toimintaryhmätyön lanseeraustapa, jossa tukijaorganisaatioiden
kumppanuutta edustavat jalkautuivat alueille, oli tehokas tiedon levittämisessä nii-
den toimijoiden keskuuteen, jotka jo jollain tapaa identifioivat itsensä toimintaryh-
mätyötä lähellä oleviin instituutioihin. Toimintaryhmän malliin sisältyvät ajatukset
paikallisesta kumppanuudesta taas ohjasivat ryhmien muodostumista ja organisoi-
tumista omaehtoiseen kehittämiseen sopivalla tavalla. Toimintaryhmän mallin pe-
rusteella ryhmiltä saatettiin myös odottaa muuta alueellista kehittämistä  täydentä-
vää kehittäjäroolia. Tämä tarjosi maaseudun kehittämistä ja ohjelmapolitiikan insti-
tuutioita edustaville kuntien ja aluehallinnon virkamiehille rationaalisia kannustimia
kumppanuuteen ryhmien kanssa.

Rahoitusväline vaikutti toimintaryhmätyön elementeistä kaikkein vahvimmin aluei-
den kehittämisprosesseihin. Siihen sisältyi rationaalisia kannustimia, jotka olivat
tarpeellinen ärsyke kehittämistoiminnan käynnistymiselle ylipäänsä. Välineen tuo-
mat omat resurssit olivat käytännössä myös se tekijä, joka mahdollisti paikallisten
toimijoiden uudenlaisen kehittäjäroolin toimintaryhmissä.

Rahoitusvälineen tarjoamat varat olivat ensinnäkin tärkein kannustin kuntien edusta-
jille prosessin käynnistämiseen. Toiseksi, omat kehittämisvarat olivat keskeisin
kannustin myös erilaisille paikallisille toimijoille tulla mukaan toimintaryhmätyöhön
hallituksen jäsenenä tai kehittämishankkeiden toteuttajana. Paikalliset toimijat liitti-
vät omassa päätösvallassaan olevat varat vahvasti toimintaryhmän malliin. Rahoi-
tusvälineeseen sisältyvien normien johdosta paikalliset kumppanuudet järjestäytyi-
vät myös toimintaryhmän mallin mukaiseksi organisaatioksi. Kolmanneksi, kuntien
ja aluehallinnon viranomaisten näkökulmasta välineen alueelle tuomat kehittämisva-
rat kytkeytyivät ryhmiltä odotettavaan rooliin ja olivat näin rationaalisena kannusti-
mena kumppanuuteen. Rahoitusvälineeseen sisältyvä ajatus rahoittajien kumppa-
nuudesta käytännössä myös edellytti ryhmiä hakeutumaan yhteistyöhön kuntien ja
alueviranomaisten kanssa eli hakemaan niitä ohjelmiensa osarahoittajiksi. Uuden
kauden rahoitusväline pakotti ryhmät vielä tiivistämään tätä yhteistyötä.

Uudella ohjelmakaudella rahoitusvälineitä koskevat menettelyt tulivat osaksi TE-
keskuksen maaseutuosastojen toimintaa ohjaavia muodollisia instituutioita määräten
ne yhteistyöhön toimintaryhmien kanssa. Tämä näkyi jo POMO-ohjelmakauden lop-
puvaiheissa maaseutuosastojen kasvaneena valmiutena yhteistyön tiivistämiseen.
Lisäksi uuden ohjelmakauden kynnyksellä uuden rahoitusvälineen piiriin pääsemi-
nen oli tärkein kannustin ryhmille kehittää tietoisesti omaa toimintaansa.

Kuten edellä jo tuli ilmi, tukijaorganisaatioiden kumppanuudella oli suuri merkitys
toimintaryhmätyön lanseerauksessa. Se tuki myös jonkin verran toimintaryhmien
kehittäjäroolin muodostumista, sillä sen kautta pystyttiin selventämään keskeneräi-
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seen rahoitusvälineeseen ja toimintatapaan liittyviä menettelyjä. Lisäksi tämä
kumppanuus loi puitteet, joissa ryhmät pääsivät hieman vaikuttamaan rahoitusväli-
neen menettelyihin. Tukijaorganisaatioiden kumppanuutta edustavilla oli niin ikään
jonkinlaista auktoriteettiasemaa, jonka avulla he tukivat toimintaryhmiä suhteissa
kuntiin. Maaseudun kehittämistä vahvasti edustaville virkamiehille, niin kunnissa
kuin aluehallinnossakin, tukijaorganisaatioiden kumppanuus taas tarjosi tukea iden-
tifioitumisessa kehittäjärooliin, jota kumppanuus toimintaryhmien kanssa vaati.

Toimintaryhmien verkostoitumiseen liittyneet valtakunnalliset koulutukset ja tapaa-
miset tukivat omalta osaltaan paikallisten toimijoiden identifioitumista toimintaryh-
mätyöhön ja siten myös kehittäjäroolin ottamista. Tämä tosin koski vain niitä toi-
mijoita, jotka näkivät tilaisuuksien merkityksen ja osallistuivat niihin. Koulutukset
ja tapaamiset vaikuttivatkin eniten palkattuihin toiminnanjohtajiin. Ne mm. saivat
toiminnanjohtajat tiedostamaan toiminnan kehittämisen tarpeen ja antoivat eväitä
ryhmän toiminnan kehittämiseen.

Haittaavat vaikutukset

Uusien instituutioiden alueiden kehittämisprosesseja haittaavat vaikutukset liittyvät
ennen kaikkea lanseeraukseen ja rahoitusvälineeseen. Lanseerauksen kiire haittasi
eri elementtien tukevaa vaikutusta ja kehittämisprosessien etenemistä alueilla. Toi-
mintaryhmätyön merkityksen parempi ymmärtäminen ja uusien toimintatapojen
omaksuminen olisi myös vaatinut lanseerauksen yhteyteen suunnitelmallista koulu-
tusta. Alueilta puuttuivat mm. toimintaryhmän malliin sopivat, kommunikatiivisen
suunnittelun perinteet. Kiireessä turvauduttiin totuttuihin suunnittelutapoihin. Strate-
gisen otteen ja ohjelmallisuuden ajatukset eivät nekään juuri päässeet vaikuttamaan
suunnittelussa. Koko POMO-ohjelman ajan kiireiset aikataulut ja puuttuva koulutus
haittasivat toimintaryhmän mallin mukaisen laajemman kehittäjäroolin omaksumista
ryhmissä.

Rahoitusvälineen normatiivinen säätely vaikeutti omaehtoisen kehittämisprosessin
syntyä ja etenemistä. POMO-ohjelman ohjeistuksen mukaisesti alueiden kehittämis-
suunnitelmissa korostuivat vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat hankeluette-
loineen. Tämä vaatimus yhdistettynä paikallisen kehittämistoiminnan vähäisiin pe-
rinteisiin ja prosessin kiireeseen johti siihen, että strateginen ote ja ohjelmallisuus
jäivät alueiden hanketoiminnassa vähäisiksi. Investointihankkeiden rajaaminen pois
nähtiin taas paikallisen hanketoiminnan esteenä, sillä erilaiset investoinnit ovat vah-
vasti mukana perinteisessä käsityksessä kehittämisestä. Yritysinvestointien jäämi-
nen POMO-ohjelman ulkopuolelle vaikeutti erityisesti työpaikkoja tuottavien hank-
keiden synnyttämistä. Rahoitusvälineeseen kuuluneet normit ja menettelyt, välineen
keskeneräisyys sekä sen tarjoamien resurssien rajallisuus ohjasivat lisäksi omalta
osaltaan ryhmien roolin muotoutumista kehittäjäroolin sijaan enemmän hallinnoijan
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ja päättäjän suuntaan. Välineen aiheuttama työmäärä oli myös osasyy siihen, että
toimintatavan tietoinen kehittäminen jäi ryhmiltä POMO-ohjelmassa vähiin.

Rahoitusväline perustui MMM:n hallinnonalan muodollisiin säädöksiin. Sektorihal-
linnolle tyypilliseen tapaan se siis katsottiin yhden hallinnonalan, MMM:n, asiaksi.
Tämä heijastui aluehallinnon edustajien kumppanuuteen toimintaryhmien kanssa.
TE-keskusten maaseutuosastoilla oli kumppanuuteen parhaimmat edellytykset. Nii-
den valmiutta toimintaryhmien kumppaneiksi vähensi kuitenkin se, etteivät POMO-
ohjelmaa koskevat säännöt kuuluneet niitä virallisesti ohjaaviin instituutioihin.

Olemassa olevat instituutiot

Alueiden kehittämisprosessien käynnistymiseen ja kulkuun vaikutti suuresti paikal-
lisen kehittämisen perinteiden vähäisyys. Lanseerauksessa käytetyin keinoin ei
pystytty tavoittamaan sellaisia paikallisia toimijoita, joille alueellisen kehittämisen
instituutiot ylipäänsä olivat ennestään vieraita. Ei ollut olemassa instituutioita, joi-
den puitteissa heille olisi voinut tietoa tehokkaasti levittää. Näiden toimijoiden oli
myös vaikeampi ymmärtää toimintaryhmätyön merkitys. Uuden instituution tarjoa-
mat kannustimet eivät välttämättä kohdanneet olemassa olevien instituutioiden
puitteissa syntyneitä tarpeita ja tavoitteita.

Kylä-, talkoo- ja yhdistystoiminnan instituutioita alueilla kuitenkin oli. Näissä in-
stituutioissa toimiville toimintaryhmän mallin osoittama uudenlainen kehittäjärooli
tarjosi kannustimia osallistua prosessiin. Nämä instituutiot tekivät myös rahoitus-
välineeseen sisältyneen paikallislähtöisyyden vaatimuksen helpoksi täyttää. Kylä-,
talkoo- ja yhdistystoiminnan instituutiot ohjasivat niin ikään toimintaryhmien roolin
muodostumista. Ryhmät tulkitsivat itsensä toimintaryhmän malliin sopivalla tavalla
paikallisen kehittämisen tukijoiksi. Vanhat instituutiot eivät kuitenkaan antaneet
edellytyksiä laajempaan kehittäjärooliin. Tämä johti osaltaan edelleen siihen, että
toteutetut hankkeet jäivät perinteisiksi ja toimintatavan tietoinen kehittäminen vä-
hiin.

Rahoitusvälineeseen liittyi mm. työpaikkojen luomista koskevia tavoitteita. Ne o h-
jasivat kyllä alueilla kehittämissuunnittelussa asetettuja tavoitteita, mutta käytän-
nössä toteutetuissa hankkeissa työpaikkojen luominen jäi vähäiseksi. Työpaikkojen
ja yritysten synnyttäminen on ylipäänsäkin vaikeaa ja olisi vaatinut ryhmiltä hyvin
vahvaa kehittäjäroolia. Lisäksi erityisesti kaupunkien läheisillä maaseutualueilla
paikallisten toimijoiden kokemat kehittämistarpeet ja –intressit eivät sopineet yhteen
työpaikkatavoitteiden kanssa.

Kuntaorganisaatioiden ja alueellisten viranomaisten toimintaa ohjaavilla perinteisillä
instituutioilla oli toimintaryhmätyötä haittaavia piirteitä. Toimintaryhmän malliin
sisältyvä ajatus seudullisuudesta ja ryhmien itsenäisestä päätösvallasta eivät sopi-
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neet kuntainstituution arvostuksiin, mikä vaikeutti kuntien ja toimintaryhmien välistä
kumppanuutta. Myöskään maakunnan liitto –instituutiossa ei taivuttu toimintaryh-
män mallin mukaiseen ”könttärahoitukseen.” Keskushallinnosta ja EU:sta ohjatut,
resursseja jakavat instituutiot rajoittivat myös selvästi aluehallinnon edustajien r a-
hoittajan roolia. Ryhmien pääsyä aidoksi kumppaniksi alueelliseen kehittämiseen
vaikeutti myös viranomaisten suunnittelua vahvasti ohjaava klassinen strateginen
suunnittelu. Sektorihallinnon instituutioista johtuen tukijaorganisaatioiden kump-
panuus ei juuri onnistunut vaikuttamaan valtionhallinnon viranomaisiin maaseutu-
hallinnon ulkopuolella, esimerkiksi edistämään maakunnan liittojen ja ryhmien
kumppanuutta. Lisäksi alueen ominaispiirteet, erityisesti sen maaseutumaisuus, vai-
kuttivat vahvasti sekä kuntien että maakunnan liittojen näkemyksiin toimintaryhmä-
työn merkityksestä. Tämä heijastui edelleen kumppanuuteen.

Kaiken kaikkiaan omaehtoisen alueellisen kehittämisen keskeisimpänä edellytykse-
nä voidaan pitää aidon kumppanuuden syntymistä alueen toimijoiden kesken. Näin
saadaan alueen resurssit laajasti käyttöön. Ulkoa lanseeratut instituutiot eivät tällai-
sen kumppanuuden synnyttämiseen riitä. Toimintaryhmätyössä kumppanuuksien
edellytyksenä oli ensinnäkin se, että eri toimijoiden intressit kohtaavat toimintaryh-
mätyön tarjoamat mahdollisuudet. Keskeinen merkitys kumppanuuksien synnylle oli
myös toimintaryhmien omalla käytännön toiminnalla toimintaryhmätyön instituution
edustajana ja toteuttajana. Ryhmien työ uuden instituution levittämiseksi ja sen
konkreettisten hyötyjen esille tuomiseksi alueellaan vaikutti niin kumppanuuksiin
alueen erilaisten paikallisten toimijoiden kuin kuntien ja alueellisten viranomaisten-
kin kanssa. Uudet instituutiot sinänsä voivat siis luoda kumppanuudelle edellytyk-
siä, mutta varsinaisesti kumppanuus perustuu prosessin kuluessa syntyneisiin toi-
mijoiden omiin tarpeisiin, intresseihin ja keskinäistä luottamusta tukeviin instituuti-
oihin.

 11.8 Toimintaryhmätyön mahdollisuuksista vakiintua alueelle

Toimintaryhmätyön vakiintuminen alueille alueellisen kehittämisen instituutioita
uudistavaksi ja omaehtoista kehittämistä tukevaksi instituutioksi riippuu neljän eri-
laisen toimijaryhmän halusta hyväksyä instituutio sekä mahdollisuuksista ja moti-
vaatiosta toimia sen edellyttämällä tavalla.

1. Toimintaryhmätyön on motivoitava paikallisia toimijoita kehittäjä-
rooliin toimintaryhmässä ja annettava heille edellytykset tämän roo-
lin toteuttamiselle. Toimintaryhmätyöltä odotettujen julkisten hyö-
tyjen ja paikallisten toimijoiden intressien on tällöin kohdattava.

2. Toimintaryhmätyön on tultava alueella laajasti tutuksi ja innostetta-
va suurta joukkoa erilaisia paikallisia toimijoita toteuttamaan omia
kehittämisideoitaan sen puitteissa.
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3. Kuntien edustajien on pidettävä toimintaryhmätyötä hyödyllisenä,
jotta kunnat tunnustavat sen ja motivoituvat kumppanuuteen ryhmien
kanssa.

4. Alueviranomaisilla täytyy olla edellytyksiä ja motivaatiota ottaa
toimintaryhmät seudullisen omaehtoisen kehittämisen edustajina ai-
doksi kumppaniksi alueelliseen kehittämiseen.

Lisäksi omaehtoisen kehittämisen tukena toimintaryhmätyön instituution muodolliset
elementit, erityisesti rahoitusväline ja siihen liittyvät normit, eivät saa tulla alueel-
lista kehittämisprosessia ensisijassa ohjaavaksi tekijäksi (ks. myös Hyyryläinen &
Rannikko 2000, 196-197).

Toimintaryhmän mallin mukainen kehittäjärooli ja varsinkin rahoitusvälineen tuomat
varat näyttivät motivoivan paikallisia toimijoita kehittäjärooliin toimintaryhmässä
vielä POMO-ohjelman jälkeenkin. Oma toiminta instituution puitteissa tuotti hyöty-
jä, jotka näkyivät selvästi lähiympäristössä. Kehittäjäroolin edellyttämien uuden-
laisten toimintatapojen leviäminen vanhoihin instituutioihin tai vanhojen syrjäytymi-
nen uusilla vaatii kuitenkin aikaa. Se vaatii myös uusien toimintatapojen vahvistu-
mista mm. toimintaryhmien välisen verkostoitumisen ja koulutuksen avulla (ks.
myös LEADER II…2002, 92-93). Kehittäjäroolin vahvistuminen edellyttää niin
ikään kokemuksellista oppimista toimintaryhmissä ja sen perusteella tehtyjä tietoi-
sia, toimintatapoja koskevia valintoja. Vapaaehtoistyön varaan toimintaryhmätyössä
ei voi laskea liikaa, vaan toiminnan jatkumisen ja kehittymisen edellytyksenä ovat
riittävät resurssit toimihenkilöiden palkkaamiseen.

POMO-ohjelman lähestyessä loppuaan toimintaryhmien motivaatiota piti yllä tai
jopa kasvatti tieto uuden kauden mahdollisuuksista eli siitä, että toimintaa tukevia
instituutioita oli jatkossakin olemassa. Alueille ei ollut vakiintunut omia instituuti-
oita, joiden olisi katsottu tukevan toimintaryhmätyötä tarpeeksi. Toiminta oli siis
vakiintumassa vahvasti ulkoisesta rahoitusvälineestä riippuvaiseksi. Omaehtoisen
kehittämisprosessin näkökulmasta ulkoisen rahoitusvälineen voi sanoa ohjanneen
turhankin vahvasti alueiden kehittämisprosesseja.

Toimintaryhmätyöllä tavoitellaan ennen kaikkea paikallisen taloudellisen hyvin-
voinnin kasvattamista eli käytännössä työpaikkojen ja yritysten säilyttämistä ja syn-
nyttämistä. Tutkimuksen kohteena olleilla alueilla työpaikkoja ja yrityksiä ei kovin
paljoa luotu. POMO-ohjelma sopi myös säännöiltään huonosti elinkeinojen kehittä-
misen rahoitusvälineeksi. Yritysrahoituksen sisältävä LEADER-ohjelma sopii siihen
jo paremmin (ks. esim. LEADER II…2002). Tutkimuksen kohteena olleilla alueilla
työpaikkojen luominen ei kuitenkaan edes laajasti kuulunut paikallisten toimijoiden
oman toiminnan ensisijaisiin intresseihin. Tähän vaikutti paljon työssäkäynti lähellä
sijaitsevista isommissa keskuksista. Syrjäisemmillä alueilla intressit elinkeinojen
kehittämiseen ovat usein suuremmat, mutta edellytykset uusien työpaikkojen ja
yritysten syntymiselle voivat puolestaan olla huomattavasti heikompia. Elinkeinojen
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kehittäminen on ylipäänsä haastavaa. Se vaatii pitkäjänteistä työtä, ja onnistuminen
on monen tekijän summa.

Toimintaryhmätyöllä saavutetaan kuitenkin monia muita maaseudun elinvoimaisuu-
teen vaikuttavia asioita. Ne liittyvät ennen kaikkea paikallisiin sosiaalisiin, kulttuu-
risiin ja ympäristöllisiin arvoihin. Nämä arvostukset korostuvat myös paikallisten
toimijoiden omatoimisuuden intresseissä. Sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöl-
listen tekijöiden paranemiseen liittyvien tulosten saavuttamista tulisikin nostaa e n-
tistä enemmän esiin. Ne vaikuttavat välillisesti paikallisten toimijoiden edellytyksiin
ja motivaatioon ryhtyä myös työpaikkoja ja yrityksiä synnyttävään toimintaan.

Toimintaryhmätyön leviäminen paikallisten toimijoiden keskuudessa tapahtui alu-
eella hitaasti, ennen kaikkea ryhmän oman toiminnan ja käytännössä toteutettujen
hankkeiden tuomien esimerkkien kautta. Rahoitusvälineen tarjoamat varat sekä toi-
mintaryhmien helppo lähestyttävyys  näyttivät tekevän instituutiosta tarpeeksi hou-
kuttelevan laajalle joukolle paikallisia toimijoita ryhtyä hanketoimintaan instituution
puitteissa. (Ks. myös LEADER II…2002, 83-84.) Toimintaryhmät eivät POMO-
ohjelmassa asettaneet hankkeille korkeita tavoitteita. Toimintatavan houkuttelevuus
riippuu varmasti jatkossakin siitä, millaisia tuloksia kehittämishankkeilta odotetaan.
Jos työpaikkojen ja uusien yritysten luomista tavoitellaan liikaa, entistä harvemmat
paikalliset toimijat tuntevat instituution omakseen.

Toimintatavan on kuitenkin kehityttävä alueella, mikä vaatii kokemuksellista oppi-
mista myös paikallisten toimijoiden keskuudessa laajemmin. Ihmisten on opittava
luottamaan itseensä ja rohkaistuttava aiempaa laajempaan hanketoimintaan (Hyyry-
läinen & Rannikko 2000, 194). Tätä on toimintaryhmätyön instituutiossa tuettava
koulutuksella ja neuvonnalla. Paikallisten toimijoiden osaamisen kasvaessa myös
toimintaryhmän vastuunkantajilta osataan odottaa vahvempaa kehittäjäroolia. Toi-
mintaryhmätyön vakiintumisen edellytyksenä on lisäksi ensinnäkin se, että kehittä-
mistoiminnassa säilyy tekemisen ilo (em. 2000, 196). Tämä koskee kaikkia toimin-
taryhmätyöhön osallistuvia paikallisia toimijoita. Toiseksi toimintaryhmää ja sen
toimintaa kohtaan on synnyttävä alueella luottamusta ja tämän luottamuksen on
säilyttävä prosessin edetessä (ks. Lehto 2000, 187).

Toimintaryhmätyön instituutio – erityisesti sen rahoitusväline – näytti tekevän pai-
kallisista kehittäjäryhmistä toimijoita, joita kuntainstituution edustajat voivat pitää
hyödyllisinä kumppaneina. Ryhmien työ myös selvästi täydensi kuntien omaa ke-
hittämistoimintaa. Uudella ohjelmakaudella toimintaryhmätyön instituution muodol-
liset elementit ohjaavat ryhmiä ja kuntia entistä vahvemmin taloudelliseen ja toimin-
nalliseen kumppanuuteen. Ne eivät kuitenkaan edelleenkään voi pakottaa kuntia
hyväksymään uutta instituutiota ja toimimaan sen mukaisesti. Toimintaryhmätyötä
on vielä tietoisesti levitettävä kunnissa ja kuntainstituution edustajien on kokemuk-
sellisen oppimisen kautta todettava kumppanuus toimintaryhmien kanssa hyödylli-
seksi. Muutosvastarintaa kunnissa on murrettava pikkuhiljaa (ks. Karhio 2000, 102-
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104). Aidon kumppanuuden syntymiseksi ja vakiintumiseksi tarvitaan siis edelleen
ryhmien käytännön toiminnan kautta alueilla syntyneitä näyttöjä toimintaryhmätyön
hyödyllisyydestä sekä kuntien edustajien ja ryhmien yhteistyön myötä kehittyvää
luottamusta ja kumppanuutta tukevia instituutioita. Lisäksi ryhmien ja kuntien
kumppanuuden vakiintuminen edellyttää niiden maaseudun kehittämiseen liittyvien
arvostusten kohtaamista.

Toimintaryhmätyön kautta alueelle ohjautuva ulkopuolinen rahoitus tarjoaa jatkos-
sakin rationaalisen kannustimen alueviranomaisille kumppanuuteen ryhmien kanssa.
Viranomaisten edellytykset kumppanuuteen riippuvat kuitenkin suuresti niiden toi-
mintaa ohjaavista muodollisista instituutioista. Uudella ohjelmakaudella toiminta-
ryhmätyö sisältyy erityisesti TE-keskusten maaseutuosastoja koskeviin säädöksiin
ja niille resursseja ohjaaviin instituutioihin. Muiden ohjelmapolitiikkaan osallistuvi-
en alueellisten viranomaisten osalta kumppanuuden edellytyksiä vahvistavat lähinnä
suositukset toimintaryhmien edustajien ottamisesta mukaan maakunnan yhteistyö-
ryhmän maaseutujaostoon (ks. tukijaorganisaatioiden kumppanuus, luku 8.5, s. 99).

Käytännön toiminnassa alueilla syntyneillä intresseillä ja instituutioilla on suuri
merkitys kumppanuuden vakiintumiselle alueellisten viranomaisten ja toimintaryh-
mien välille. Tämä korostuu, koska toimintaryhmätyön rahoitusväline voi jatkossa
perustua myös alueelliseen rahoitukseen. Samoin kuin kuntien, myös alueellisten
viranomaisten on kokemuksellisen oppimisen kautta todettava kumppanuus ryhmien
kanssa hyödylliseksi ja muutettava sen myötä ajatus- ja toimintatapojaan. Muutos-
vastarintaa on siis murrettava myös alueellisissa viranomaisissa. Edellytyksenä on
luonnollisesti, että ryhmät ovat todella ottaneet vahvan kehittäjäroolin. Aito kump-
panuus ryhmien ja alueellisten viranomaisten välillä vaatii siis edelleen sekä viran-
omaisille edellytyksiä luovien muodollisten instituutioiden muuttamista että toimin-
taryhmätyön käytännön kautta syntynyttä luottamusta ja kumppanuutta tukevia in-
stituutioita.

12 Alueellinen kehittämissuunnittelu ja aluemanagement omaehtoisen alueelli-
sen kehittämisen tukena Baijerissa

Suomalaisen toimintaryhmätyön lailla Baijerin alueellisen kehittämissuunnittelun ja
aluemanagementin instituutioiden tarkoituksena on tukea alueiden omaehtoisia ke-
hittämisprosesseja. Niiden odotetaan tukevan prosessien käynnistymistä sekä ke-
hittämisstrategioiden luomista. Uusilla instituutioilla halutaan myös luoda edelly-
tyksiä kehittämistoimintaa eteenpäin vieville kumppanuuksille. Tällainen on ensin-
näkin kuntien keskinäinen kumppanuus, jonka toivotaan organisoituvan. Toiseksi
tarvitaan kumppanuutta kuntien kehittäjäorganisaation sekä seudullisten ja alueel-
listen viranomaisten välillä. Kolmanneksi kehittäjäorganisaatiot tarvitsevat kump-
panuutta myös alueen muiden toimijoiden kanssa. Alueellisen kehittämissuunnitte-
lun ja aluemanagementin on niin ikään tarkoitus tukea kuntia yhteisen kehittäjäroo-
linsa käytännön toteuttamisessa. Omaehtoisen kehittämisprosessin eteenpäin viemi-



IV Uudet instiuutiot ja omaehtoinen kehittämisprosessi

169

seksi on lisäksi luotava edellytyksiä kehittäjäorganisaation toiminnan kehittymiselle.
(Ks. kuva 16.)

Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin vaikutukset tutkimuksen
kohteena olleiden alueiden kehittämisprosesseihin riippuivat ensinnäkin instituutioi-
den eri elementtien, alueellista kehittämissuunnitelmaa edustavan seudullisen kehit-
tämissuunnitelman, kehittämissuunnittelun osallistavien metodien, aluemanagement-
organisaation mallin ja valtionhallinnon tukitoiminnan ominaispiirteistä. Näistä riip-
puivat paljon myös uusien instituutioiden mahdollisuudet vakiintua alueille omaeh-
toisen kehittämisen tueksi. Instituution vaikutuksille ja vakiintumismahdollisuuksille
merkitystä oli myös sillä, miten uudet instituutiot lanseerattiin alueelle. Lisäksi alu-
eilla ennestään olemassa olleet, vanhat instituutiot vaikuttivat vahvasti prosessin
kulkuun sekä uusien instituutioiden mahdollisuuksiin tukea prosessia ja vakiintua
alueille.

Kuva 16. Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin instituutiot sekä
omaehtoinen alueellinen kehittämisprosessi.

12.1 Uudistetun seudullisen kehittämissuunnitelman ja aluemanagementin lan-
seeraus

Alueellista kehittämissuunnittelua, uudistettua seudullista kehittämissuunnitelmaa
sen edustajana tai aluemanagementia ei lanseerattu laajasti alueille samalla tavoin
kuin toimintaryhmätyötä Suomessa. Luvuissa 9.2 ja 9.3 tuli jo esille, että seudulli-
sen kehittämissuunnitelman luominen, sen uudistaminen sekä aluemanagement-
ajatuksen kehittäminen on tapahtunut Baijerin osavaltion kehittämisen ja ympäristö-
kysymysten ministeriössä (BOKYM) sitä mukaan, kun uusia tarpeita on noussut
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esiin. Uusien instituutioiden alkuna ovat olleet tiettyyn kehittämisongelmaan räätä-
löidyt kokeilut. Niistä saatu tieto ja kokemukset ovat sitten levinneet ja uusien k e-
hittämisvälineiden voi sanoa muotoutuneen pikku hiljaa instituutioiksi. Näin on eri-
tyisesti jo pidemmän historian omaavan seudullisen kehittämissuunnitelman koh-
dalla. BOKYM:n edustajien näkemysten mukaan alueiden toimijoiden omaan aloit-
teeseen perustuvia kehittämisvälineitä ei edes tule aktiivisesti mainostaa. Halu k e-
hittämistoimiin on synnyttävä selvästi alueilla itsessään. Uusia instituutioita onkin
BOKYM:n toimesta lanseerattu lähinnä osavaltion kehittämisen instituutioiden
puitteissa, julkaisuissa ja seminaareissa (ks. esim. Bilanzkonferenz 1996, 1998,
2000). Uusista instituutioista on kerrottu myös niille alueiden edustajille, jotka ovat
kehittämisongelmissaan kääntyneet ministeriön puoleen. Lisäksi uusia instituutioita
on esitelty alan opiskelijoille.

”Ministeriö tarjosi tietylle alueelle ensimmäistä seudullista kehittämissuunnitelmaa ilman,
että kunnat olivat kysyneet sitä, ja sai ne asian taakse - siis ei alhaalta käsin, vaan ylhäältä. Sai
ne asian taakse ja innostumaan siitä. Näin ylipäänsä ensimmäinen malliesimerkki seudulli-
sesta kehittämissuunnitelmasta syntyi…Se kehitettiin äkkiä käytännössä ja tarjottiin kunnil-
le. Me myös yksin kustansimme sen silloin. Tästä seudullisesta kehittämissuunnitelmasta,
koska se oli hyvä ja tehokas, tuli sitten esimerkki, jota me emme enää mainostaneet. Se mai-
nosti itse itseään niin, että kunnat alkoivat kysyä sitä.” (BOKYM:n edustaja)

”Minä kerroin, mikä seudullinen kehittämissuunnitelma on ja mitä se voi, jolloin syntyy suu-
ri vaara – varsinkin kun kuvaa positiivisia puolia, että siirrytään mainostamisen puolelle…,
mikä ei oikeastaan ole näiden välineiden osalta tarkoitus.” (BOKYM:n edustaja)

Alueiden toimijoille uudet instituutiot ovat siis tulleet tutuksi vasta alueiden omien
kehittämisprosessien yhteydessä. Kun jonkin alueen edustajat ovat kehittämiskysy-
myksissä kääntyneet ministeriön puoleen, heille on tarjottu uusia instituutioita ja
kerrottu niiden mahdollisuuksista. Koska sekä uudistetun seudullisen kehittämis-
suunnitelman että aluemanagementin osalta parhaiten toimivia menettelytapoja vielä
haetaan, näihin tarttuneet alueet ovat toimineet pilottialueina välineiden edelleen
kehittämisessä ja lanseerauksessa. Tämän vuoksi myös ministeriön rooli kokemus-
ten kerääjänä ja valvojana on ollut näissä prosesseissa vahva.

12.2 Kehittämisprosessin käynnistyminen alueilla

Alueellista kehittämissuunnittelua Baijerin osavaltion kehittämisen instituutiona on
tarkoitus tarjota sellaisille alueille, joilla aloite kehittämiseen on lähtenyt – omaeh-
toisen kehittämisen ajatusten mukaisesti – alueen omista tarpeista ja toimijoista.
Muiden alueellisten kehittämissuunnitelmien lailla myös seudullisen kehittämis-
suunnitelman on ajateltu toimivan lisäkannustimena ja tukena käynnistyvälle proses-
sille. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on myös varmistaa, että prosessiin tule-
vat mukaan ne kunnat, joita alueen kehittämisongelmat ja -tarpeet koskevat. Kum-
mallakin tutkimuksen kohteena olleella alueella prosessi lähtikin liikkeelle alueen
toimijoista ja heidän näkemistään kehittämistarpeista ensin ilman seudullisen kehit-
tämissuunnitelman tarjoamia kannustimia tai muita ulkoisia ärsykkeitä. Kehittämis-
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suunnitelmalla oli kuitenkin merkitystä prosessin käynnistymiselle sekä etenkin sii-
hen mukaan tulleen alueen rajautumiselle. (Ks. kuva 17, s. 173.)

Deggendorf-Plattlingin alueella prosessi lähti liikkeelle kuntainstituutiossa tapahtu-
neesta kehittämissuunnittelusta. Deggendorfin kaupungin kehittämissuunnittelua
koskevissa pohdinnoissa tuli pian esille tarve yhteistyöhön sekä naapurikaupunki
Plattlingin että ympäröivien kuntien kanssa laajemminkin. Deggendorfin ongelmana
oli mm. puute asuntorakentamiseen sopivista maa-alueista.

”Se on opettavainen tarina. Täällä Deggendorfissa kaupunginvaltuusto oli CSU-jaoston ha-
kemuksesta antanut tehtäväksi kehittämissuunnitelman laatimisen Deggendorfil-
le…Aloitimme työohjelman laatimisen ja siihen liittyvien kustannusten selvittämisen. Sisäi-
sissä keskusteluissa, sekä heti samalla myös keskusteluissa Ala-Baijerin aluehallituksen
kanssa, tulimme pian siihen tulokseen, ettei Deggendorfin ole yksin mitään järkeä, koska
Deggendorf-Plattling ovat kaksoispaikkakunta…Siis totesimme, että meidän täytyy laatia ke-
hittämissuunnitelma Deggendorfille ja Plattlingille…Ja taas tulimme keskusteluissa siihen
tulokseen, ettemme näin saavuta tavoitteita, koska meillä on liian paljon taloudellisia, sosi-
aalisia ja luonnonalueellisia kytköksiä, jotka pitäisi ottaa huomioon.” (kunnan edustaja)

Ansbach-Hesselbergin alueella keskustelu oli puolestaan alkanut uhasta, että Hes-
selberg-vuoren alueen keskeinen työnantaja siirtää toimintansa muualle. Kunnat oli-
vat riippuvaisia parista isosta työnantajasta ja kärsivät maatalouden rakennemuu-
toksesta. Ne eivät halunneet muuttua yksinomaan asuinkunniksi, joiden asukkaat
pendelöivät isompiin keskuksiin. Keskusteluja alueen tarpeista ja kehittämisestä
käytiin puoluepolitiikan ja poliittisen päätöksenteon muodollisissa ja epämuodolli-
sissa instituutioissa. Ne alkoivat CSU60-puoluetta edustavien pormestareiden kes-
ken seutukuntapäivien (Kreistag) elimissä, jonne useat alueen pormestareista oli
valittu. Päällimmäisenä esillä oli tieyhteyksien parantamistarve, jotta alueelle saa-
taisiin uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Keskeinen rooli asian eteenpäin viemisessä oli
seutukuntaneuvoksella (Landrat) ja varsinkin alueelta osavaltiopäiville valitulla
kansanedustajalla. He olivat kumpikin niin ikään CSU:n edustajia.

”Meillä oli pieni ryhmä poliitikkoja, joilla oli läheinen kontakti valtuutettu N.N.:ään. Tätä
ajatusta – jo paljon ennen kuin seutu61 tuli – pohdittiin keskusteluryhmissä, miten tähän tee-
maan voitaisiin tarttua.”(kunnan edustaja)

Osavaltion kehittämisen tukema alueellinen kehittämissuunnittelu oli kunnille vie-
rasta. Sen sijaan kääntyminen kehittämiskysymyksissä valtionhallinnon instituutioi-
den edustajien puoleen oli tuttu toimintatapa. Tätä kautta kunnat saivat myös tietoa
seudullisesta kehittämissuunnitelmasta sekä kehoituksia hakea sellaista. Deggen-
dorf-Plattlingin alueella aluehallituksen presidentillä oli tässä keskeinen rooli. Asi-
aan liittyivät Deggendorfin ja Plattlingin pyrkimykset päästä yhdessä yläkeskuksek-
si osavaltionsuunnitelmaan. Kaupunkien luokituksen nostamisen sijasta BOKYM
tarjosi seudullista kehittämissuunnitelmaa avuksi alueen kehittämiseen. Ansbach-

                                                
60 CSU= Christlich Soziale Union  eli kristillis-sosiaalinen liitto: CDU:n (Christlich Demokratische Uni-
on) eli kristillis-demokraattisen liiton baijerilainen sisarpuolue.
61 Teilraum. Haastateltava tarkoittaa sillä seudullisen kehittämissuunnitelman aluetta.
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Hesselbergin alueella taas vaalipiirin kansanedustaja oli yhdessä seutukuntaneuvok-
sen kanssa ollut yhteydessä ministeriöön. He toivat kuntien edustajille tietoa seu-
dullisen kehittämissuunnitelman mahdollisuuksista.

”Sana (seudullinen kehittämissuunnitelma) oli minulle kyllä tuttu, mutta sisältö ja prosessi
eivät. Poliitikkojen joukossa se ei ollut ollenkaan tuttu. Siellä kukaan ei tiennyt, mikä se on.”
(kunnan edustaja)

”Oikeastaan kaikki osavaltion kansanedustaja N.N:stä seutukunnan valtuutettuihin ja paikalli-
siin pormestareihin olivat mukana ja sanoivat: ’kuka voi auttaa meitä tässä vaikeassa tilan-
teessa’. Sitten hädässä tietysti lähestyttiin seutukuntaneuvosta, Baijerin talousministeriötä ja
ennen kaikkea osavaltionhallitusta. Sehän on aina, yhä uudelleen ollut niin, että Baijerin osa-
valtio on myös tällä rakenteellisella puolella antanut apua.” (kunnan edustaja)

Seudullinen kehittämissuunnitelma tarjosi kunnille rationaalisia kannustimia suun-
nitelman mukaisen kehittämisprosessin käynnistämiseen. Deggendorf-Plattlingin
alueella kannustimina toimivat ennen kaikkea taloudellinen tuki muutenkin tarpeelli-
seksi katsottuun suunnitteluun samoin kuin asiantuntija-avun saaminen omaan suun-
nitteluun ja ylikunnallisiin maankäyttökysymyksiin. Lisäksi kehittämissuunnitelman
nähtiin voivan toimia tukena jo vireillä olevien suunnitelmien ja hankkeiden etene-
misessä sekä alueen näkemysten ajamisessa suhteessa ylempiin viranomaisiin. Ans-
bach-Hesselbergin alueella kuntien poliittisia päätöksentekijöitä houkutteli asian-
tuntija-apu etenkin uusien työpaikkojen saamiseksi alueelle. Vielä vahvemmin heitä
kuitenkin kannustivat odotukset suunnitelman mahdollistamasta hankerahoituksesta
samoin kuin valtion vastuulla olevien kehittämishankkeiden toteutumisesta. Suun-
nitelmalla haluttiin vaikuttaa etenkin osavaltion tiemäärärahojen suuntautumiseen.
Taustalla vaikuttivat sekä aloitteen tehneen osavaltionparlamentin jäsenen että alu-
eelta tulleen EU-kansanedustajan puheet siitä, että EU:n ja muiden tukimäärärahojen
saaminen edellyttää yhä enemmän kuntien yhteistyötä ja yhteistä kehittämissuunni-
telmaa. Odotukset tukivaroista sopivat hyvin kuntien pormestareiden perinteiseen
rooliin alueellisessa kehittämisessä. Siinä  korostuu kunnan etujen ajaminen ylem-
missä poliittisen päätöksenteon instituutioissa ja valtionhallinnon viranomaisissa.

”Mitä minä ensisijassa odotin, oli työntövaikutus. Ideoiden ja asiantuntijalausuntojen lisäksi,
jotka meitä luonnollisesti kovasti kiinnostivat ja joiden tuloksia odotimme jännittyneinä, oli
myös muutamia asioita, joihin me toivoimme taustatukea, sellaiseen, jota jo ehkä aiemmin
oli ajateltu.” (kunnan edustaja)

”Mitä minä odotan tuollaiselta seudulliselta kehittämissuunnitelmalta? On alueita, joilla on
rakenteellisia heikkouksia, ja seudullisen kehittämissuunnitelman tulisi ensinnäkin osoittaa
heikkoudet ja vahvuudet. Ja sitten osoittaa mahdollisuudet, miten heikkoudet voidaan poistaa
ja miten vahvuuksia voidaan käyttää, jotta täällä tullaan kilpailukykyiseksi ja pysytään sellai-
sena. Tämä on minusta seudullisen kehittämissuunnitelman tehtävä.”(kunnan edustaja)

”Me täällä oikeastaan kyllä odotimme, että, kun tiedetään, että nämä tieyhteydet ovat A ja O
näille harvaan asutuille alueille, että osoitetaan jokin erityisohjelma, vähintään jokin ylimää-
räinen summa pahimpien heikkouksien poistamiseksi…Jos valtio haluaa auttaa meitä, ja sitä-
hän se haluaa, ei se muuten olisi rahoittanut kehittämissuunnitelmaa.” (kunnan edustaja)

Deggendorfin alueella prosessi lähti siis liikkeelle alueen pääkeskuksena toimivasta
kaupungista. Sen naapurikaupunki tuli prosessiin pian mukaan. Ansbach-
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Hesselbergin alueella liikkeellepanijoita olivat muutamat rakenteellisesti heikot pie-
net kunnat sekä pari aluetta edustavaa poliittista päättäjää. Kummallakin alueella
seudullinen kehittämissuunnitelma vaikutti kuitenkin suuresti siihen, millaisella alu-
eella prosessi lopulta käynnistyi. BOKYM ja osavaltionkehittämisosasto aluehalli-
tuksessa ohjasivat yhdessä suunnittelualueen rajautumista. Deggendorf-Plattlingin
alueella tämä ei aiheuttanut ongelmia. Ansbach-Hesselbergin alueella se sen sijaan
hidasti prosessin käynnistymistä huomattavasti. BOKYM:ssä edellytettiin alueen
ylimmäksi keskukseksi luokitellun kaupungin tuloa mukaan, koska muuten kehittä-
miselle ei katsottu olevan alueella tarpeeksi voimavaroja. Kaupunki ei kuitenkaan
ollut halukas. Pitkien neuvottelujen jälkeen prosessi lähti liikkeelle, kun muut kun-
nat tarjoutuivat maksamaan kaupungin osuuden suunnittelukustannuksista.

”Aloite tuli oikeastaan Deggendorfin ja Plattlingin kaupungeilta. Ja sitten toisena oli ympä-
ristöministeriö Münchenissä, joka sanoi, ettei Deggendorf-Plattling yksin riitä seudulliseen
kehittämissuunnitelmaan. Ympäröivien kuntien täytyy olla kytkettynä mukaan…vain silloin
taloudellinen tuki on mahdollista.” (kunnan edustaja)

Kuva 17. Uusiin instituutioihin kuuluvan alueellisen kehittämissuunnitelman sekä
vanhojen instituutioiden vaikutus kehittämisprosessin käynnistymiseen.

Tutkimusalueilla oli siis olemassa selvä tarve kehittämiselle. Alueilla oli lisäksi
vanhoja instituutioita, jotka edistivät kehittämisprosessin omaehtoista käynnisty-
mistä. Käynnistymistä tuki kuitenkin selvästi myös uusia instituutioita edustava
alueellinen kehittämissuunnitelma. Se tarjosi kehittämissuunnitteluun kuntainstituu-
tiossa tunnustettuja rationaalisia kannustimia. Suunnitelmaan liittyi kuitenkin osa-
valtion kehittämisen edustajien kautta harjoitettu normiohjaus, joka koski sitä, miten
suunnitelma-alue tulisi rajautua. Mukaan tuli näin myös kehittämiseen passiivisem-
min suhtautuvia kuntia, mikä osin haittasi prosessin käynnistymistä. (Ks. kuva 17.)
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12.3 Kehittämisstrategioiden luominen

Alueellisessa kehittämissuunnittelussa haetaan strategisen otteen mukaisesti alueen
heikkouksiin ja vahvuuksiin perustuvia kehittämisstrategioita. Strategioiden luomi-
sen on tarkoitus tapahtua pitkälti asiantuntijoiden tukemana kommunikatiivisena ja
konsensusta hakevana prosessina, joka valmistaa kuntia keskinäiseen kumppanuu-
teen perustuvaan kehittäjärooliin.

Seudullinen kehittämissuunnitelma alueellisen kehittämissuunnittelun edustajana
ohjasi vahvasti strategioiden luomista tutkimusalueilla. Suunnitelman menettelytavat
vaikuttivat suunnittelun kommunikatiivisuuteen eli käytännössä siihen, ketkä osal-
listuivat prosessiin ja millainen rooli kullakin siinä oli. Suunnitelmaan liittyneet
normit ja menettelytavat vaikuttivat myös kehittämisstrategioiden sisältöön sekä
siihen, miten suunnitteluprosessi valmisti kuntia niiden tulevaan kehittäjärooliin.
Kuten kuvassa 18 (s. 178) on esitetty, seudullisella kehittämissuunnitelmalla oli
omaehtoisen kehittämisen näkökulmasta strategioiden luomiseen sekä positiivisia
että negatiivisia vaikutuksia. Toisaalta myös alueella olemassa olevat instituutiot
haittasivat omaehtoista kehittämistä tukevaa suunnittelua.

Kehittämisstrategioiden luominen tapahtui alueilla seudulliseen kehittämissuunni-
telmaan vakiintuneiden tai BOKYM:n johdolla siinä uudistettujen menettelyjen m u-
kaisesti. Suunnitelman laatimista varten tutkimusalueille oli palkattu yhdyskuntara-
kenteen, luonnon ja maiseman, liikenteen sekä elinkeino- ja talousalan suunnittelijat.
BOKYM:n valvonnassa he kantoivat suunnittelusta vastuun.

Deggendorf-Plattlingin alueella suunnittelu tapahtui vielä perinteisen seudullisen
kehittämissuunnitelman menettelytapojen mukaisesti. Kunnilla oli lähinnä tiedonan-
tajan ja yhteyksien välittäjien roolit. Kuntakohtaista tietoa, kuntien näkemyksiä ja
toiveita suunnittelijat keräsivät mm. kiertämällä yksittäin kaikki alueen kunnat.
Kulloisenkin suunnitteluvaiheen tuloksista tiedotettiin kunnille yhteisesti järjeste-
tyissä tilaisuuksissa. Suunnittelijoilla oli selvä asiantuntijarooli tehdessään kehittä-
misratkaisuja ja sovittaessaan yhteen kuntien näkemyksiä.

”He (suunnittelijat) käsittelivät sitä kaikista suunnista. He tulivat ihmisten luo yksittäisissä
kunnissa. Keskustelivat meidän kanssa. Missä on ongelmia? Mitä kunta haluaa? Yhteisissä
keskusteluissa yritettiin näin esittää suunnittelijoille, miten kunta näkee asiat. Ja sitten luon-
nollisesti myös suunnittelija sanoi alakohtaisesta näkökulmasta, että, käykö se tai onko se
kannattavaa tai voiko sitä toteuttaa.” (kunnan edustaja)

Ansbach-Hesselbergin alueella kokeiltiin uudistettua seudullista kehittämissuunni-
telmaa, jossa työseminaarit edustivat kehittämissuunnittelun osallistavia metodeja.
Suunnittelun eri vaiheissa järjestetyssä kolmessa työseminaarissa kunnat etsivät itse
vastauksia suunnittelukysymyksiin. Suunnittelijat pidättäytyivät moderaattorin roo-
liin. Ensimmäisessä seminaarissa tehtiin alueen vahvuuksien ja heikkouksien ana-
lyysi sekä asetettiin suunnittelun tavoitteet. Toisessa luotiin eri teemoja koskevat
linjaukset sekä keskusteltiin alustavasti toteuttajaorganisaation rakenteesta. Viimei-
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sessä seminaarissa keskusteltiin toimenpide-ehdotuksista, mahdollisista ensimmäi-
sistä projekteista sekä ehdotuksesta toteuttajaorganisaatioksi. (Ks. Teilraumgu-
tachten Ansbach-Hesselberg 1997, 1998a, 1998b.)

Perinteiseen seudulliseen kehittämissuunnitelmaan verrattuna Ansbach-Hesselbergin
suunnitteluprosessi oli selvä askel kommunikatiivisen suunnittelun suuntaan. Käy-
tännössä joidenkin suunnittelijoiden oli kuitenkin vaikea luopua totutusta roolistaan
asiantuntijasuunnittelun edustajana ja ottaa moderaattorin rooli. Lisäksi suunnitteli-
jat toimivat asiantuntijaroolissa valmistellessaan työseminaarien ohjelman ja pohja-
materiaalin sekä viimeistään siinä vaiheessa, kun he sisällyttivät seminaarien tulok-
set itse suunnitelma-asiakirjaan seudullisen kehittämissuunnitelman vaatimukset
täyttävällä tavalla.

”Se oli meidän ensimmäinen työseminaarimme. Me kaikki keräsimme siitä ensimmäiset ko-
kemuksemme. Me olimme oikeastaan asiantuntijahenkilöitä, jotka asetettiin sivuun paikal-
listen toimijoiden tieltä. Moderaattorina täytyy myös kyetä pysymään taka-alalla. Sitä me
emme kuitenkaan asiantuntijasuunnittelijoina tehneet. Näin ollen osaksi siksi, koska me
toimme asioita keskusteluun, jotkut pormestarit vetäytyivät taka-alalle, koska he ajattelivat,
että nuo ovat asiantuntijoita.” (suunnittelija)

Kuntien itsesuunnittelusta ei siis voi puhua. Toisaalta kunnat eivät sellaista halun-
neetkaan, vaan seudulliseen kehittämissuunnitelmaan liittyivät odotukset suunnitte-
lijoiden asiantuntijaroolista. Näin oli myös Deggendorf-Plattlingin alueella, jossa
kunnat katsoivat oman osallistumisensa olleen riittävää. Ansbach-Hesselbergin alu-
eella kunnat olivatkin pettyneitä, kun asiantuntijoiden omat näkemykset jäivät lo-
pullisessa suunnitelmassa vähäisiksi. Pettymys johtui varmasti myös siitä, että
osallistavien metodien käyttö tuli kunnille yllätyksenä. Tietoa metodeista ja niiden
merkityksestä osana kehittämissuunnittelua ei oltu BOKYM:stä käsin välitetty.
Kummallakaan tutkimusalueilla itsesuunnittelun merkitystä ei osattu nähdä. Alueilla
ei ollut omaehtoisen kehittämisen perinteitä. Tämä johtuu paljon Saksan ja erityi-
sesti Baijerin perinteisistä, ylhäältä ohjatuista alue- aluejärjestyspolitiikan instituuti-
oista, jotka eivät ole juuri kuntien omaehtoista kehittämistoimintaa mahdollistaneet,
saati kannustaneet siihen (ks. myös Kahila 1997, 324-325, 346).

”Meillä he (suunnittelijat) olivat oikeastaan vain moderaattoreita ja tuottajia. Tämä on nyt
rankasti sanottu, mutta he muotoilivat kyllä johtoajatuksia, mutta tulokset, kaikki toimenpi-
teet ovat kuitenkin työstetty suurimmaksi osaksi työseminaareissa…Haittapuoli, niin kuin
minä olen sen kehittämissuunnitelmamme osalta kokenut on, että on esitetty väitteitä: ’Se ei
sisällä mitään uutta’. Näinhän se on. Siinä ei voi ollakaan mitään uutta, sillä, mitä se sisäl-
tää, sen me olemme työstäneet yhdessä.” (kunnan edustaja)

Kuten osavaltion kehittämisen instituutioissa yleisemminkin, myös alueellisessa
kehittämissuunnitelmassa kuntien pormestarit olivat suunnittelijoiden tärkeimpiä
yhteyshenkilöitä ja prosessiin osallistujia. Konsensuksesta pyrittiin huolehtimaan
ennen muuta kuntien välillä. Pormestareista itsestään riippui taas paljon se, miten
kuntien virkamiehet tai kunnanvaltuustojen jäsenet olivat mukana suunnitteluproses-
sissa. Tosin tietoa kerätessään suunnittelijat kääntyivät tarpeen vaatiessa kuntien
virkamiesten puoleen myös itse. Ansbach-Hesselbergin alueella he niin ikään ke-
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hottivat pormestareita kutsumaan kunnanvaltuutettuja paikalle tapaamisiin. Työse-
minaareihin pääsivät kuitenkin osallistumaan vain pormestarit.

Seutu- ja aluehallinnon edustajien näkemyksiä kuultiin prosesseissa seudullisen ke-
hittämissuunnitelman vaatimalla tavalla. Suunnittelijat pyrkivät sovittamaan niitä
kuntien näkemyksiin. Ansbach-Hesselbergin alueen työseminaareissa aluehallinnon
edustajilla oli pitkälti tarkkailijan rooli. Seutukunnan edustajalla oli siellä sen sijaan
tavallista vahvempi rooli, sillä seutukunnan odotettiin ottavan vastuun kehittämis-
suunnitelman toteuttamisesta kuntien kumppanina. Muut alueiden toimijat kuten
yritykset, yhdistykset tai järjestöt saivat suunnitteluprosesseissa seudulliselle ke-
hittämissuunnitelmalle tyypillisellä tavalla vain tiedonantajan roolin. Alueiden
asukkailla ei ollut roolia suunnittelussa. Ansbach-Hesselbergin alueella seutukun-
nan elinkeinovastaava teki oma-aloitteisesti suunnittelua koskevia lehdistötiedot-
teita, mutta muuten julkista tiedottamista ei ollut. Se ei ole kuulunut seudullisissa
kehittämissuunnitelmissa suunnittelijoiden toimenkuvaan. Päinvastoin, keskeneräis-
ten suunnitelmien ”riepottelua” julkisuudessa on haluttu välttää eikä niistä siksi ole
haluttu levittää kirjallista materiaalia. Ansbach-Hesselbergin alueella laajemman
osallistumisprosessin puuttumista perusteltiin myös alueen suuruudella.

”Se on esimerkiksi sellaista, mitä me emme koskaan tee ennen kuin suunnitelma on otettu
vastaan, niin että se on vielä muutettavissa, että kirjallisesti annetaan jotain ulos. Koska on
hyvin vaarallista, kun se vaeltelee ympäriinsä ja tulee lehdistöön. Ruvetaan keskustelemaan ja
revitään se ennen kuin se edes on lopullinen versio.” (BOKYM:n edustaja)

”Seudullisten kehittämissuunnitelmien tulee myös käynnistää alueellinen kehittämisproses-
si, mutta se on toissijainen tehtävä, koska me olemme vielä yksinkertaisesti asiantuntija-
suunnittelijoita. Täytyy varoa, ettei huku liikaa osallistumiseen. Minun mielestäni se (osal-
listuminen) on olennaista, jotta saadaan hyväksyntää ja pystytään toteuttamaan suunnitelma.
Ansbach-Hesselbergin 26 kunnan osalta luulen, ettemme olisi tulleet ikinä valmiiksi.”
(suunnittelija)

Seudullisen kehittämissuunnitelman instituutio ohjasi myös alueiden suunnitelmien
sisältöä. Tästä kertoo jo suunnittelijaryhmän koostumus. Kehittämissuunnitelmissa
painottuivat osavaltion kehittämisen instituutioon vahvasti kuuluvat, alueiden käyt-
töön liittyvät teemat. Deggendorf-Plattlingin alueella korostuivat ylikunnallisten inf-
rastruktuurihankkeiden suunnittelu ja kuntien raja-alueiden maankäytön järjestämis-
kysymykset. Ansbach-Hesselbergin alueella päällimmäisenä olivat mm. tiehankkeet,
kuntien yhteisten elinkeinoalueiden sijoittuminen sekä kulttuurimaisemallisesti tär-
keiden alueiden suojelu ja hyödyntäminen. Kehittämissuunnitelmat sisälsivät kui-
tenkin myös ehdotuksia, jotka eivät suoraan koskeneet alueiden käyttöä. Näitä oli-
vat Deggendorf-Plattlingin alueella mm. teknologiansiirtokeskuksen sekä elinkeino-
ja työelämän foorumin perustaminen samoin kuin Isar-joen suualueen tietokeskuk-
sen pystyttäminen ja ylläpito. Ansbach-Hesselbergin alueella taas ehdotettiin mm.
bioenergiatilojen perustamista, liikennetiedotuspistettä, vaihtoehtoisten maaseudun
asumismallien kehittämistä ja uusyrityskeskusta. (Ks. Teilraumgutachten Deggen-
dorf/Plattling 1996; Teilraumgutachten Ansbach/Hesselberg 1999.)
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Alueidenkäytön järjestämiseen ja infrastruktuurin luomiseen liittyvät teemat sopivat
myös kuntainstituutioon vakiintuneeseen käsitykseen alueiden kehittämisestä. Tut-
kimuksen kohdealueilla kuntien edustajat ymmärsivät kunnan kehittämisellä ennen
kaikkea asukkaiden elinolojen ja yritysten toimintaedellytysten parantamista kaa-
voituksen ja infrastruktuurin rakentamisen avulla. Alueellisen kehittämisen taas kat-
sottiin tarkoittavan sitä, että edellä mainittuja asioita tuli suunnitella ja toteuttaa yh-
dessä naapurikuntien kanssa. Näitä asioita kunnat nostivat siten ensisijaisesti esiin
myös osallistuessaan kehittämissuunnitelman laatimiseen. ”Pehmeämpien” ja kehit-
tämisprosessin alkamiselle ehkä helpompien hankkeiden (ks. esim. Huebner 1996,
112; Maier & Angermann 1996, 101) hyötyjä ei kunnissa välttämättä nähty. Kun-
tainstituutioon kuuluvista arvostuksista johtui niin ikään se, ettei seudullisissa ke-
hittämissuunnitelmissa pysytty ylikunnallisessa näkökulmassa, vaan kunnat saivat
suunnitelmiin myös haluamiansa, yksittäistä kuntaa koskevia konkreettisia kehittä-
misehdotuksia.

”Kunnan ja valtion tehtävänä on luoda edellytyksiä yksityisille investoinneille, ja tällaisina
edellytyksinä valtiontiet ja liikenne ovat merkittäviä tekijöitä…Silloin eivät auta myöskään
muut asiat, kuten energiatilat. Ne eivät vaikuta perustavanlaatuisesti kehittymiseen.” (kunnan
edustaja)

”Minusta paikalliset rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvät asiat ovat tärkeimpiä. Ja siihen
me olemme jo tähän mennessä saanet hyötyjä. ” (kunnan edustaja)

Strateginen ote seudullisessa kehittämissuunnitelmassa vastaa pitkälti rationaali-
suuteen nojaavaa klassista strategiaa (ks. luku 6.3.1, s. 72-73; luku 6.3.3, s. 80).
Tämä tarkoitti käytännössä mm. sitä, että kehittämissuunnitelmat olivat kyllä kunti-
en ja asiantuntijoiden yhdessä luomia visioita alueen vahvuuksiin ja heikkouksiin
perustuvasta kehittämisestä, mutta strategioiden toteuttamisen edellytyksiä ei oltu
juuri pohdittu. Perinteiseen seudulliseen kehittämissuunnitelmaan kuulunut asian-
tuntijavetoinen suunnittelu löi leimansa myös suunnitteluasiakirjoihin. Ne sisälsivät
paksun ja perusteellisen analyysiosan. Lisäksi monien kehittämisehdotusten ym-
märtäminen vaati erityistä asiantuntemusta.

 ”Se on se, mitä minä alussa yhä uudelleen sanoin, että on erittäin tärkeää, että saadaan myös
yhä uudelleen selvennystä seudullisen kehittämissuunnitelman sisällöstä niiltä, jotka sen
ovat laatineet. Siinä sanotaan niin paljon sellaista, mitä joku, joka sen lukee läpi ja joka ei
omaa sitä kaikkea taustaa, jota suunnittelijalla on, ei voi niin sitä kaikkea saada irti.” (kunnan
edustaja)

Alueellinen kehittämissuunnitelma instituutiona ei varsinaisesti ohjaa sitä, ovatko
suunnitelmien kehittämisehdotukset alueella jo valmiiksi käynnistyneitä hankkeita,
alueen toimijoiden esiin nostamia vai suunnittelijoiden omia ehdotuksia. Seudulli-
seen kehittämissuunnitelmaan on kuitenkin kuulunut vahvasti näkemys asiantunti-
joista ratkaisujen tuojina. Kuten jo tuli ilmi, tätä kunnatkin etupäässä odottivat. Tut-
kimusalueiden suunnitelmat sisälsivät kaikkia mainittuja kehittämisehdotusten laje-
ja. Suurin osa oli kuitenkin alueen toimijoiden ideoita tai jo käynnissä olleita hank-
keita. Varsinkin niihin teemoihin tai niille alueiden osille, joihin ei liittynyt konk-
reettista (maankäyttöä  koskevaa) ongelmaa, suunnittelijoiden oli vaikea tuottaa
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omia kehittämisehdotuksia. Tämä näkyi erityisesti Ansbach-Hesselbergin alueella.
Toisaalta siellä tarkoitus olikin saada vahvemmin kuntien omia ajatuksia ja ideoita
esiin. Alueiden kehittämissuunnitelmien sisällöstä on vielä hyvä mainita se, että nii-
hin kuului sekä – omaehtoisen kehittämisen ajatusten mukaisia – alueen toimijoiden
itsensä toteutettavaksi tarkoitettuja hankkeita että valtion eri viranomaisten toimi-
alaan kuuluvia kehittämisehdotuksia. Tämä on niin ikään seudulliselle kehittämis-
suunnitelmalle tyypillinen piirre.

Perinteiseen seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisprosessiin ei ole kuulunut
hankkeiden toteuttamisen ohjausta tai kuntien valmentamista tulevaan kehittäjäroo-
liinsa. Näin olikin erityisesti Deggendorf-Plattlingin alueella. Sen sijaan Ansbach-
Hesselbergin alueella osallistavat metodit tukivat kuntien tulevaa kehittäjäroolia.
Kehittäjärooliin kuntia alueella valmisti myös työseminaareissa suunnittelijoiden
johdolla käyty keskustelu toteuttajaorganisaation rakenteesta sekä ensimmäisistä
toteutettavista projekteista. Monen kuukauden tyhjäkäynti suunnitelman valmistu-
misen ja sen virallisen julkistamisen välillä heikensi kuitenkin osaltaan kehittäjä-
roolin edellytyksiä kummallakin alueella.

”Välillä olin asennoitunut negatiivisesti, mutta nyt näen sen (osallistumisen) tärkeänä. Voin
toteuttaa vain sellaista, jonka olen itse kehittänyt, jonka takana seison.” (kunnan edustaja)

Kuva 18. Uusien instituutioiden eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vai-
kutus kehittämisstrategioiden luomiseen.

Alueellista kehittämissuunnitelmaa edustava seudullinen kehittämissuunnitelma
mahdollisti asiantuntija-avun kunnille ja edisti näin kehittämisstrategioiden luomista.
Seudulliseen kehittämissuunnitelmaan vakiintuneet jäykät normit ja menettelyt kui-
tenkin myös haittasivat strategiatyötä. Ne eivät mahdollistaneet suunnittelua alueen
toimijoiden yhteisenä kommunikatiivisena prosessina. Kehittämissuunnitteluun lii-
tetyt osallistavat menettelyt puolestaan avasivat mahdollisuuksia itsesuunnittelulle
ja oppimisprosessille. Ne olivatkin tärkeä strategioiden luomista edistävä elementti

HAITTAAVAT VANHAT
-alue- ja aluejärjestyspolitii-
kan instituutiot
-kuntainstituutioon kuuluvat
arvostukset

TUKEVAT UUDET
ALUEELLINEN KEHITTÄ-
MISSUUNNITELMA
-asiantuntija-apu
OSALLISTAVAT METODIT
-puitteet itsesuunnittelulle

STRATEGIOIDEN
LUOMINEN

HAITTAAVAT UUDET
ALUEELLINEN KEHITTÄMIS-
SUUNNITELMA
-jäykät normit ja menettelyt
-vakiintuneet odotukset (perin-
teiset menettelytavat)
LANSEERAUSTAPA
-ei osallistavien metodien lan-
seerausta
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uusissa instituutioissa. Lanseerauksen puuttuminen haittasi kuitenkin osallistavien
metodien tuloksellisuutta. Omaehtoiseen kehittämiseen sopivaa kehittämisstrategi-
oiden luomista haittasivat lisäksi monet vanhat instituutiot. Sekä alue- ja aluejär-
jestyspolitiikan instituutiot että kuntainstituutioon kuuluvat arvostukset ohjasivat
kunnat odottamaan asiantuntijasuunnittelua. (Ks. kuva 18, s. 178)

12.4 Kumppanuuksien synty

Kunnista lähtevään omaehtoiseen alueelliseen kehittämiseen tarvitaan kuntien vä-
listä tasavertaista, aitoa kumppanuutta. Alueellisen kehittämissuunnittelun ja alue-
managementin instituutioissa kuntien kumppanuuden odotetaan järjestäytyvän alue-
management-organisaatioksi. Tämän tulee hakeutua edelleen kumppanuuteen seu-
dullisten ja alueellisten viranomaisten sekä alueen muiden toimijoiden – oppilaitos-
ten, yhdistysten, järjestöjen ja asukkaiden – kanssa. Tämä on tarpeen, jotta kehittä-
misprosessin eteenpäin viemiseksi löytyy tarpeeksi toimijoita ja jotta alueen inhi-
milliset voimavarat saadaan laajasti käyttöön.

12.4.1 Kuntien kumppanuus ja organisoituminen

Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin instituutiot tukivat kuntien
välisen kumppanuuden syntymistä ja organisoitumista. Alueilla itsellään oli myös
ennestään instituutioita, jotka auttoivat kumppanuuden muodostumista. Monet pe-
rinteisistä instituutioista tekivät kuntien organisoitumisen ja aidon kumppanuuden
kuitenkin vaikeaksi. Lanseeraustapa sekä seudullisen kehittämissuunnitelman omi-
naispiirteet lisäksi heikensivät uusien instituutioiden mahdollisuuksia vaikuttaa p o-
sitiivisesti kuntien välisen kumppanuuden muodostumiseen. (Ks. kuva 19, s. 185.)

Kuntien kumppanuus lähti tutkimusalueilla itämään ilman uusien instituutioiden vai-
kutusta. Kummallakin alueella kumppanuuden alku perustui todelliseen kehittämis-
tarpeeseen ja sen tiedostamiseen, että ongelmien ratkaisussa tarvittiin yhteistyötä
lähikuntien kanssa. Kuten prosessin käynnistymistä käsitelleessä luvussa (luku
12.2) todettiin, tämä koski Deggendorf-Plattlingin alueella alueen kahta kaupunkia
ja Ansbach-Hesselbergin alueella Hesselberg-vuoren tuntumassa olevia kuntia.

”Oikeastaan täytyy sanoa, että kaupunkia ja sen ympärysalueita koskevan problematiikan
vuoksi, joka meillä on, olemme X-kaupungissa pakotettuja yhteistyöhön muiden kanssa.
Myös puhtaasti itsekkäästä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, koska meillä ei, osin puh-
taasti tilanpuutteen vuoksi, ole mahdollisuutta hoitaa kaikkia velvollisuuksia.” (kunnan edus-
taja)

Kumppanuutta tukivat alueilla olemassa olevat kuntien välisen yhteistyön ja vuoro-
vaikutuksen muodot. Deggendorfin ja Plattlingin kaupungeilla oli ennestään erityi-
nen koordinaatioryhmä, joskin käytännössä sen merkitys oli jäänyt vähäiseksi. Ans-
bach-Hesselbergin alueella taas seutukunnan päätöksentekoinstituutioiden sekä
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muiden poliittisten instituutioiden mahdollistama virallinen ja epävirallinen kanssa-
käyminen pormestareiden kesken edisti selvästi kumppanuuden syntymistä. Baijerin
kuntahallinnon instituutioihin kuuluvat hallintoyhteisöt62 loivat myös mahdollisuuk-
sia mm. Hesselberg-vuoren pienten kuntien väliselle vuorovaikutukselle. Lisäksi
kummallakin alueella yhteistyötä naapurikuntien kesken oli ollut aiemmin mm. v e-
sihuollosta ja kouluista vastaavien kuntaliittojen puitteissa. Laajempaa yhteistyötä
kuntien välillä ei kuitenkaan kummallakaan alueella ennen seudullista kehittämis-
suunnitelmaa ollut ollut.

”Meillä on se etu, että minä olen esimerkiksi seutukuntapäivillä. Siellä jaostonistunnot anta-
vat mahdollisuuden aina silloin tällöin vaihtaa kuulumisia.” (kunnan edustaja)

”On olemassa Deggendorf-Plattlingin koordinaatioryhmä, jota pitää kai käsitellä erityistapa-
uksena. Jos jätän sen pois laskuista ja tarkastelen muiden kuntien välistä suhdetta, niin sanoi-
sin, että toiset tunnetaan ja toisia arvostetaan. Periaatteessa asiakysymyksistä on kuitenkin
vain silloin puhuttu ja neuvoteltu, kun se on ollut välttämätöntä…Naapurikuntien keskinäisiä
tapaamisia oli oikeastaan harvemmin.” (kunnan edustaja)

Seudullinen kehittämissuunnitelma pakotti kunnat alueellisesti laajempaan yhteis-
työhön. Kehittämissuunnitelman tarjoamat kannustimet olivat siihen riittäviä, kuten
prosessin käynnistymistä koskevassa luvussa (luku 12.2) tuli ilmi. Deggendorf-
Plattlingin alueen pienemmille kunnille suunnitelman houkuttelevuus ei tosin ollut
aivan selvää. Ne kuitenkin katsoivat osallistumalla voivansa hieman vaikuttaa naa-
purikuntien kehittymiseen. Lisäksi kannustimina toimivat yhteistyön kautta saavu-
tettavat paremmat vaikutusmahdollisuudet ylempiin viranomaisiin ja tukilähteisiin.
Ansbach-Hesselbergin alueella kuntia kannustivat ennen kaikkea odotukset kuntien
yhteisen suunnitelman mahdollisuuksista ohjata valtion ja EU:n tukivaroja. Osa alu-
een kunnista tosin lähti mukaan ilman erityisiä tarpeita ja odotuksia vain siksi, kos-
ka muutkin olivat mukana. Kaiken kaikkiaan seudullisen kehittämissuunnitelman
kannustamana syntynyttä yhteistyötä leimasi vahvasti kuntainstituutioon kuuluva
omien etujen valvonta (ks. esim. Rantahalvari 1992, 11).

”Ratkaiseva tekijä oli se, että me kaikki olemme tietoisia, että kaupungit kasvavat meidän
suuntaamme…” (kunnan edustaja)

”Me X:n välittömässä läheisyydessä…Jos X hyötyy siitä, niin saamme mekin siitä jotain.
Me emme oikeastaan voi emmekä haluakaan seisoa sivussa.” (kunnan edustaja)

”Ja meidän täytyy todellakin alkaa nähdä kirkontornien63 yli. Tällä huomautuksella ja hou-
kutushevosella: ’Me saamme eurooppalaisia varoja vain, jos meitä katsotaan alueellisesti.’
Nämä olivat riittäviä argumentteja vakuuttamaan kunnanvaltuutetut.” (kunnan edustaja)

Kommunikatiivisen suunnitteluprosessin yhtenä tehtävänä on edellytysten luominen
alueen toimijoiden kumppanuudelle. Kuntien kumppanuuden tiivistymiseen vaikut-
tikin keskeisesti se, miten seudullisen kehittämissuunnitelman menettelyt ohjasivat
                                                
62 Muutaman pienen, toisiinsa rajautuvan kunnan hallinto on Baijerissa järjestetty usein yhteisesti ns. hallin-
toyhteisönä (Verwaltungsgemeinschaft).
63 Ns. ”kirkontorniajattelulla” (”Kirchturmdenken”)  tarkoitetaan Baijerissa asioiden katsomista vain oman
kunnan näkökulmasta.
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niitä keskinäiseen vuorovaikutukseen eli vahvistuiko kuntien tietoisuus keskinäi-
sestä riippuvuudestaan ja yhteistyön hyödyistä.

Deggendorf-Plattlingin alueella kuntien väliset kontaktit jäivät suunnitteluprosessis-
sa vähäisiksi. Yhteisistä esittelytilaisuuksista sai kuitenkin alkuunsa ns. pormestari-
rinki, joka jatkoi kuntien yhteistyömuotona toteuttamisvaiheessa. Lisäksi merkitystä
oli varmasti seudulliseen kehittämissuunnitelmaan kuuluvalla ministeriön välittäjän
roolilla. Sitä tarvittiin kaupunkien välisten ristiriitojen sovitteluun ja yhteistyön
hyötyjen selventämiseen. Ansbach-Hesselbergin alueella yhteistyön rakentaminen
oli taas osallistavia metodeita edustavien työseminaarien keskeisimpiä tarkoituksia.
Useat pormestarit sanoivatkin oppineensa näkemään alueen ongelmia ja kehittämis-
tarpeita myös toisten kuntien näkökulmasta ja tutustuneensa paremmin kolleegoihin-
sa. Kumppanuus syveni selvästi ainakin joidenkin kuntien kesken.

 ”Seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisessa oli yksinkertaisesti tilaisuuksia, joissa
kaikki pormestarit tapasivat kuullakseen taas kerran väliraportin. Siis seudullisen kehittämis-
suunnitelman alku oli myös pormestariringin alku. Kun seudullinen kehittämissuunnitelma
oli valmis ja luovutettu, se oli oikeastaan sen synty, joka aiemmin oli yksinkertaisesti ollut
toimeksiantajien kokoontuminen. Se oli instituutio, joka tietoisesti kokoontui edelleen, nyt
toteuttamisen ohjausryhmänä.” (kunnan edustaja)

”Toisaalta työseminaareilla oli minun mielestäni sellainen vaikutus, että pormestarit olivat
enemmän tekemisissä keskenään, että heillä on paremmat keskinäiset kontaktit. Että he jo
itse näkevät, etteivät he voi tehdä tätä yksinään, vaan täytyy tehdä yhdessä. Siis pormestarei-
den kokoontuminen ja ajatustenvaihto, kommunikaatio pormestareiden kesken.” (kunnan
edustaja)

Kuntien muodollinen järjestäytyminen aluemanagement-organisaatioksi ei ollut it-
sestään selvää. Ensinnäkin aluemanagementin instituutiota ei oltu etukäteen lansee-
rattu alueille. Kunnat eivät näin ollen tunteneet sitä ja sen tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Lisäksi kummallakin alueella monet, sekä alueiden ominaispiirteistä että kun-
tainstituutiosta johtuvat seikat vaikeuttivat organisoitumista. Mm. kuntainstituutios-
sa korostuva kunnan oman päätösvallan säilyttämisen tärkeys sai kuntien päättäjät
suhtautumaan negatiivisesti uusien alueellisten organisaatioiden synnyttämiseen (ks.
myös esim. Fürst 1995, 254).

Suunnitteluprosessia koskevassa luvussa (luku 12.3) tuli jo esille, ettei Deggendorf-
Plattlingin alueella kehittämissuunnitteluun kuulunut ohjausta toteuttamista varten
tarpeelliseen organisoitumiseen. Kuntien kumppanuuden järjestäytymisen sai siellä
lopulta käyntiin Deggendorfin kaupungin kahden kaupunkisuunnittelijan valmiste-
lutyö. Mukana oli myös mm. kaupungin kehittämisestä ja kaavoituksesta Plattlingis-
sa vastannut virkamies. Näiden virkamiesten toimintaa ohjasivat osaltaan osavaltion
kehittämisen sekä alueellista kehittämissuunnittelua lähellä olevat kunnallisen ke-
hittämissuunnittelun instituutiot. Aktiivinen osallistuminen seudullisen kehittämis-
suunnitelman laatimiseen vahvisti osaltaan heidän identifioitumistaan alueelliseen
kehittämissuunnitteluun. Myös henkilökohtaisella kiinnostuksella asiaan oli var-
masti merkitystä. Valtionhallinnon tukitoiminta tarjosi apua virkamiesten työlle.
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BOKYM:n virkamies yhdessä aluehallituksen aluesuunnittelutoimiston edustajan
kanssa mm. tekivät alueelle ehdotuksen toteuttamisorganisaation kustannusten ja-
osta.

”Meille kaupunkisuunnittelun toimialalle on osoitettu kaikki, mikä voi jotenkin siihen kuu-
lua. Meidän tehtävämme on seurata alue- ja osavaltionsuunnittelua…Kytkennät aluesuunnit-
telun ja aluemarkkinoinnin kysymyksiin johtuvat ennen muuta siitä, että ensinnäkin on laa-
dittu seudullinen kehittämissuunnitelma ja me täällä olimme suunnittelijoiden yhteyshenki-
löitä. Ja herra N.N. sitten nimettiin toteuttamisesta vastaajaksi.” (kunnan edustaja)

”He (BOKYM:n ja aluesuunnittelun edustajat) ovat myös siksi tärkeitä, että he voivat laa-
jemmasta näkökulmasta tehdä vielä kerran selväksi yhteistyön tarpeen. Mikä taas meille pro-
feettoina omalla maalla on vaikeaa.” (kunnan edustaja)

Deggendorf-Plattlingin alueen kunnilla ei siis ollut käytössään aluemanagement-
organisaation mallia. Siellä hyödynnettiinkin alueella olemassa olevia organisoitu-
misen muotoja. Edellä mainitusta pormestariringistä tuli päätöksentekoelin. Deg-
gendorfin ja Plattlingin välistä koordinaatioryhmää laajennettiin pienten kuntien
edustajalla. Tämä ns. aloiteryhmä valtuutettiin tekemään tarvittaessa nopeita pää-
töksiä. Alueelle jo aiemmin vakiintuneesta hallintojohtajien tapaamisista tehtiin t o-
teuttamista valmisteleva elin. Käytännön toimista vastasivat edellä mainitut kau-
punkien virkamiehet. (Ks. esim. Teilraum Deggendorf-Plattling 2000, 15.) Organi-
saatiorakenne virallistettiin vasta myöhemmin, kun käytännön toiminta näytti sitä
vaativan. Siihen johti tarve sopia kustannusten jaosta sekä osallistuminen Saksan
liittovaltion rakentamisen ja aluejärjestyksen viraston järjestämään alueiden väliseen
kilpailuun. Organisaatiomuodoksi valittiin väljä, kunnallista yhteistyötä koskevaan
lakiin (das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) perustuva työyhteisö (Ar-
beitsgemeinschaft), jolla ei ollut oikeustoimikelpoisuutta. Keskeinen rooli siinä oli
pormestariringillä, jolla oli kuitenkin päätösvaltaa vain sen verran, kuin pormesta-
reilla yleensä oli valtuuksia päättää kunnan asioista yksin. Päätökset tuli ringissä
tehdä yksimielisesti.

”Se tuli siksi, koska tähän asti kaikki kustannukset lankesivat pääasiassa X:n ja osin Y:n kan-
nettavaksi…Sitten toteuttamisessa tämä sai aina hiljaista kritiikkiä asianomaisilta ylipor-
mestareilta ja pormestareilta. Siksi ollaan yritetty saada työyhteisö ja pieni budjetti. Mahdol-
lisesti päivittäiset pienet kustannukset, mitä meillä kilpailua varten täällä on…Toiseksi se
tehtiin myös siksi, että tämä, mikä jo oli yhteistyön organisaatiomuotona, saatettiin sellai-
seen  muotoon, joka oli ulospäin dokumentoitavissa. Yhteistyö ei ole vain sitä, mitä tehdään,
vaan myös sitä, miten se voidaan myydä. Myös omissa kunnissa. ” (kunnan edustaja)

Deggendorf-Plattlingin alueen kuntien organisoitumisessa haluttiin erityisesti koros-
taa sitä, että kyseessä oli itsenäisten kuntien vapaaehtoinen yhteistyö. Alueen
edustajat ovat puhuneet mm. ”ihmisten päissä tapahtuvasta aluereformista” vaihto-
ehtona kuntaliitoksille, joita Baijerissa tehtiin 70-luvulla. (Ks. esim. Bilanzkonferez
2000, 96.) Kuntainstituutioon kuuluvan oman päätösvallan arvostus vaikutti siis
vahvasti organisoitumiseen. Merkitystä oli varmasti myös sillä, että seudullisessa
kehittämissuunnitelmassa painottuivat maankäytön järjestämiseen liittyvät asiat. Ne
ovat keskeinen osa kuntien oman päätösvallan aluetta. Päätösvaltansa puolesta pel-
käsivät ennen kaikkea pienet kunnat (ks. myös Maier & Weber 1994, 109). Niiden
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asemaa itsenäisinä kuntainstituution edustajina ovat jo heikentäneet mm. aluejär-
jestykseen kuuluva keskuspaikkaluokitusjärjestelmä sekä hallintoyhteisöinstituutio.

”Tämä on tavoitteemme: itsenäisten, riippumattomien kuntien, jotka eivät anna puuttua suun-
nitteluvaltaansa, tasavertainen kumppanuus. Siitä on seuraamuksia. Olemme pakotettuja  yk-
simielisyyteen.” (kunnan edustaja)

Ansbach-Hesselbergin alueella työseminaarit olivat valmistaneet perustaa kuntien
organisoitumiselle. Lisäksi aluemanagement-organisaation malli lanseerattiin suun-
nitteluprosessissa. Siellä organisoituminen tapahtuikin pitkälti tämän mallin mukai-
sesti. Pormestarit valitsivat jo suunnitteluvaiheen kuluessa keskuudestaan nelihen-
kisen ohjaustoimikunnan valmistelemaan tulevan toteuttamisorganisaation muotoa ja
rahoitusrakennetta sekä ensimmäisiä mahdollisia projekteja. Keskeisin kannustin oli
valtionhallinnon tukitoimintaan liittyen BOKYM:n tarjous tuesta aluemanagerin
palkkaamiseen BOKYM:n alaisena pilottihankkeena. Kuntien valitsema toimikunta
sai myös ohjausta sekä BOKYM:n edustajilta että suunnittelijoilta. Kunnat päätyi-
vät lopulta kehittämisyhtiön perustamiseen.

”Vaihe ennen kehittämisyhtiötä oli oikeastaan työseminaarista lähtenyt ohjauskomitea, jonka
me perustimme. Neljä pormestaria, jotka käytännössä sitä vähän koordinoi ja vetää yhteen,
jotta 26-27 pormestarin ei tarvitse aina kokoontua viedäkseen sitä eteenpäin.” (kunnan
edustaja)

”Kehittämisyhtiön perustaminen oli silloin Oberschwaningenissa…Siellä olivat silloin myös
vastuulliset herrat ministeriötä. He myös toivat hyvin vahvasti näkemyksensä yhtiön perusta-
missopimukseen. Tietysti ymmärretään, kun on valtion varoja käytettävissä, että heillä on
tietty puheoikeus.” (kunnan edustaja)

 Organisoituminen ei kuitenkaan sujunut helposti Ansbach-Hesselbergin alueella-
kaan. Keskeisenä ongelmana oli alueen laajuus ja heterogeenisuus (ks. myös Hueb-
ner 1996, 112; Maier & Angermann 1996, 101-102). Kuntainstituutiolle tyypillisellä
tavalla suoraan omaan kuntaan tulevat hyödyt korostuivat (ks. myös Huebner 1996,
177). Monet kehittämissuunnitteluun mukaan tulleet ja erityisesti kauempana Hes-
selberg-vuoresta sijainneet kunnat eivät nähneet keskinäistä riippuvuutta tai yhteis-
työn hyötyjä. Suunnittelun kuluessa oli mm. käynyt selväksi, ettei suunnitelma joh-
tanut automaattisesti valtion tai EU:n tukiin.
 

 Vaikka työseminaareihin osallistuneet pormestarit saattoivatkin jo olla vakuuttu-
neita yhteistyöstä koituvista hyödyistä, kunnanvaltuustoissa suhtauduttiin asiaan
yleisesti epäillen. Seudullisen kehittämissuunnitelman menettelyt eivät olleet mah-
dollistaneet valtuutettujen laajempaa osallistumista suunnitteluun. Näin ollen por-
mestareiden asemalla ja kyvyllä vakuuttaa kuntansa valtuutetut oli suuri merkitys.
Tietoa työseminaareissa syntyneistä tuloksista ja tunnelmista heidän oli kuitenkin
vaikea yksin välittää eteenpäin, etenkin kun kirjallista materiaalia oli hyvin vähän
käytettävissä. Jotkut pormestarit hakivat aluetta edustavan osavaltiopäivien kansan-
edustajan tukea. Oma merkityksensä oli myös puoluerajoilla. Alueella kehittämis-
suunnitelmaa olivat vieneet eteenpäin ennen kaikkea CSU:n edustajat. Se sai muita
puolueita edustavat kunnanvaltuutetut yleensä suhtautumaan asiaan kriittisemmin.
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Kummallakin tutkimusalueella näkyi kuitenkin yhteistyö yli puoluerajojen, mikäli
yhteiset intressit muuten olivat tarpeeksi selvät. Loppujen lopuksi neljä kehittämis-
suunnitelma-alueen kuntaa jäi pois kehittämisyhtiöstä. Osa tuli mukaan lähinnä pas-
siivisiksi jäseniksi.

”Se oli oikeastaan juuri se kohta, kun tiedonvälitys oli aina vaikeaa, sillä viimekädessä oli
vain se mahdollisuus, että kukin pormestari tiedottaa yhä uudelleen kunnassaan. Työseminaa-
reista oli vain hyvin vähän dokumentteja. Ne minä laitoin myös aina kiertämään, mutta kau-
punginvaltuustossa ei ole mahdollista selvittää niin laajasti kuin ehkä oikeastaan olisi tar-
peellista.” (kunnan edustaja)

”Me tiedotimme aika ajoin kunnanvaltuustolle, aina työseminaarin jälkeen ja kun olimme
saaneet yhteenvedon. Kuitenkin mukana pysymiseen tarvittiin herra N.N:n (kansanedustaja)
panosta, muuten sitä ei olisi näissä olosuhteissa kunnanvaltuustossamme hyväksyt-
ty…Kunnanvaltuusto oli sitä mieltä, kun muutamat ympäryskunnat olivat jääneet pois, että
täytyy ehkä harkita, laittaako siihen rahaa.”  (kunnan edustaja)

 

 Ansbach-Hesselbergin alueelle perustettu kehittämisyhtiö sai selvästi omaa toimi-
valtaa. Kun Deggendorf-Plattlingin alueella yhteistyössä painottui kuntien maan-
käyttötarpeiden sovittaminen, Ansbach-Hesselbergin alueella kyse oli enemmän alu-
een etujen yhteisestä ajamisesta ja näin lisähyödyn saamisesta. Oma päätösvalta
tärkeiksi katsotuissa asioissa ei siis ollut vaarassa. Yhtiön johtokunnan koostumuk-
sessa haluttiin kuitenkin huolehtia alueen eri osien – ja puoluekantojenkin – tasa-
puolisesta edustuksesta. Lisäksi keskuspaikkaluokituksen korostama kuntien epäta-
sa-arvo näkyi johtokunnan koostumuksessa: alueen kahden suuremman kaupungin
oli kummankin päästävä siihen. Jollekin alueen osalle koituvaa hyötyä ei myöskään
katsottu välttämättä hyödyttävän kaikkia kuntia. Moni kunta asettikin mukaantulon-
sa ehdoksi sen, että kustakin projektista ja projektien rahoituksesta tuli sopia erik-
seen sen mukaan, mitkä kunnat kulloinkin siitä suoraan hyötyvät.

 ”Tärkeää on se, että siinä (seudullisessa kehittämissuunnitelmassa) on tullut esiin, että X on
kehitettävä keskikokoinen keskus. Se tarkoittaa, että me olemme suuri seutukuntaan kuuluva
kaupunki. On tärkeää ennen kaikkea, että tehdään selväksi ympäröiville kunnille ja kaupun-
geille, että X:llä on myös tärkeä asema Baijerissa.” (kunnan edustaja)

 ”Siinä pääsimme yhteisymmärrykseen, että tietyt asiat, joiden painopiste on rajatulla alu-
eella, sanotaan vaikka neljässä kunnassa X.n ympärillä, että nämä vain rahoittavat niitä (hank-
keita). Tässä vaiheessa on helpompaa vakuuttaa kaupunginvaltuusto niin, että, jos on toimen-
pide, josta hyödyn niin myös maksan. Se on helpompi välittää eteenpäin, kuin se, että kaikki
tulee isoon säkkiin ja menee Y:hyn…Me maksamme, mutta meidän luonamme ei tehdä mi-
tään.” (kunnan edustaja)

Tutkimusalueen kunnista osa oli siis jo ennestään tiedostanut jonkinlaisen tarpeen
yhteistyöhön alueellisessa kehittämisessä. Alueilla oli myös joitain vanhoja insti-
tuutioita, jotka edistivät kuntien välistä kumppanuutta ennen kaikkea luomalla tilai-
suuksia kuntien edustajien väliseen vuorovaikutukseen. Alueellista kehittämissuun-
nitelmaa voi taas pitää kuntien kumppanuutta tukevana uusien instituutioiden ele-
menttinä ensinnäkin siksi, että siihen liittynyt normatiivinen ohjaus pakotti kuntia
alueellisesti laajempaan yhteistyöhön, kuin mitä itsestään olisi syntynyt. Toiseksi
suunnitelma tarjosi kumppanuuteen myös kuntainstituutiossa tunnustettuja rationaa-
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lisia kannustimia, lupauksia suunnitelman avulla saavutetuista yhteistyön hyödyistä.
Vielä enemmän kuntien kumppanuuden syntymistä tukivat kuitenkin suunnittelun
osallistavat metodit, jotka ohjasivat kuntia keskinäiseen vuorovaikutukseen. Alue-
management-organisaation malli taas tuki kuntien organisoitumista erityisesti silloin,
kun siihen liittyi valtionhallinnon tukitoiminnan kautta ohjautuvia taloudellisia kan-
nustimia. Valtionhallinnon tukitoiminnalla oli kuntien kumppanuutta ja organisoitu-
mista edistävä vaikutus myös siksi, että sen kautta tuotiin esille kuntien yhteistyön
hyötyjä. (Ks. kuva 19.)

Kuva 19. Uusien instituutioiden eri elementtien sekä alueella olevien vanhojen
instituutioiden vaikutus kuntien kumppanuuteen ja organisoitumiseen.

Alueellista kehittämissuunnitelmaa edustaneen seudullisen kehittämissuunnitelman
jotkut ominaispiirteet myös haittasivat kumppanuuden syntymistä. Normatiivisesti
ohjattu alueen rajaus toi mukaan hyvin eri tavoin motivoituneita kuntia, mikä haitta-
si aidon kumppanuuden rakentumista. Seudulliselle kehittämissuunnitelmalle omi-
naiset menettelyt eivät myöskään tehneet suunnittelusta kumppanuutta vahvistavaa
kommunikatiivista prosessia. Lisäksi suunnitelman sisällönohjaus nosti esiin kump-
panuutta vaikeuttavia kehittämisteemoja. Heikko lanseeraus taas haittasi kumppa-
nuuden syntymistä, sillä tieto aluemanagementista oli jäänyt heikoksi. (Ks. kuva
19.)

Kuten kuvassa 19 on esitetty, alueilla vaikutti myös monia kumppanuutta haittaavia
vanhoja instituutioita. Etenkin isojen kaupunkien ja pienten kuntien tasavertaiseen
kumppanuuteen on yleensäkin vaikea päästä. Kuntainstituutio sekä keskusluokitus-
järjestelmä vahvistivat kuntien eriarvoisuutta. Lisäksi hallintoyhteisöinstituutiolla

HAITTAAVAT UUDET
ALUEELLINEN KEHITTÄMIS-
SUUNNITELMA
-normatiivinen ohjaus (aluera-
jaus ja sisällönohjaus)
-ei mahdollista vuorovaikutusta
(perinteiset menettelyt)
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-aluemanagement-
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TUKEVAT VANHAT
-puoluepolitiikan instituutiot
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kehittämissuunnittelu
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arvostukset ja ajattelutavat
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oli myös aitoa kumppanuutta haittaavia vaikutuksia. Kuntainstituution kuuluvat kil-
pailu, pelko oman päätösvallan menettämisestä sekä oman edun tavoittelu olivat
aidon kumppanuuden esteenä myös samankokoisten kuntien välillä. Kuntien välisen
kumppanuuden rakentuminen vaatii kummallakin alueella vielä lisäksi pitkän pro-
sessin, jossa käytännön toiminnan kautta syntyy konkreettisia hyötyjä ja keskinäistä
luottamusta.

”Me haluamme niin pitkälle kuin mahdollista olla samalla tasolla. Se on tietysti aina vaikeaa,
koska kaupunki X:llä on suuruusluokasta johtuen toisenlaisia näkemyksiä. Minun täytyy sa-
noa, että alussa meistä tuntui, että meidät oli otettu pakolla mukaan. Ne tarvitsivat meitä,
mutta eivät sittenkään tarvinneet. Ne tarvitsivat meitä, jotta ylipäänsä tulisivat tunnustetuksi
seutuna…Nyt se on vähän kasvanut. Yhteydenpidon kautta näemme ehkä paremmin toisten
ongelmat. Rakenteiden,  pormestariringin jne. kautta pienempiä kuntia on alettu arvostaa ja
tunnustaa enemmän. Ongelmia on myös meillä eikä vain X.llä. (kunnan edustaja)

12.4.2 Kumppanuus seudullisten ja alueellisten viranomaisten kanssa

Aluemanagementissa seutukunnalla sekä aluehallituksen osavaltionkehittämisosas-
tolla on merkitystä kuntien yhteistyöorganisaation kumppaneina. Hankekohtaisesti
myös muilla alueellisilla viranomaisilla, esimerkiksi aluehallituksen elinkeinojen
kehittämisestä vastaavalla osastolla sekä maaseudun kehittämisen piirillä, saattaa
olla merkitystä. Ne jätetään kuitenkin tämän tarkastelun ulkopuolelle. Ansbach-
Hesselbergin alueella aluemanagerin tärkeänä kumppanina oli myös aluehallitukseen
palkattu LEADER-manageri. Tähän palataan alueen muita toimijoita kumppaneina
käsittelevä luvussa 12.4.3 (s. 192).

Kuntien aluemanagement-organisaation kumppanina seutukunnalta odotetaan asian-
tuntijatukea sekä toiminnallista ja taloudellista tukea. Seutukunnan edustajat taas
voivat odottaa aluemanagement-organisaatiolta omaa työtään täydentävää roolia
seutukunnan kehittämisessä. Aidon kumppanuuden ehtona on mm. se, etteivät orga-
nisaatiot koe olevansa toistensa kilpailijoita. Aluehallituksen osavaltionkehittämis-
osastolta taas odotetaan pitkälti valtionhallinnon tukitoiminnan kaltaista kump-
panuutta aluemanagement-organisaation kanssa. Niille kuntien yhteistyöorganisaati-
on merkitys on ennen kaikkea osavaltion kehittämisen ja aluesuunnittelun tavoittei-
den aktiivisessa toteuttamisessa.

Kuvan 20 (s. 187) mukaisesti alueellisen kehittämissuunnittelun instituutio vaikutti
osaltaan seutukunnan ja aluehallituksen osavaltionkehittämisosaston kumppanuu-
teen kuntien aluemanagement-organisaatioiden kanssa. Merkitystä oli myös valtion-
hallinnon tukitoiminnalla sekä uusien instituutioiden lanseeraustavalla. Vielä suu-
rempi vaikutus kumppanuudelle oli kuitenkin näiden viranomaisten toimintaa ohjaa-
villa perinteisillä instituutioilla. Kumppanuuden syntymisessä keskeistä oli niin
ikään käytännön toiminnassa syntynyt vuorovaikutus alueella.
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Kuva 20. Uusien instituutioiden eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vai-
kutus seutukunnan ja aluehallituksen osavaltionkehittämisosaston kumppanuuteen
aluemanagement-organisaatioiden kanssa.

Seutukunta

Seutukuntien ja kuntien tiivis yhteys kuuluu seutukuntainstituutioon. Seutukunnan-
toimistojen yhtenä keskeisenä velvollisuutena on huolehtia sellaisista kunnille yhtei-
sistä tehtävistä, joita yksittäisissä kunnissa ei pystytä hoitamaan tai ei kannata teh-
dä. Seutukunnan yleisestä kehittämisestä vastaaminen ja kuntien tukeminen alueelli-
sessa kehittämisessä ovat osa tätä tehtäväkenttää. Kunnat ovat puolestaan seutu-
kuntien keskeisiä rahoittajia. Lisäksi seutukuntapäivillä kuntien pormestarit ovat
vahvasti edustettuina. (Ks. Gisevius 1994, 105-106; von der Heide 1993, s.115-120;
Kahila 1997, 180.) Tutkimusalueista etenkin Ansbach-Hesselbergin alueella seutu-
kunnalla olikin vahva rooli kuntien yhteistyökumppanina kehittämisprosessin käyn-
nistämisessä. Kummallakin alueella seutukunnantoimiston eri osastot toimivat myös
asiantuntijatukena sekä suunnittelu- että toteuttamisvaiheessa.

”Seutukunta maksoi siitä 150 000 DM...Kaikki poliittiset puolueet olivat kyllä yksimielisiä,
että meidän täytyy tehdä jotain eteläiselle seutukunnalle, Hesselberg-alueelle.” (seutukunnan
edustaja)

Seudullinen kehittämissuunnitelma tuki jonkin verran seutukuntien ja tulevien alue-
management-organisaatioiden kumppanuuden syntymistä. Merkitystä oli ennen
kaikkea sillä, että seutukunnan edustajien näkemyksiä ja ideoita kuunneltiin suun-
nitteluprosessissa. Ansbach-Hesselbergin alueella seutukunnan edustaja oli myös
mukana työseminaareissa. Kehittämissuunnitelma edisti monia seutukunnan esittä-
miä tai jo sen johdolla vireillä olevia hankkeita. Tällainen oli esimerkiksi Deggen-
dorf-Plattlingin alueella toteutettu Isar-joen pyöräilyreitti. Toisaalta seutukunnan ja
kuntien yhteistyö näissä hankkeissa olisi voinut onnistua myös ilman kehittämis-
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suunnitelmaa. Uudenlaista vuorovaikutusta seutukunnan edustajien ja kuntien välillä
seudullisen kehittämissuunnitelman mukainen suunnitteluprosessi ei Deggendorf-
Plattlingin alueella ollut luonut.

Aluemanagement-organisaation ja seutukuntien kumppanuus ei ollut itsestään sel-
vää. Deggendorf-Plattlingin alueella kunnat toivoivat seutukunnalta aktiivisempaa
mukanaoloa ja vastuunottoa useammasta kehittämissuunnitelmassa ehdotetusta
projektista. Lisäksi ne katsoivat seutukuntaneuvoksen olevan liian väliinpitämätön
kehittämisprosessia kohtaan. Ansbach-Hesselbergin alueella yhteistyö seutukunnan
ja kuntien välillä lähes katkesi toteuttamisvaiheen alkaessa.

Yhteistyön ongelmien syitä löytyy seutukuntainstituutiosta itsestään. Ensinnäkin
seutukuntien oli huolehdittava tasapuolisesti koko alueestaan (ks. esim. von der
Heide 1993, 118). Kummallakin tutkimusalueilla kuntien kehittämisyhteistyö koski
vain osaa seutukunnasta ja seutukunnan elimissä oli vaikea perustella aktiivista t u-
kea vain tälle tietylle osalle. Resurssit eivät myöskään riittäneet samanlaiseen pa-
nostukseen kaikkialla. Deggendorfin seutukunnassa asiaan vaikutti varmasti vielä
se, että Deggendorf-Plattlingin alue oli taloudellisesti seutukunnan vahvinta. Ans-
bachin seutukunta taas oli seutukuntien yhdistämisien tulos. Vanhat rajat olivat
edelleen vahvasti ihmisten mielissä, mikä osaltaan pakotti kiinnittämään kuntien
tasapuoliseen kohteluun tavallista enemmän huomiota.
 

 ”Meidän näkökulmastamme on tärkeää, ettei seutukuntaa jätetä ulkopuolelle, ettei se (kunti-
en yhteistyöorganisaatio) ole elitistinen rinki, joka ei halua olla missään tekemisissä muiden
kuntien kanssa eikä seutukunnantoimiston eikä seutukunnan.” (seutukunnan edustaja)

 ”Seutukunta on nykyisin ottanut vähän etäisyyttä, koska on myös kuntia, jotka eivät ole ke-
hittämisalueella. Ja siksi katsoo vähän synkästi tänne. Joku voi sanoa, mitä heillä on, halu-
amme me myös.” (kunnan edustaja)

 Seutukunnantoimiston toinen virallinen rooli, eli rooli valtionhallinnon alimpana
kuntia valvovana viranomaisena aiheutti niin ikään ongelmia kumppanuudelle. Se
ohjasi kuntien käsityksiä seutukunnasta. Pienemmät kunnat yleensä pitivät seutu-
kuntaa tarpeellisena tukena, mutta monesti kritisoivat sen muodollista jäykkyyttä
sekä halua ohjailla kuntia. Isommat kaupungit eivät samalla lailla tunteneet tarvitse-
vansa seutukuntia. Seutukunnan ja kaupunkien välille saattoi ennemminkin syntyä
valtataistelua. Seutukunnan ja kuntien epätasa-arvoisuutta sekä seutukunnalle va-
kiintunutta ohjaajan roolia suhteessa kuntiin kuvaa myös Ansbach-Hesselbergin alu-
eella seutukunnan elinkeinovastaavan ottama tarkkailijan rooli työseminaareissa.
”Henkilökemialla” oli kummallakin alueella lisäksi oma merkityksensä yhteistyön
sujumisessa seutukunnan ja kuntien välillä.
 

 ”Kuntien ja seutukunnan vuorovaikutukselle on oikeastaan kiinteä muoto, kiinteät rajat ja
säännöt. Seutuna (Teilraum) tai alueena meillä on mahdollisuus olla luovempi, perustui se
sitten pormestareiden aktiivisuuteen tai kiinnostuneisiin asukkaisiin tai yksittäisten kuntien
kiinnostukseen.” (kunnan edustaja)
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”Minä olin työseminaareissa erittäin pidättyväinen, sillä me halusimme pormestareiden suo-
dattamattoman mielipiteen enkä halunnut astua siellä esiin ja sanoa, että olen se suuri elin-
keinoasiamies ja tiedän, miten se menee, ja holhoan teitä eikä me nyt voida pitää mitään työ-
seminaaria.” (seutukunnan edustaja)

Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin heikko lanseeraus sekä
seudullisen kehittämissuunnitteluprosessin vähäinen avoimuus aiheuttivat Ansbach-
Hesselbergin alueella lisää ongelmia seutukunnan ja kuntien yhteistyöorganisaation
kumppanuudelle. Seudullisesta kehittämissuunitelmasta ja sen tarjoamasta tuesta ei
ollut selvää kuvaa. Tietoa kehittämissuunnitelmasta seutukunnan edustajat olivat
saaneet pitkälti epävirallisissa poliittisissa instituutioissa tapahtuneen vuorovaiku-
tuksen kautta. Perinteiset alueellisen kehittämisen toimintatavat eli pyrkimys vai-
kuttaa valtion investointeihin, ohjasivatkin vahvasti seutukuntaneuvoksen tulkintaa
kehittämissuunnitelman tarkoituksesta. Suunnitelman odotettiin automaattisesti var-
mistavan valtion rahoituksen ehdotettuihin hankkeisiin. Seudullisen kehittämissuun-
nitelman status alueellista kehittämistä koordinoivan ministeriön välineenä varmasti
osaltaan antoi olettaa, että muiden ministeriöiden sitoutuminen suunnitelman niitä
koskeviin ehdotuksiin oli varmistettu. Seutukunnan edustajien kiinnostus suunnitel-
maa kohtaan väheni, kun alkoi selvitä, ettei ulkopuolista rahoitusta esitetyille ke-
hittämisehdotuksille ollutkaan automaattisesti luvassa. Alueen omista voimavaroista
lähtevän kehittämisprosessin merkitystä ei niin ymmärretty. Seutukuntaneuvoksen
kielteinen suhtautuminen suunnitelmaa kohtaan kasvoi lisäksi edelleen, kun suunni-
telmaluonnoksia ei ollut mahdollista tarkastella lähemmin.

”(Me odotimme) apua. Mitä voidaan tehdä tämän alueen taloudelliseksi vahvistamiseksi?  Se,
mitä me myös odotimme, oli, että näiden ehdotusten työstämisessä ja valmistamisessa ne,
joiden täytyy ne taloudellisesti toteuttaa, että heidät olisi jo sidottu mukaan. Näin meille ai-
nakin luvattiin. Niin ei kuitenkaan tehty…Esimerkiksi, mitä tulee tienrakennushankkeisiin,
että sisäministeriö olisi kytketty, miltä rahoitusmahdollisuudet näyttävät.” (seutukunnan
edustaja)

”Viime vuosina, vuosikymmeninä, merkittävää seutukunnallemme oli varmasti seutukunta-
neuvos päätoimijana, X:n seutukunnalle, ja siinä vastasi kattavasti alueellisesta kehittymi-
sestä. Ja sitten X:n ylipormestari. Nämä olivat kaksi napaa, vaikuttajia, jotka yrittivät vetää
alueelle jotain, saavuttaa joitain asioita, Münchenissä, Bonnissa, Berliinissä, Brysselissä tai
vain Y:ssä.” (seutukunnan edustaja)

Kuntien aluemanagement-organisaatio saatettiin nähdä seutukunnassa myös helposti
kilpailijana seutukunnan omalle kehittämistoiminnalle. Tällaista keskustelua käytiin
mm. Ansbach-Hesselbergin alueella, kun seutukunnassa oli suunniteltu koko sen
alueen kattavan kehittämisyhtiön perustamista. Suuri merkitys aluemanagement-
organisaation ja seutukunnan kumppanuuden kehittymisessä olikin ensiksi mainitun
omalla aktiivisuudella luottamuksen ja yhteistyötä tukevien instituutioiden rakenta-
misessa sekä yhteistyön hyötyjen esilletuomisessa. Esimerkiksi Deggendorf-
Plattlingin alueella seutukunnan edustajat olivat jäseninä niin pormestariringissä
kuin valmistelevassa viranomaisryhmässä. Aluemanagementista vastuuta kantavat
pyrkivät myös toimimaan mahdollisimman avoimesti seutukunnan suuntaan, jotta
epäilyt kilpailuasetelmasta eivät saisi sijaa. Lisäksi aluemanagement-organisaation
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käytännön toiminta tuotti aktiivisuutta, jonka seutukunnan edustajat näkivät koko
seutukuntaa hyödyttäväksi. Ansbach-Hesselbergin alueella palkatun aluemanagerin
aloitteellisuus suhteiden rakentamiseksi seutukuntaan on myös tuottanut tulosta.

 
 ”Meillä on hyvin kiinteä kontakti seutukuntaan. Se on tärkeää. Ei yksinomaan siksi, että me
haluamme sieltä asiantuntija- ja suunnitteluapua, vaan koska me voimme myös tuottaa omia
toimia ja aloitteita myös ilman seutukunnantoimiston apua, mutta silti haluamme tehdä ne
vain seutukunnan tietäen. Me emme halua salamyhkäisyyttä. Me kahdeksan kuntaa olemme
enemmän kuin puolet seutukunnasta. Siinä täytyy luonnollisesti varoa, ettei sitä joskus tul-
kita väärin, ja joku tulisi ajatukseen, että siellä rakentuu seutukunta seutukunnassa.” (kunnan
edustaja)

”Se (kuntien yhteistyö) on meidän näkökulmastamme hyvin järkevää ja ehdottomasti tukemi-
sen arvoista, koska se tuo myös impulsseja koko seutukunnalle, myös muille kunnille, jotka
voivat niistä hyötyä.” (seutukunnan edustaja)

Vaikka seutukuntainstituutioon kuuluu vahvasti sitä edustavien organisaatioiden ja
kuntien välinen tiivis yhteistyö, instituutio myös vaikeuttaa yhteistyön muodostu-
mista aidoksi kumppanuudeksi. Uusien instituutioiden elementtinä alueellinen ke-
hittämissuunnitelma edisti kuntien ja seutukunnan kumppanuutta hieman mahdollis-
taessaan seutukunnan osallistumisen suunnitteluun. Seudullisen kehittämissuunni-
telman melko suljettu suunnitteluprosessi pystyi  kuitenkin luomaan vain vähän
edellytyksiä kumppanuuden vahvistumiselle. Alueellisen kehittämissuunnittelun
heikko lanseeraustapa haittasi lisäksi kumppanuuden syntymistä, sillä se antoi mah-
dollisuuden vääränlaisiin odotuksiin. (Ks. kuva 20, s. 187.) Kaiken kaikkiaan alue-
management-organisaatioiden ja seutukunnan välisen kumppanuuden syntymiselle
keskeistä olivat käytännön toiminnan kautta esille tulleet yhteistyön hyödyt sekä
syntyneen vuorovaikutuksen avoimuus.

Aluehallituksen osavaltionkehittämisosasto

Lähtökohdat aluehallituksen osavaltionkehittämisosaston kumppanuudelle kuntien
aluemanagement-organisaatioiden kanssa eivät olleet ongelmattomat. Vaikka alue-
suunnittelusta osastolla vastaavien tulisi periaatteessa olla kunnallisen aluesuunnit-
teluliiton ”työrukkasia”, siihen – kuten aluesuunnittelun instituutioon yleensäkin –
suhtauduttiin kunnissa varauksella. Osavaltion kehittämisen instituutioihin liittyivät
odotukset ylhäältä tulevasta ohjauksesta ja kunnista lähtevän kehittämisen rajoitta-
misesta. (Ks. myös Troeger-Weiss 1998, 117-122.) Perinteiset osavaltion kehittämi-
sen ja aluesuunnittelun instituutiot olivat lisäksi vuosikymmeniä ohjanneet alue-
suunnittelusta aluehallituksissa vastaavien virkamiesten toimintaa. Näissä instituu-
tioissa korostuvat virkamiesten rooli asiantuntijana ja osavaltion kehittämisen ta-
voitteiden noudattamisen valvojana. Alueellisen kehittämissuunnittelun ja alue-
managementin instituutiot sekä niihin kuuluva valtionhallinnon tukirooli olivat uusia
eikä niitä oltu vahvasti lanseerattu aluehallituksiin. Uudet instituutiot eivät myös-
kään ole tarjonneet – etenkään eläkeikää lähestyville – virkamiehille erityisiä kan-
nustimia.
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”Me kaikki, jotka toimimme kunnallispolitiikassa, poliittisesta väristä riippumatta, olemme
oikeastaan aina kiinnittäneet suurta huomiota siihen, että kunnallisen suunnitteluvallan peri-
aate, joka on alkuperäinen kuntien oma intressi, ettei sitä jostain ylhäältä käsin oteta pois. Ja
siihen on jo yrityksiä tämän aluesuunnitteluliiton kautta viedä läpi valtion intressejä. Sen me
olemme oikeastaan aina tyrmänneet. Tämän vuoksi tästä virallisesta alueesta ei oikeastaan
kovin paljoa pidetä.” (kunnan edustaja)

”Tämä alue (aluemanagement) eroaa klassisista instrumenteista. Se on myös henkilöstöon-
gelma. Meillä on paljon työntekijöitä, jotka ovat jo viisissä-, kuusissakymmenissä, jotka ovat
oppineet tuntemaan ja sisäistäneet vain tämän klassisen välineistön. Heidän on erittäin vaike-
aa ryhtyä aktiivisemmaksi tässä…’Tämä ei ole meidän asiamme.64 Miksi me sotkeennumme
siihen?’ Tällaista asennetta on myös työntekijöiltä osin kuultavissa.” (osavaltionkehittämis-
osaston edustaja)

Seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisprosessiin aluesuunnittelun edustajat
osallistuivat lähinnä näkemysten välittäjinä sekä kontaktien luojana suunnittelijoiden
ja aluehallituksen muiden osastojen välillä. Kehittämissuunnittelun menettelyt eivät
siis pitäneet sisällään kuntien ja aluehallituksen edustajien välistä vuorovaikutusta.

Kaikesta huolimatta kummallakin tutkimusalueella aluesuunnittelua edustavilla vir-
kamiehillä oli jonkinlainen tukijanrooli suhteessa aluemanagement-organisaatioihin.
Erityisesti Deggendorf-Plattlingin alueella he olivat kuntien kehittämisprosessin
vastuuhenkilöille apuna mm. neutraalina sovittelijana kuntien välillä sekä ylipäänsä
laajemman näkemyksen tuojana. Kumppanuuden kehittymistä auttoi siellä ensinnä-
kin aluesuunnittelusta vastaavan virkamiehen oma vahva identifioituminen valtion-
hallinnon tukirooliin. Taustalla olivat mm. hänen kokemuksensa Baijerin, Tsekin-
maan ja Itävallan raja-alueelle EU:n rahoituksella laaditusta kehittämissuunnitel-
masta ja Euregio-alueen perustamisesta. Lisäksi kuntien yhteistyö näytti käytännös-
sä auttavan aluesuunnittelunkin kysymysten ratkomisessa. Aluemanagement-
organisaation vastuuhenkilöt olivat myös itse aktiivisia yhteydenpidossa osavaltion-
kehittämisosaston  virkamiehiin.

”Oikeastaan on kaksi painopistettä (osavaltionkehittämisosaston tehtävissä). Yksi painopis-
tealue on se klassinen, siis suunnittelu, aluesuunnittelu…Ja toinen alue on tämä manage-
ment.” (osavaltionkehittämisosaston edustaja)

”Ja myös tietoisuus ongelmista vahvistuu kunnissa koko ajan. Sillä on niin paljon arvoa, että
istutaan yhteen ja yksinkertaisesti kuunnellaan, mitä ongelmia toisilla on, mitä ongelmia
meillä yhteistyössä on, mitä avoimia kysymyksiä on. Esimerkiksi olemme saaneet huomata,
että alueellisten viherkäytävien kysymyksestä on keskusteltu kunnissa intensiivisem-
min…Aluesuunnitelman uudistus on vasta tulossa ja he ovat jo nyt etukäteen tekemisissä sen
kanssa.” (osavaltionkehittämisosaston edustaja)

 BOKYM rahoitti Ansbach-Hesselbergin alueen aluemanagement-pilottihanketta
käyttöönsä osoitetuista LEADER II -varoista. Aluehallituksen osavaltionkehittämis-
osaston antama tuki toteuttamisvaiheessa liittyi aluehallituksen rooliin näiden varo-
jen hallinnoijana. Tukivarojen hallinnointitoimet olivat heille uutta. LEADER-
                                                
64 Alkuperäinen saksankielinen lausahdus: ”Das ist nicht unser Bier.” (Suomeksi: ”Tämä ei ole meidän
oluttamme.”)
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varojen nähtiin kuitenkin hyödyttävän aluesuunnittelun tavoitteiden saavuttamista ja
ne kannustivat virkamiehiä aktiiviseen yhteyteen kuntien aluemanagement-
organisaation kanssa. Aidon kumppanuuden sijaan aluesuunnittelun edustajat ottivat
yhteistyössä tosin perinteisemmän valvojan ja ohjaajan roolin. Toisaalta kokemat-
tomien kuntien alkavalle kehittämisprosessille ohjaus saattoi ensivaiheessa olla
hyödyllistäkin.

”Ne (rahoittavat ohjelmat) ovat ohjelmia, jotka auttavat tavoitteiden toteuttamises-
sa…Ottamalla paikallisen väestön mukaan, nämä ovat kaiken kaikkiaan välineitä toteuttaa
asteittain osavaltionsuunnittelun oikeaksi katsomia tavoitteita. ” (osavaltionkehittämisosas-
ton edustaja)

Osavaltion kehittämisen ja aluesuunnittelun edustajille vakiintuneet roolit siis hait-
tasivat kumppanuuden syntymistä kuntien aluemanagement-organisaatioiden kanssa.
Uusien instituutioiden lanseeraus aluehallituksiin oli lisäksi ollut heikkoa. Seudulli-
sen kehittämissuunnitelman menettelyt eivät myöskään mahdollistaneet uudenlaista,
kumppanuutta tukevaa vuorovaikutusta aluesuunnittelun edustajien ja kuntien vä-
lillä. Valtionhallinnon tukitoiminta oli kuitenkin uusien instituutioiden elementti,
joka edisti aluemanagement-organisaatioiden ja aluesuunnittelun edustajien välistä
kumppanuutta. Se tarjosi virkamiehille mahdollisuuden identifioitua kuntien har-
joittaman aluemanagementin tukijaksi. Olemassa olevista instituutioista EU:n oh-
jelmilla oli myös selvästi tällaista roolia tukevaa vaikutusta. Ohjelmat olivat tosin
osin aluesuunnittelun edustajille melko uusia. Aluemanagement-organisaation
omalla toiminnalla ja sen tuloksilla oli lisäksi merkitystä kumppanuuden syntymi-
sessä. (Ks. kuva 20, s. 187.)

12.4.3 Alueen muut toimijat kumppaneina

Omaehtoisessa alueellisessa kehittämisessä kuntien aluemanagement-organisaatio
tarvitsee viranomaisten lisäksi laajasti muita alueen toimijoita kumppaneikseen.
Alueen asukkaat, yhdistykset, järjestöt, yritykset ja koulutuslaitokset ovat tärkeitä
kehittämisideoiden tuojia ja erilaisten hankkeiden toteuttajia. Tällaisten kump-
panuuksien syntymistä eivät alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin
instituutiot vahvasti tukeneet. Suurempi merkitys oli aluemanagement-organisaation
käytännön toiminnan kautta syntyneillä tarpeilla sekä alueilla olemassa olevilla i n-
stituutioilla. (Ks. kuva 21, s. 196.)

Tutkimusalueilla aluemanagement-organisaatioiden kumppanuus alueen muiden
toimijoiden kanssa jäi kehittämisprosessin alkuvaiheessa vähäiseksi. Keskeisenä
syynä olivat seudullisen kehittämissuunnitelman asiantuntijapainotus ja menettelyt,
jotka eivät juuri luoneet mahdollisuuksia julkishallinnon ulkopuolisten toimijoiden
osallistumiselle suunnitteluun. Elinkeinoalan suunnittelijat tosin tekivät kirjallisia
kyselyjä mm. alueen yritysten tarpeista ja toiveista sekä haastattelivat elinkei-
noelämän avainhenkilöitä. Kunnat eivät kuitenkaan suunnittelun kuluessa olleet vuo-
rovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi seudullisen kehittämissuunni-
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telman sisältöä pidettiin yleisesti liian abstraktina, jotta se olisi kiinnostanut esimer-
kiksi asukkaita ja yrityksiä.

”Minä oletan, että iso osa (asukkaista) on vähintään kuullut jotain, että on olemassa seudulli-
nen kehittämissuunnitelma. Voivatko he siitä ymmärtää mitään konkreettista, on aivan toinen
kysymys. Eivätkä ole myöskään kiinnostuneita.” (kunnan edustaja)

Aluemanagement-organisaation malli periaatteessa ohjasi kuntien yhteistyöorgani-
saatioita hakeutumaan kumppanuuteen alueen eri toimijoiden kanssa. Deggendorf-
Plattlingin alueelle mallia ei kuitenkaan oltu tietoisesti lanseerattu. Aluemanage-
mentin mukainen ajattelu tuli kehittämisprosessin vastuunkantajille vahvemmin tu-
tuksi vasta liittovaltion kilpailun myötä. Ansbach-Hesselbergin alueella lanseerausta
oli kyllä tehty, mutta alueen erilaisten toimijoiden merkitys oli jäänyt siinä kuntien
organisoitumiskysymysten varjoon. Tämä johtui osaltaan siitä, että julkishallinnon ja
virallisen poliittisen päätöksenteon ulkopuolisilla toimijoilla on yleensäkin vähäinen
rooli osavaltion kehittämisessä. Kunnallispolitiikan toimijoiden rooli korostuu. Toi-
saalta kuntien organisoitumiseen liittyneet ongelmat (ks. luku 12.4.1) vaativat Ans-
bach-Hesselbergin alueella todella ratkaisua, jotta prosessi pääsi jatkumaan.

Aloittaessaan käytännön toimet kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi alue-
management-organisaatiot totesivat itse tarvitsevansa alueen erilaisia toimijoita t u-
ekseen ja alkoivat rakentaa tätä kumppanuutta. Deggendorf-Plattlingin alueella
koottiin elinkeinojen ja työllisyyden foorumi (Forum für Wirtschaft und Arbeit) se-
kä ns. ”poikkitieteellisesti ajattelevien ryhmä” (”Querdenkergruppe”), joissa oli
mukana elinkeinoelämän ja oppilaitosten edustajia. Ryhmät pohtivat kehittämis-
suunnitelman pohjalta toteutettavia projekteja ja ideoivat uusia. Seudullinen kehit-
tämissuunnitelma oli osaltaan tukenut ryhmien syntymistä, sillä idea elinkeinojen ja
työn foorumista oli esitetty siinä (ks. Teilraumgutachten Deggendorf/Plattling 1996,
255-257). Suunnitelmassa oli myös erilaisiin kehittämisehdotuksiin liittyen mainittu
muutamia alueen keskeisiä toimijoita. Lisäksi kehittämissuunnitelman merkityksen
kumppanuuksien muodostumiselle voi nähdä siinä, että se mahdollisti ylipäänsä
ajatuksen seudun yhteisestä kehittämisprosessista. Tärkeä edellytys kumppanuu-
delle olivat kuitenkin alueella olemassa olevat, toimijoiden verkostoitumista ja y h-
teishenkeä tukevat instituutiot. Erityisesti pienten kuntien pormestareilla oli yleensä
tiiviit yhteydet kunnassaan toimiviin yhdistyksiin. Alueen johtavat kunnallispoliiti-
kot olivat myös jo aiemmin tottuneet hakemaan yhdistyksistä ja järjestöistä tukea
ajaessaan alueen kehittämiseen liittyviä asioita.

”Mutta mikä on minusta tärkeää ja minkä myös huomaan, että se on erittäin tärkeää, jos ha-
luamme toteuttaa näitä projekteja. Ne ovat projekteja, joiden toteuttamisessa tarvitaan asuk-
kaita tai tiettyjen asioiden hyväksi perustettuja yhteisöjä tai liittoja, yhdistyksiä. Me tarvi t-
semme aina toteuttajia.” (aluemanageri)

”Meillä on ollut oikeastaan jo aina kontakteja, koska ilman tuollaisia instituutioita ei voi jär-
kevästi päästä eteenpäin. Esimerkki: Kun me haimme ammattikorkeakoulua, silloin otimme
yhteyttä kaikkiin mahdollisiin instituutioihin. Itsestään selviä olivat teollisuus- ja kauppaka-
mari, käsityökamari jne…myös matkailu, asukasjuhla…Se on tärkeää. Täytyy sitoa mukaan
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mahdollisimman paljon ihmisiä, muuten ei saa konsensuskelpoista ehdotusta. Näin meillä on
aina ollut eikä siinä ole oikeastaan mikään muuttunut.” (kunnan edustaja)

Deggendorf-Plattlingin alueella alueen muiden toimijoiden merkitys oli erityisesti
kehittämishankkeiden toteuttajina. Keskeisimpiä olivat mm. kaksi alueen oppilai-
tosta, Deggendorfin ympäristöasema sekä alueella toimiva energiayhtiö. Alue-
management-organisaatiosta nämä toimijat hyötyivät siten, että organisaatio huolehti
hankkeiden hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, järjesti kontakteja ja teki hankkeita
laajemmin tunnetuksi tai jopa kantoi päävastuun niistä. (Ks. Teilraum Deggen-
dorf/Plattling 2000, 5-14.) Aluemanagement sinänsä ei kuitenkaan tarjonnut alueen
toimijoille konkreettisia kannustimia omaan aktiivisuuteen kehittämisprosessissa.
Edellä mainitut ryhmät, elinkeinojen ja työn foorumi sekä ”poikkitieteellisesti ajat-
televien ryhmä”, eivät esimerkiksi lähteneet itsestään toimimaan.

”Käytännön toteuttamisessa yritämme aina mahdollisuuksien mukaan saada jokaiselle pro-
jektille projektipäällikön. Osin he ovat kahdeksan kunnan hallinnon piiristä, mutta osin myös
ulkoa. Mutta sanoisin, että projektipäälliköille kyllä tulee suurin paino ja ansio yksittäisten
projektien kehittymisestä. Niille, jotka ottavat sen käsiinsä ja vievät eteenpäin. Olennaista
on, millaisella kekseliäisyydellä ja sitkeydellä..” (kunnan edustaja)

Ansbach-Hesselbergin alueella erityisen merkityksen saa aluemanagement-
organisaation kumppanuus alueelta osavaltiopäiville valitun kansanedustajan kans-
sa. Paitsi prosessin käynnistämisessä hänellä oli keskeinen rooli myös myöhemmin
aluemanagement-organisaation tukena. Kansanedustajalle itselleen yhteistyö toi taas
varmasti kannatusta vaalipiirissään. Tärkeä kumppani oli myös alueen ammattikor-
keakoulu. Suunnittelijat olivat jo olleet yhteydessä kouluun bioenergian hyödyntä-
mistä koskevaan hankkeeseen liittyen. Koulu otti myöhemmin vetovastuun tästä
hankkeesta. Aluemanagement-organisaatio itse taas loi yhteydet koulun puitteissa
toimivaan maatalouden ja alueellisen kehittämisen tutkimusryhmään. Ryhmä antoi
merkittävää asiantuntijatukea prosessin eteenpäinviemisessä. Aluemanagement-
organisaatio toimi kumppanuuksien rakentamiseksi myös mm. perustamalla ns.
Hesselberg-foorumin. Ajatuksen oli esittänyt edellä mainittu kansanedustaja. Ideana
oli koota 1-2 kertaa vuodessa parikymmentä alueen johtavaa henkilöä eri aloilta
yhteen pohtimaan ja ideoimaan alueen kehittämistä. Aluemanageri, joka oli oman
ammattitaustansa vuoksi identifioitunut aluemanagementiin huomattavasti kuntien
edustajia vahvemmin, kutsui foorumiin nimetyt henkilöt ja lisäksi joukon alueen
muita toimijoita kokoon. Hän järjesti työseminaariin, jossa pohdittiin alueen heikko-
uksia ja vahvuuksia, ideoitiin konkreettisia kehittämisprojekteja sekä perustettiin
työryhmiä valmistelemaan projekti-ideoita eteenpäin.

”Tämä Hesselberg-foorumi on kutsuttu koolle ja siellä ovat mitä erilaisimpien yhteiskun-
nallisten ryhmittymien edustajat, joita kansanedustaja N.N ja pormestarit, siis yhtiön jäsenet,
ovat ehdottaneet. Siis, se on täysin sekalainen ryhmä papeista pankkiireihin, taiteilijoihin,
maanviljelijöihin, maaseudun naisiin, naisyrittäjiin. Siis hyvin monipuolinen. Elinkeinoelä-
män ihmisiä. Ja tämä on minun yhteyteni paikallisiin toimijoihin. Se on siis ensinnäkin pe-
rustani, sillä heidän kauttaan saan muita kontakteja. Tai kun käyn työryhmässä tai osallistun
sellaiseen, opin tuntemaan osallistujat ja saan edelleen tietää, kuka voisi olla kiinnostava
tiettyihin ryhmiin. Näin minun täytyy rakentaa pala palalta.” (aluemanageri)
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Keskeinen merkitys kumppanuuden rakentamisessa eri toimijoiden – etenkin alueen
asukkaiden ja paikallisten yhdistysten – kanssa oli kahdella, alueille jo aiemmin
ulkoa lanseeratulla instituutiolla: LEADER- ja Paikallisagenda 21 -toiminnalla. Nii-
den puitteissa oli käynnistetty tai oltiin parhaillaan käynnistämässä prosesseja, joita
aluemanagement-organisaatiot saattoivat hyödyntää kuntien kehittämisyhteistyön
tunnetuksi tekemisessä paikallistasolla ja paikallisten toteuttajien etsimisessä. EU:n
LEADER+-ohjelma oli myös keskeinen kannustin Hesselberg-foorumin perustami-
seen. LEADER II -ohjelman rahoituksella käynnistetty Ansbach-Hesselbergin alue-
management haluttiin saada jatkossa mukaan LEADER+-ohjelmaan. Tämä taas
vaati pelkkiä kuntien edustajia laajempaa kehittäjäryhmää. Hesselberg-foorumin,
alueella aiemmin toimineen LEADER-toimintaryhmän65 sekä edellä mainittujen työ-
seminaarin ja työryhmien pohjalta kuntien kehittämisyhtiön rinnalle perustettiin pai-
kallinen kehittämisyhdistys ”Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz.” Uuden toi-
mintaryhmän alue on hieman seudullisen kehittämissuunnitelman rajausta laajempi.

”Ehkä Agenda-prosessista syntyy jotain. Vielä jotain, joka vahvistaa näitä olemassa olevia
toteuttamisrakenteita. Mikä luonnollisesti olisi ideaalia, olisi, jos yksityiseltä puolelta vo i-
daan löytää oikeanlaisia taistelutovereita, jotka voivat osallistua sekä laittamalla aikaa että
asiantuntijana.” (kunnan edustaja)

”…mikä sujuu hyvin, on yhteistyö LEADER-managerin kanssa. Senhän on aluehallitus pal-
kannut. Me soittelemme kerran viikossa. Hän oli työseminaarissa paikalla. Hän on lähettänyt
minulle saamaansa materiaalia. Jos minä tarvitsen joitain paikallisia toimijoita, niin soitan
hänelle ja hän voi nimetä minulle ihmisiä tai vähintään sellaisia, joilta minä voin taas kysyä,
jos hän ei voi minua suoraan auttaa.” (aluemanageri)

Ansbach-Hesselbergin aluemanagementissa paikallisten asukkaiden ja yhdistysten
merkitystä korostettiin Deggendorf-Plattlingin aluetta enemmän. Paitsi LEADER-
ohjelman vaatimuksista erot johtuvat myös aluemanagementista vastuuta kantavien
taustasta. Ansbach-Hesselbergin aluemanageri edusti vahvemmin maaseudun kehit-
tämisen kysymyksiin ja ruohonjuuritasolta lähtevään kehittämiseen painottuvaa
aluemanagementia. Hänelle alhaalta lähtevä kehittäminen tarkoitti alueen asukkaista
ja heidän yhteisöistään lähtevää toimintaa. Deggendorf-Plattlingin alueella alue-
managementin käytännön toteuttamisesta puolestaan vastasivat vahvasti maankäy-
tönsuunnittelun ja kunnallishallinnon instituutioita edustavat virkamiehet. Näissä
instituutioissa aloitteentekijän rooli on vahvemmin julkishallinnolla sekä etenkin
poliittisilla päättäjillä. Alhaalta lähtevä kehittäminen tulkittiin ennen kaikkea kuntien
omaehtoiseksi toiminnaksi.

”Minä ajattelen, että on todella tärkeää edistää ja kehittää tätä bottom-up -strategiaa. Se tar-
koittaa sitä, että kun on tämä suunnitteluun ja kunnallisiin intresseihin suuntautuva seudulli-
nen kehittämissuunnitelma, joka on enemmän ylhäältä käsin tehty, nyt täytyy myös katsoa,
millaisia voimavaroja alueella on, kiinnostusta, missä asukkaat näkevät puutteita ja näihin  pe-
rustuen luoda myös projekteja. Koska minulla on se käsitys, että ne kantavat paremmin. Ne
voivat kuitenkin vastata seudullisen kehittämissuunnitelman sisältöä.” (aluemanageri)

                                                
65 Toimintaryhmän alue ja seudullisen kehittämissuunnitelman alue menivät vain osittain päällekkäin.
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”Me kahdeksan kuntaa organisoidumme itse. Me emme sano, rakas seutukunta, ota meitä kä-
destä ja saata meitä pimeän metsän läpi. Tai aluehallitus. Vaan me pienimpänä yksikkönä, jo-
ka voi suunnitelmallisesti toimia, kunnallinen suunnittelutoimivalta…Tämä pienin yksikkö,
se on meidän panoksemme. Meillä ei ole kukaan sanonut: ’tee sinä meidän puolesta’, vaan
sanomme, että yhdistymme ja kokeilemme tätä. Niin vaikeata, kun se luonnollisesti on.”
(kunnan edustaja)

Kuvan 21 esittämällä tavalla alueellisen kehittämissuunnitelman ja aluemanagement-
organisaation mallin voi sanoa tukeneen hieman kuntien kehittäjäorganisaatioiden ja
alueiden erilaisten toimijoiden kumppanuutta. Toisaalta seudullisen kehittämissuun-
nitelman suljettu suunnitteluprosessi ja sen painottama kehittämisen sisältö haittasi-
vat kumppanuuden syntymistä. Aluemanagement-organisaation mallin tuki jäi taas
heikon lanseerauksen vuoksi vähäiseksi. Lisäksi mallissa painottunut kunnallispoli-
tiikkojen rooli oli muiden kumppanuuksien syntyä haittaava tekijä. Kumppanuuksi-
en syntymistä edistivät puolestaan alueilla vanhastaan vaikuttavat instituutiot, jotka
ohjasivat kuntainstituution edustajia vuorovaikutukseen alueen muiden toimijoiden
kanssa. Osa näistä instituutioista oli tosin melko uusia. Lisäksi kumppanuuksiin
vaikutti vahvasti se, millaiset instituutiot ohjasivat alueiden kehittämisprosesseista
vastaavien henkilöiden tulkintaa aluemanagementista. Paikallisen kehittämisen aja-
tuksen mukaiset tulkinnat edistivät kumppanuutta, kuntahallinnon instituutioiden
mukaiset taas eivät juuri.

Kuva 21. Uusien instituutioiden eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vai-
kutus aluemanagement-organisaation kumppanuuteen alueen muiden toimijoiden
kanssa.

12.5 Kunnat kehittäjäroolinsa toteuttajina

Aluemanagement-organisaation mallin on tarkoitus antaa puitteet kuntien yhteisen
kehittäjäroolin toteuttamiselle. Kuten luvussa 9.6 (s. 119) todettiin, kuntien perus-
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taman aluemanagement-organisaation tulee huolehtia alueella laaditun strategisen
kehittämissuunnitelman toteuttamisesta sekä toimia laajemminkin kehittämisproses-
sin moottorina ja ohjaajana. Kuvan 22 mukaisesti uusien alueellisen kehittämis-
suunnittelun ja aluemanagementin instituutioiden eri elementit tukivat monella tapaa
kuntien toimintaa kehittäjäroolinsa toteuttajina. Toisaalta jotkut instituutioiden omi-
naispiirteet vaikeuttivat kehittäjäroolin muodostumista. Keskeinen merkitys kehit-
täjäroolin toteuttamiselle oli kuitenkin alueilla olemassa olevilla, vanhoilla instituu-
tioilla. Ne vaikuttivat vahvasti siihen, millainen merkitys aluemanagement-
organisaatioille annettiin, miten toiminta käynnistyi, ketkä olivat kehittäjäroolin kes-
keisimmät toteuttajat, millaiseksi aluemanagement-organisaatioiden käytännön rooli
muodostui sekä millaisia hankkeita alueilla toteutettiin.

Kuva 22. Uusien instituutioiden eri elementtien sekä vanhojen instituutioiden vai-
kutus kuntien kehittäjäroolin toteuttamiseen.

Aluemanagement-organisaatiolle annettu merkitys

Aluemanagement-organisaation mallia ei lanseerattu vahvasti kuntien keskuuteen,
ainakaan niin, että siihen olisi kuulunut syvällisempää organisaation roolia ja tehtä-
viä koskevaa pohdintaa. Olemassa olevat instituutiot ohjasivatkin vahvasti kuntien
edustajien tulkintoja organisaation merkityksestä (ks. kuva 22). Aluemanagement-
organisaatiolle annettu merkitys oli tutkimusalueilla erilainen. Myös samalla alu-
eella eri edustajien välillä käsitykset organisaatiosta ja sen tehtävistä vaihtelivat.
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Aluemanagement-organisaatiolle annettu merkitys rakentui pitkälti sen mukaan, m i-
kä oli kuntien motiivi yhteistyön ja kehittämissuunnittelun käynnistämiseen (ks. luku
12.4.1). Deggendorf-Plattlingin alueella kyse oli siis ennen kaikkea areenasta so-
vittaa vapaaehtoisesti itsenäisten kuntien maankäyttöintressejä ja infrastruktuuri-
hankkeita koko seudun kehittymisen hyväksi. Taustalla vaikutti voimakkaasti kun-
tainstituutioon kuuluva oman päätösvallan korostus. Seudullisen kehittämissuunni-
telman ansio oli siinä, että se antoi kunnille aiempaa paremmat mahdollisuudet y m-
märtää keskinäinen riippuvaisuutensa sekä alueellisen vuorovaikutuksen ja yhteis-
työn merkitys. Aluemanagement-organisaation merkitykseen sisältyi Deggendorf-
Plattlingin alueella myös kuntien yhteistyöhön perustuva, ylempiin viranomaisiin
vaikuttaminen. Ansbach-Hesselbergin alueella kunnat taas näkivät organisaation
tehtävänä ennen kaikkea kehittämissuunnitelmaan kirjattujen ja kuntien yhteisesti
tärkeinä pitämien hankkeiden esittämisen rahoittajatahoille tai vastuullisille viran-
omaisille. Aluemanagement-organisaation mallin mukainen, omaehtoisen kehittämi-
sen moottorina toimiminen ei siis ollut selvästi mukana pormestareiden käsityksissä
kehittäjäorganisaation tehtävistä.

”Nykyään mikään paikkakunta ei tietysti voi olla itsekseen yksistään olemassa. Kaikki eivät
voi saada kaikkia laitoksia, vaan täytyy koordinoida. Tämä on se tehtävä, että niin tehdään.
Että jokainen kunta säilyy itsenäisenä, on jokatapauksessa aivan selvää. Sovittamisen tulee
tapahtua täällä, jotta jokainen voi olla tyytyväinen.” (kunnan edustaja)

”Nyt kun yhteenliittyminen tulee eurooppalaisella tasolla - iskusana ‘alueiden Eurooppa’ - on
tarpeellista, että löydämme itsemme sieltä. Meille on jo tullut selväksi, ettei yksittäisellä
kunnalla ole enää mitään mahdollisuuksia saada rahoitusta johonkin. Vain silloin, jos on
olemassa yhteenliittymä.” (kunnan edustaja)

 Ylempiin viranomaisiin vaikuttaminen vastasi kuntainstituutiossa vakiintunutta kä-
sitystä alueellisesta kehittämisestä. Alueen etujen ajaminen muodollisissa ja epä-
muodollisissa poliittisissa instituutioissa kuului vahvasti pormestareiden perintei-
seen rooliin. Uudenlaisen roolin hahmottaminen oli vaikeaa. Vain muutamat suu-
remmat kaupungit ja kunnat olivat harjoittaneet perustoimintojensa yli menevää ke-
hittämistoimintaa mm. matkailun, kaupunkimarkkinoinnin tai koulutuksen alalla.
Aluemanagementia ei oltu vahvasti lanseerattu alueille eivätkä olemassa olleet i n-
stituutiot tarjonneet malleja alueen omiin voimavaroihin perustuvalle kehittämiselle.

”Pormestarina olen tässä mainitussa (alueellisessa kehittämisessä) vain yhteenliittäjä. Myös
(tiedon) välittäminen asukkailleni ja koko alueen yhteinen puhetorvi seutukunnan, aluehalli-
tuksen ja osavaltionhallituksen suuntaan.” (kunnan edustaja)

 

 Kuten aiemmin on jo todettu, Saksan aluekehittämisen instituutiot eivät ole perintei-
sesti edes kannustaneet omaehtoisuuteen. Liitto- ja osavaltiotasolta ohjattu alue- ja
aluejärjestyspolitiikka säätelevät vahvasti kuntien omaa kehittämistoimintaa (ks.
Kahila 1997, 324-325, 346). Etenkin Baijerissa osavaltion aluejärjestyksen instituu-
tiot ovat vahvoja ja aluepoliittiset tuet ovat perinteisesti olleet suuria. Kylien kehit-
tämisohjelman lisäksi siellä ei ole myöskään juuri joustavia rahoitusvälineitä, joita
kunnat voisivat hyödyntää omaehtoisessa kehittämisessä (ks. Maier & Angermann,
1996, 105). Baijerissa ei niin ikään ole ollut pyrkimystä siirtää vastuuta aluepolitii-
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kasta alueille kuten joissain muissa osavaltioissa (ks. esim. Krafft & Ulrich 1993).
EU:n aluepolitiikka ei ole tuonut tähän juuri muutosta. EU:n rahoitusta on käytetty
pitkälti olemassa olevien kansallisten instituutioiden puitteissa (ks. luku 9.4, s.
110). Vaikka tutkimusalueet Deggendorfin ja Ansbachin kaupunkeja lukuunotta-
matta kuuluivat vuosina 1994-1999 EU:n tavoite 5b -ohjelma-alueeseen, kunnat
osasivat vain mainita muutamia EU:n rahoittamia hankkeita, mutta juuri enempää ne
eivät EU:n ohjelmista tienneet. Ansbach-Hesselbergin kuntien kehittämisyhtiön ni-
meäminen LEADER-ryhmäksi tapahtui myös täysin BOKYM:n ohjauksesta. Kunnat
itse näkivät sen vain tapana saada ministeriön heille lupaama rahoitus.

 
 ”Nykyään on kyllä niin, että suurin osa tukirahoista jaetaan Brysselin kautta. Me puhumme
vielä tästä suhdekehikosta München ja Bonn…mutta Bryssel on meille vielä liian anonyymi.
Me emme ole vielä tottuneet siihen, että he ovat oikeastaan ne, jotka hallitsevat suurta rahaa
ja joiden luona meidän pitäisi esittäytyä ja rakentaa kontakteja. Siinä minä näen suuren p a-
rannustarpeen.” (kunnan edustaja)

Koska kunnat tulkitsivat aluemanagement-instituutiota pitkälti perinteisten instituu-
tioiden ohjaamina, ajatus aluemanagerin palkkaamisesta ei saanut tutkimusalueilla
alkuun myöskään ymmärrystä. Deggendorf-Plattlingin alueella managerin pelättiin
mm. vievän päätösvaltaa kunnilta. Ansbach-Hesselbergin alueella taas uskottiin
projektien toteuttamisen tapahtuvan edullisemmin yrityksille annettavina erillisinä
hanketoimeksiantoina. Aluemanagerin laajempaa roolia kehittämisprosessin eteen-
päinviejänä ei nähty. Toisaalta ongelman aiheutti myös kuntien oman hyödyn ta-
voitteluun liittyvä riita siitä, mihin aluemanageri sijoittuisi. Myöhemmin, kun kehit-
tämisyhtiön johtokunta – alueelta valitut viisi pormestaria – oli ensinnäkin todennut
omien resurssiensa riittämättömyyden ja toiseksi hankekohtaisten toimeksiantojen
yhtä lailla kalliiksi, päädyttiin sittenkin aluemanageriin.

”Se (aluemanageri) ei taaskaan ole alhaalta lähtevää kehittämistä, vaan sitten meillä on taas
joku ammattilainen, jonka täytyy osoittaa olemassa olonsa oikeutus…Me, siis pormestarit,
kunnanvaltuutetut ja hallintojohtajat olemme tarpeeksi itsetietoisia, että me tiedämme, mitä
me valitsemme.” (kunnan edustaja)

”Sehän on niin, että aluemanageri olisi kyllä oikein, hieno ja hyvä, mutta kun minä vain juuri
nyt tässä vaiheessa, jossa rahaa ei ole ja voin vain suunnitella enkä toteuttaa täällä mitään
konkreettisia hankkeita…Sillä jos halutaan sellainen manageri palkata, niin täytyy jo jotain
tapahtua, jotain olla liikkeessä” (kunnan edustaja)

Kummallakin alueella kuntien pormestareita selvemmin aluemanagement-
organisaation malliin olivat identifioituneet prosessista käytännössä vastaavat hen-
kilöt. Ansbach-Hesselbergin alueella tämä oli palkattu aluemanageri, Deggendorf-
Plattlingin alueella kaupunkisuunnittelusta vastanneet Deggendorfin ja Plattlingin
kaupunkien virkamiehet. He edustivat ammattitaustansa takia vahvemmin alue-
managementia lähellä olevia instituutioita, joten heidän oli pormestareita helpompi
omaksua aluemanagement-organisaation mallin mukainen kuva kuntien yhteistyöor-
ganisaation tehtävistä ja omasta roolistaan siinä.

”Pääasiassa, ja tämä on kai ensimmäinen tavoite, me haluamme kehittää uutta alueellista
tietoisuutta alueellamme. Kahdesta syystä. Ensinnäkin meidän täytyy esiintyä ulospäin suu-
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rempana alueena…Toiseksi tässä uudessa tietoisuudessa, kun me harjoitamme ja kehitämme
sitä, on kyse myös kirkontornipolitiikan voittamisesta. Siksi korostan tätä henkistä proses-
sia. Sen lisäksi haluamme ratkaista ylikunnalliset ongelmamme…Haluamme myös mainostaa
aluettamme elinkeinojen sijaintipaikkana.” (kunnan edustaja)

”Todella suuri tehtävä, joka minulla on, on näiden 22 kaupungin ja kunnan, jotka kaikki toimi-
vat ja vaikuttavat yksilöllisesti, motivoiminen ja saattaminen kuntien väliseen yhteistyöhön,
yhtenäisyyteen. Minä luulen, että se on yksi vaikeimmista, mutta myös tärkeimmistä tehtä-
vistä.”  (aluemanageri)

Toiminnan käynnistyminen

Aluemanagement-organisaatioiden perustaminen vaati kummallakin alueella monia
vaiheita (ks. luku 12.4.1). Organisaation toiminnan käynnistyminen tapahtui myös
varsin hitaasti. Alueilla ei ollut perinteitä omaehtoiselle kehittämiselle eikä tiedetty,
miten päästä liikkeelle.

Deggendorf-Plattlingin alueella kehittämissuunnittelu oli vastannut pitkälti klassista
strategista suunnittelua. Suunnitelman sisältö ja menettelyt eivät olleet valmentaneet
kuntia kehittäjärooliin (ks. luku 12.3). Suunnitteluvaiheessa alueella ei mm. oltu
mietitty, miten toteuttaminen käynnistetään ja miten siitä vastuuseen nimetyt virka-
miehet käytännössä voisivat muun työnsä ohella toimia kehittämisprosessin eteen-
päinviejinä. Ansbach-Hesselbergin alueella osallistavat menettelyt sekä toteuttami-
sen ohjaus sen sijaan tukivat kuntien organisoitumista ja ensimmäisistä projekteista
päättämistä. Käynnistymistä vaikeuttivat siellä kuitenkin mm. aluemanagerin palk-
kaamista koskevat erimielisyydet. Lisäksi myös siellä olisi tarvittu enemmän ohja-
usta siinä, miten kehittämishankkeisiin ryhdytään käytännössä. Suunnittelijoiden
rooli toteuttamisvaiheen ohjaajina ei ole kuulunut seudulliseen kehittämissuunnitel-
maan. Deggendorf-Plattlingin alueella kunnat tilasivat itse suunnittelijoilta lisäapua
joidenkin ehdotusten konkretisoimiseen sekä mm. elinkeino- ja työfoorumin ko-
koamiseen.
 

 ”Meidän kokemuksemme oli se, että me seisoimme valmiin asiakirjan kanssa melko neu-
vottomina. Miten me toteutamme sen? Miten me aloitamme?…Että alku toteuttamiselle an-
netaan jo suunnitteluprosessissa. Annetaan sysäys. Kuvataan esivaiheen osallistujille yksin-
kertaisesti tietä eteenpäin. Se on hyvin tärkeää.” (kunnan edustaja)

Itse suunnitteluasiakirjaa pidettiin kummallakin alueella liian teoreettisena ja yleise-
nä, jotta sen avulla oltaisiin saatu kehittämishankkeita käytännössä liikkeelle. Eten-
kin Ansbach-Hesselbergin alueella toteuttamisen käynnistymistä vaikeutti lisäksi se,
että kehittämissuunnitelman hanke-ehdotukset sisälsivät valtionviranomaisille kuu-
luvia tehtäviä ilman, että näiden valmiutta toteuttaa hankkeet oli varmistettu. Tällai-
sia olivat ennen kaikkea tiehankkeet. Koska kuntien kiinnostus kohdistui nimen-
omaan niihin, alueen kehittämisprosessi uhkasi sammua alkuunsa, kun osoittautui,
etteivät tieviranomaiset olleet varanneet määrärahoja tiestön pikaiseen parantami-
seen. Tällaiset hankkeet ohjasivat kuntia myös kehittäjäroolin sijasta enemmän
edunajajan rooliin.
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”Se (seudullinen kehittämissuunnitelma) on hyvä työn perusta, mutta ei myöskään yhtään
enempää. Siis, kun katson sitä, niin näen hyvin nopeasti: siinä sanotaan liian vähän…jos halu-
an mennä projekteihin yksityiskohtaisemmin, niin siinä on niistä projektiehdotuksista 1,5 si-
vua eikä enempää.” (aluemanageri)

”Minä oikeastaan odotin, että tämä koko suunnitelma sovitaan kunkin vastuussa olevan mi-
nisteriön kanssa. Se tarkoittaa sitä, että jos eteläisen akselin täytyy saada etusija, että näin
todellakin on. Kun täällä yrittää tienrakennustoimistossa: ‘meillä on tämä suunnitel-
ma’…’Mitä merkitystä sillä on? Meillä ei ole varoja käytettävissä.’ Minä oikeastaan ajatte-
lin, että se sisältää vain realistisia toimenpiteitä…Tätä on täällä kritisoitu hyvin paljon,
myös minun puoleltani.” (kunnan edustaja)

Se, että seudullisen kehittämissuunnitelman rahoitus perustui kuntien ja BOKYM:n
kumppanuuteen, toimi osaltaan tukena toiminnan käynnistymiselle. Oma rahoitus-
panos kannusti kuntia suunnitelman toteuttamiseen. Keskeinen merkitys oli myös
valtionhallinnon tukitoiminnalla. Vaikka siihen liittyi ministeriön auktoriteettiaseman
hyväksikäyttö, sen voi kuitenkin nähdä tukena alueiden omaehtoiselle kehittämis-
prosessille. Esimerkiksi Deggendorf-Plattlingin alueella pormestarit kutsuttiin suun-
nitteluvaiheen päätyttyä kokoon ja BOKYM:n edustaja puhui heille toteuttamisen
tärkeydestä. Alueen toimijat saivat myös neuvoja siinä, miten prosessin eteenpäin-
vieminen käytännössä järjestettäisiin. Ansbach-Hesselbergin alueella valtionhallin-
non tuki liittyi BOKYM:n tarjoamaan rahoitukseen ja sen ehtoihin (ks. luku 12.3.1).
Kuten luvussa 12.4.2 tuli esille, aluehallituksen osavaltionkehittämisosaston virka-
miehet ottivat tässä vahvan roolin.

”Suunnitelmaan on laitettu jonkin verran rahaa. Siksi emme halunneet, että suunnitelma hävi-
ää jonnekin laatikkoon. Siitä tulisi tulla jotain.” (kunnan edustaja)

”Työntöä oli selvästi havaittavissa ministeriöstä juuri alkuaikoina. Oli tunnistettavissa toive,
että toteuttamisen tulee olla etusijalla.” (kunnan edustaja)

BOKYM:n tukea enemmän Deggendorf-Plattlingin alueella merkitystä oli liittovalti-
on toimesta järjestetyllä ”Tulevaisuuden alueet” -kilpailulla (”Regionen der Zu-
kunft”), jossa etsittiin malleja kestävälle alueelliselle kehittämiselle. Kilpailu käyn-
nistyi vajaa vuosi kehittämissuunnitelman valmistumisen jälkeen. Siihen mukaan
pääsy tarjosi alueen prosessille kannustimia. Kilpailu antoi myös kehittämistoimin-
nasta vastuuta kantaneille virkamiehille hyvän taustatuen mm. osoittamalla, että
kuntien seudullista yhteistyötä arvostetaan laajemminkin. Lisäksi tarjolla ollutta
asiantuntija-apua sekä tilaisuuksia kokemusten vaihtoon muiden alueiden kanssa
pidettiin tärkeinä.
 

 ”Meille onnenpotku, jota me näissä olosuhteissa arvostamme hyvin paljon useasta syystä.
Ensinnäkin se tuo meille tiettyä julkisuutta, jota ei voi liikaa arvostaa.…Toiseksi tämä n i-
meäminen (”Tulevaisuuden alueeksi”) on luonnollisesti jotain, joka antaa meille sisäisesti
takatuulta seudullisen kehittämissuunnitelman toteuttamisessa paikallisesti. Sillä myös ne,
jotka - koska eivät tunne suunnitteluun liittyviä yhteyksiä ja välineitä - epäilevät meitä ja sa-
novat: ’Mitä ne siellä haluavat tällä seudullisella kehittämissuunnitelmalla’…Hän ei voi
ymmärtää, onko se kaikki järkevää. Tämä sanoo ehkä sitten: ’Koska ne esittelevät sitä liitto-
valtiotasolla ja koska ne on Bonnissa valittu, ei se voi olla ollenkaan niin tyhmää, mitä ne
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meille selittävät’. Tämä tekee meille siis hyvää. Vahvistaa meidän selustaamme. ” (kunnan
edustaja)

Uusien instituutioiden elementeistä kehittämistoiminnan käynnistymistä tukivat eni-
ten suunnittelun osallistavat menettelyt, niihin liitetty organisoitumisen ohjaus sekä
valtionhallinnon tukitoiminta. Liittovaltion järjestämää kilpailua voi pitää pidem-
mälle vietynä tukitoimintana. Niin kuin kuvassa 22 (s. 197) on esitetty, alueellinen
kehittämissuunnitelma toimi osaltaan myös käynnistymisen tukijana, sillä kuntia
kannusti mm. halu hyödyntää kehittämissuunnitelmaan kuulunut oma taloudellinen
panostus. Klassista strategista suunnittelua noudatteleva seudullinen kehittämis-
suunnitelma kuitenkin haittasi toiminnan käynnistymistä. Se ei antanut eväitä liik-
keellelähtöön käytännössä. Kaikkein tärkeintä kehittämissuunnitelman hyödyntämi-
selle ja aluemanagement-organisaatioiden toiminnan käynnistymiselle oli kuitenkin
se, että alueilla oli olemassa henkilöitä, jotka halusivat ja pystyivät omaksumaan
aluemanagement-organisaation malliin kuuluvan roolin sekä toteuttivat sitä aktiivi-
sesti organisaation puitteissa. Näitä keskeisiä toimijoita käsitellään seuraavassa
luvussa.

Kehittäjäroolin toteuttajat ja aluemanagement-organisaation käytännön rooli

Alueellisessa kehittämissuunnittelussa ja aluemanagementissa on korostettu erityi-
sesti pormestareiden roolia.66 Deggendorf-Plattlingin prosessin keskeisimpiä toimi-
joita olivat käytännössä kuitenkin jo useampaan otteeseen mainitut kaupunkien vir-
kamiehet. He olivat olleet aktiivisesti mukana jo suunnitteluvaiheessa. Oman a m-
mattitaustansa takia he identifioivat itsensä myös pormestareita vahvemmin alue-
managementiin ja näkivät selvemmin yhteistyön hyödyt. Lisäksi heille oli kuntaor-
ganisaatiossaan annettu edellytykset kehittämissuunnitelman toteuttamistoimiin.
Nämä virkamiehet käynnistivät toteuttamisen työstämällä kehittämissuunnitelmasta
päättäjille version, jossa tärkeimmät kohdat oli nostettu esiin. Tukena toimi alueelle
jo aiemmin vakiintunut hallintojohtajien rinki, josta siis muodostettiin valmisteleva
elin aluemanagement-organisaatioon. Koko prosessin kantavana voimana pidettiin
Deggendorfin kaupunkisuunnittelusta vastaavaa virkamiestä. Hänen henkilökohtai-
nen kiinnostuksensa asiaa kohtaan, aktiivisuutensa ja asiantuntemuksensa tukivat
voimakkaasti kuntien yhteistyön rakentumista.

”Myös hallintotasolla olevat rakenteet – jotka siis olivat olleet jo aiemmin, mutta alkoivat
nyt  työskennellä vielä intensiivisemmin – olivat tärkeitä, kun tiettyjä seudullisen kehittä-
missuunnitelman kohtia otettiin esille, vielä valmisteltiin ja sitten taas esiteltiin päättäjille.
Siis tämä valmistelutyö oli tärkeää.” (kunnan edustaja)

”Minä henkilökohtaisesti näen herra N.N.:n avainhenkilönä. Hän on kai ainoa koko hallinto-
ryhmästä, jolla on todella näkemystä. Hän yksinkertaisesti osaa selittää ja myydä sen hyvin.”
(kunnan edustaja)

                                                
66 Tämä on luonnollista, sillä pormestareilla on Baijerissa vahva asema. He ovat suoraan asukkaiden valitse-
mia ja toimivat niin kunnanvaltuuston puheenjohtajina kuin kuntahallinnon johtajinakin. (Ks. esim. Knemeyer
1993, 86, 88-89.)
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Deggendorf-Plattlingin alueella pormestarit eivät juuri osallistuneet käytännön ke-
hittämistyöhön. Heidän roolinsa oli aluemanagement-organisaation päätöksentekijä-
nä pari kertaa vuodessa kokoontuvassa pormestariringissä. Lisäksi pormestareiden
tärkeänä tehtävänä oli asioiden vieminen eteenpäin oman kuntansa päättävissä eli-
missä sekä asukkaiden hyväksynnän hakeminen konkreettisille hankkeille. Pormes-
tareiden rooli vastasi pitkälti heidän perinteistä rooliaan kuntainstituutiossa. Kaiken
kaikkiaan Deggendorf-Plattlingin alueen kuntien kehittäjäroolin toteuttamisessa ko-
rostui siis virkamiesten rooli. Hallintojohtajien merkitys oli suuri erityisesti niiden
kuntien osalta, joissa pormestari hoiti tehtäviään sivutoimisena ns. kunniavirassa
(Ehrenamt) eikä näin välttämättä pystynyt täysin perehtymään kehittämisprosessia
koskeviin asioihin.

”Hallintoryhmä valmistelee…Se on meille, tai minulle, erityisen tärkeää, koska olen kunnia-
virassa oleva pormestari enkä millään pysty järjestämään aikaa huolehtiakseni vielä enem-
män siitä, sillä  minulla on rinnalla vielä ammatti.” (kunnan edustaja)

Deggendorf-Plattlingin alueella kehittäjäroolia toteuttivat erityisesti alueen kaupun-
git. Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, kaupunkien intressit yhteistyöhön olivat suu-
remmat kuin niitä ympäröivien pienten kuntien. Viimeksi mainitut katsoivat liitto-
valtion kilpailun tuoman julkisuuden hyödyttävän myös lähinnä kaupunkeja. Mer-
kitystä oli luonnollisesti lisäksi sillä, että kaupungeilla oli enemmän henkilö- ja t a-
loudellisia resursseja kehittämistyöhön.

Ansbach-Hesselbergin alueella kehittäjäroolin toteuttamiseen ryhtyivät pormestarit.
Tarkemmin sanoen vastuunkantajan roolin ottivat pormestareiden keskuudestaan,
ensin ohjaustoimikuntaan ja sittemmin kehittämisyhtiön johtokuntaan valitsemat
neljä67 edustajaa. Nämä olivat pitkälti samoja, jotka olivat alunperin toimineet pro-
sessin käynnistäjinä. He näkivät kuntien yhteistyön kuuluvan niihin uusiin edelly-
tyksiin, joita kehittämisvarojen jakamista ohjaavissa instituutioissa oli asetettu.
Heillä oli siksi suuri intressi viedä yhteistyötä eteenpäin. Näiden pormestareiden
valmistelutyöllä oli tärkeä merkitys aluemanagement-organisaation syntymiselle ja
toiminnan käynnistymiselle.

Kuntien hallintojohtajilla tai muilla virkamiehillä ei ollut roolia Ansbach-
Hesselbergin alueen aluemanagementissa muuten kuin mahdollisesti suoraan omaa
kuntaa koskevien hankkeiden osalta. Virkamiesten olematon rooli johtui ennen
kaikkea siitä, ettei prosessista vastuuta kantavissa pienissä kunnissa juuri ollut
omia virkamiehiä. Alueella oli viisi hallintoyhteisöä ja 15 alueen 26 kunnasta kuului
niihin. Näillä kunnilla ei ollut omaa henkilökuntaa. Hallintoyhteisön johtaja taas oli
pormestareille usein etäisempi kuin kuntakohtainen hallintojohtaja. Lisäksi pormes-
tareiden suhtautuminen hallintoyhteisöön oli ristiriitaista. Osa pormestareista ei pi-
tänyt hallintoyhteisön asiana ollenkaan osallistua kunnista itsestään lähtevään ke-
hittämiseen. Alueen suuremmista kunnista tai kaupungeista ei puolestaan löytynyt
                                                
67 Myöhemmin johtokunnan jäsenmäärää laajennettiin viiteen pormestariin.
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virkamiestä, jonka näkemys, oma kiinnostus, saama tuki kuntaorganisaatiossa sekä
asema alueella olisivat mahdollistaneet aktiivisen roolin kehittämisprosessissa.

”Se (hallinto) ei ole missään tekemisissä asian kanssa. Se tuntee olevansa vastuussa hallinto-
yhteisön kahdesta kunnasta ja se on kaikki. Ja siinä tuskin jää pelivaraa paneutua johonkin.
Siis se (seudullinen kehittämissuunnitelma) ei ole niin paljoa hallinnon kysymys.” (kunnan
edustaja)

Kun aluemanageri oli aloittanut työnsä, hänestä tuli Ansbach-Hesselbergin alue-
managementin keskeisin toimija, joka käytännössä vastasi prosessin etenemisestä.
Hänen rinnallaan toimi kehittämisyhtiön puheenjohtajaksi valittu pormestari. Kun
aluemanageri vastasi käytännön toiminnasta, tämän pormestarin tehtävänä oli ennen
kaikkea muihin pormestareihin vaikuttaminen. Muiden pormestareiden rooli kehit-
tämisyhtiössä oli edustaa jäsenkuntia ja ohjata aluemanagerin toimintaa. Kuntien
aktiivisuus prosessissa vaihteli suuresti. Osa pormestareista toimi alueelle peruste-
tuissa työryhmissä. Osa heistä ja muutama kunta liittyi niin ikään LEADER+-
ohjelmaa varten perustettuun paikalliseen kehittämisyhdistykseen. Toiset pormesta-
rit tyytyivät vain passiiviseen päätöksentekijän rooliin kehittämisyhtiön kokouksis-
sa. Kunnista aktiivisimmin olivat mukana ne, joiden alueilla oli käynnissä tai suun-
nitteilla konkreettisia kehittämishankkeita. Kuntainstituutioon kuuluva oman hyödyn
korostuminen vaikutti siis suuresti kuntien ottamaan rooliin. Edellä mainitut tekijät
eli pormestareiden mahdollisuus perehtyä asiaan ja henkilöresurssit vaikuttivat niin
ikään kuntien aktiivisuuteen. Merkitystä oli myös tulevilla kunnallisvaaleilla.
Omaan kuntaan kohdistuvat hyödyt korostuivat entisestään vaalien lähestyessä. L i-
säksi tehtävistään luopuvilla pormestareilla ei välttämättä ollut enää kiinnostusta
panostaa ylimääräiseen kehittämistoimintaan. Kunnallisvaalien vaikutuksen toivat
esiin myös Deggendorf-Plattlingin alueen prosessin vastuunkantajat.

”Aktiivinen ryhmä ovat ne, joilla on kunnassa käynnissä projekteja. Siis ennemminkin omista
intresseistä lähtien. Sitten täytyy nähdä, että monilla kunnilla on vain kunniavirassa oleva
pormestari, jotka eivät ollenkaan niin voi roikkua tässä mukana, tuollaisissa teemoissa. Ja
toisilla taas ei ole tarpeellista kapasiteettia hallinnossa. Kysymys on siitä, että joku voi myös
huolehtia siitä.” (aluemanageri)

Kummallakin alueella aluemanagement-organisaatioiden käytännön rooliksi muo-
dostui edellytysten luojana toimiminen kehittämishankkeiden toteuttamiselle. Orga-
nisaatiot tekivät esivalmisteluja kehittämissuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden
toteuttamiseksi, valmistelivat kuntien päätöksiä sekä etsivät hankkeille toteuttajia.
Organisaatiot veivät eteenpäin myös alueilla käynnistetyssä keskusteluprosessissa
esiin nousseita hankeideoita. Ne tekivät niin ikään tiedotustyötä kehittämisprosessin
etenemisestä ja toteutetuista hankkeista. Organisaatioiden roolit vastasivat siis hy-
vin aluemanagement-organisaation mallia, vaikka BOKYM:n toimesta ei oltu tehty
käytännön toimintaa ohjaavaa, aluemanagement-organisaation mallin lanseerausta.
Deggendorf-Plattlingin alueella toimijoita ohjasivat mm. liittovaltion kilpailu sekä
sen kautta muilta alueilta saadut toimintamallit. Ansbach-Hesselbergin alueella taas
suuri merkitys oli sillä, että aluemanagement-instituutio oli palkatulle aluemanage-
rille jo ennestään tuttu.
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Seudullisen kehittämissuunnitelman vaikutus kehittämisprosessin ohjaajana väheni
alun jälkeen nopeasti. Alueella käynnistetty keskusteluprosessi tuli sitä tärkeäm-
mäksi. Kehittämissuunnitelma ja sen tuoma alueellisuuden ajatus oli kuitenkin anta-
nut kuntien yhteistyölle ja aluemanagementille perustan.

”Kun keskusteluprosessi on ensin käynnissä, niin se tuottaa aina jotain uutta. Tämä prosessi
on minun mielestäni sen vuoksi nykyisin melkein tärkeämpi kuin seudullinen kehittämis-
suunnitelma itse. Kirja itse on aina vaarassa olla ei-elävä.” (kunnan edustaja)

”Mutta se on yksinkertaisesti hyvä perusta, johon minä voin yhä uudelleen vedota. Minun ei
tarvitse enää toimia tyhjässä tilassa, vaan minulla on oikeastaan edessäni, sanotaan vaikka
sellainen kuin kehittämissuunnitelma. Ja voin siten siirtyä heti enemmän toteuttamiseen. Se
on kyllä joka tapauksessa etu.” (aluemanageri)

Valtionhallinnon tukitoiminnalla oli merkitystä aluemanagement-organisaation käy-
tännön toiminnalle myös alkuvaiheen jälkeen. Sen edustajien auktoriteetti sekä ”best
practices” -käytäntöjen levittäminen toivat taustatukea ja varmuutta prosessien
vastuunkantajille.

Kuntien kumppanuuteen liittyvät ongelmat (ks. luku 12.4.1) haittasivat käytännössä
aluemanagement-organisaatioiden toimintaa ja vahvan kehittäjäroolin muodostu-
mista. Pormestarit ja virkamiehet olivat ensisijaisesti oman kuntansa edustajia.
Kuntia konkreettisesti sitovia yhteisiä päätöksiä olikin usein vaikea saada aikaan.
Kummankin organisaation heikkoutena oli myös kuntainstituutioon kuuluvasta,
oman päätösvallan tärkeydestä johtunut päätöksenteon jäykkyys. Joihinkin asioihin
ei esimerkiksi pormestareiden valta yksin riittänyt, vaan tarvittiin vielä kunnanval-
tuustojen päätöksiä.

”Minkä minä olen huomannut on se, että on hyvin vaikeaa saada erilaisia osallistujia sopi-
maan konkreettisista asioista. Siinä meillä on aina ongelmia. Se tarkoittaa, että niin kauan kun
se ei sitouta mihinkään, niin kaikki nyökyttelevät viisaina päitään…Kun kahdeksan pormesta-
ria ovat koossa ja uneksivat iltaisin Euroopasta tai seudusta, he ovat samaa mieltä. Mutta kun
menen jonnekin paikanpäälle ja puhun yksittäisen vastuullisen työntekijän kanssa, häntä ei
kiinnosta koko seutuajattelu, vaan hänellä on jokin ongelma, miksi hän näkee sen toisin ja
häntä ei saa liikkeelle. Kamppailu byrokratiaa ja yksilöintressejä vastaan on yhä vielä suurin
ongelma.” (kunnan edustaja)

Deggendorf-Plattlingin alueella kunnat olivat halunneet organisoitua mahdollisim-
man väljästi ja vähin kustannuksin. Tämä oli pitkälti seurausta kuntien alue-
management-organisaatiolle antamasta merkityksestä (ks. luku 12.5). Perustettu
työyhteisö ei ollut sellainen oikeushenkilö, joka olisi voinut esimerkiksi itse toteut-
taa projekteja. Tämä heikensi edelleen organisaation mahdollisuuksia vahvaan ke-
hittäjärooliin. Keskeisenä ongelmana olivat lisäksi vähäiset henkilö- ja käyttöresurs-
sit (ks. myös Maier & Obermaier 2000, 110). Prosessin etenemisestä vastasi kolme
virkamiestä muun työnsä ohella. Käyttövaroja heillä oli tähän 30 000 DM vuodessa
(n.15 000 euroa). Resurssit eivät riittäneet kovin monen projektin valmisteluun, r a-
hoituksen etsimiseen tai järjestelmälliseen yhteistyön rakentamiseen alueen eri toi-
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mijoiden kanssa. Ansbach-Hesselbergin alueella henkilöresursseja oli BOKYM:n
rahoituksen turvin käytössä huomattavasti enemmän. Aluemanageri sai vielä rinnal-
leen puolipäiväisen avustajan. LEADER II -ohjelman kautta organisaatiolla oli myös
hiukan varoja pienten projektien toteuttamiseen.

 ”Pullonkaula olemme oikeastaan me itse. Pullonkaula on se, että koordinaatio, toimisto ei
oikeastaan ole sellainen, vaan me hoidamme sitä siinä sivussa…Me etsimme luonnollisesti
tehtäviä, jotka ovat vielä hallittavissa. Ideoita muihin projekteihin ei kehitetä ensin ollenkaan,
koska me emme pysty viemään niitä läpi. Siksi sopeudumme tilanteeseen. Jos meillä olisi
enemmän kapasiteettia, kehittäisimme varmasti myös muita asioita, jotka olisivat tarpeelli-
sia.” (kunnan edustaja)

Lähitulevaisuudessa arvellaan erityisesti pienten kuntien vähäisten taloudellisten
resurssien olevan yhä suurempi ongelma alueiden kehittämisprosesseille. Niiltä on
vaikea löytää osarahoitusta projekteihin. Tämä johtuu osaltaan yleisen taloudellisen
tilanteen huononemisesta. Keskeinen merkitys on kuitenkin myös saksalaisen kun-
tainstituution mukaisella resurssienjaolla. Suomeen verrattuna kunnat ovat Saksassa
vahvemmin valtionhallinnon instituutioiden ohjauksessa. Kuntien omassa päätös-
vallassa olevien varojen rajallisuus heikentää niiden mahdollisuuksia perinteisten
tehtävien yli menevään kehittämiseen. (Ks. esim. Ellwein 1997, 20; Gisevius 1994,
40-44; Kahila 1997, 320; von Saldern 1993, 14-15.) Liikkumavara on vähäinen var-
sinkin seutukuntaan kuuluvilla pienemmillä kunnilla ja kaupungeilla.

”Suurin ongelma kunnille tulevaisuudessa tulee olemaan taloudellinen varustus. Yleisesti,
koska kunnissa tulee olemaan hyvin ongelmallista suoriutua pakollisista tehtävistä. Puhu-
mattakaan siitä, että voidaan aloittaa toimenpiteitä, joista sanotaan, etteivät ne välttämättä
ole pakollisia tehtäviä…Tämä taloudellinen varustus, siitä se tulee johtumaan, ettei yhtä ja
toista johtohanketta voida ollenkaan toteuttaa. Tämä on suurin ongelma.” (kunnan edustaja)

Alueen ulkopuolelta tuleva rahoitus vaikutti suuresti etenkin Ansbach-Hesselbergin
aluemanagementin toimintaan. Rahoitettiinhan sitä BOKYM:n pilottihankkeena
LEADER-ohjelmasta. Loppuvaiheessa olleen LEADER II -ohjelman aikataulut pa-
kottivat sellaisten toimenpiteiden pikaiseen toteuttamiseen, joihin rahoitusta oli
myönnetty. Toimintaa suuntasi myös tavoite päästä LEADER+-ohjelmaan. Ulkoista
rahoitusta voikin pitää alueella toiminnan keskeisenä rationaalisena kannustimena
(ks. myös Maier & Obermaier, 2000, 26). Toimijat mielsivät sellaisen osaksi alu-
eellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin instituutioita, vaikka instituuti-
oiden luojat eivät näin vahvaa yhteyttä olleet tarkoittaneet.

”Perusajatus, joka kunnallispolitiikoilla ja myös toimijoilla on taustalla, on alueen kehittä-
minen niin, että saadaan mahdollisimman paljon rahoitusta ulkoa. Siis mahdollisimman vähän
omaa osuutta.” (aluemanageri)

Ansbach-Hesselbergin alueen kehittämisprosessi nojasi myös vahvasti perinteisiin
poliittisen vaikuttamisen instituutioihin. Tämä näkyi käytännössä alueelta tulevan
kansanedustajan tärkeänä roolina. Aluemanagement-organisaation kumppanuus kan-
sanedustajan kanssa toisaalta tuki selvästi prosessin etenemistä. Toisaalta sen taas
voi nähdä vahvistaneen kuntien näkemystä aluemanagement-organisaation roolista
etujen ajajana valtionhallinnon ja EU:n suuntaan.
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”Yksi tärkeimmistä on osavaltiopäivien kansanedustaja, joka huolehtii tästä projektista pal-
jon. Sitä ei saa missään tapauksessa unohtaa. Hänellä on todella suuri rooli…Hän haluaa vie-
dä tätä projektia eteenpäin ja on käytännössä yhdyslinkki meidän alueemme ja ministeriöi-
den välillä Münchenissä. Hänellä on myös vastaavia kanavia Brysseliin, joilla on yhteyksiä
käynnissä oleviin rahoittaviin ohjelmiin. Hän solmii kontakteja. Sitä ei voi ollenkaan aliarvi-
oida. Ilman häntä sätkisimme täällä aivan toisella tavalla.” (aluemanageri)

Liittovaltion järjestämä kilpailu puolestaan määräsi vahvasti Deggendorf-Plattlingin
aluemanagement-organisaation toimintaa ensimmäisinä vuosina. Kilpailu toimi kan-
nustimena. Se kuitenkin myös ohjasi vastuunkantajien työn painopistettä dokumen-
tointiin ja esittelymateriaalien tuottamiseen, mikä oli poissa käytännön kehittämis-
hankkeiden eteenpäinviemiseltä.

Kuntia edustavia toimijoita ohjaavat vanhat instituutiot vaikuttivat siis vahvasti sii-
hen, ketkä tulivat kehittäjäroolin käytännön toteuttajiksi. Kuntainstituution edusta-
jista aluemanagement tarjosi kannustimia ennen kaikkea niille, jotka näkivät selvästi
kehittämistarpeen sekä kuntien yhteistyön hyödyn. Parhaimmat edellytykset alue-
management-organisaation edustajiksi oli kunnallisen kehittämissuunnittelun virka-
miehillä tai erityisesti tehtävään palkatulla aluemanagerilla. Aiemmat virkamiesta-
son yhteistyöinstituutiot näyttivät taas osaltaan voivan edistää virkamiesten roolia
kuntien yhteisen kehittäjäroolin toteuttamisessa. Pormestari-instituution edustajia
aluemanagement-organisaation malli ohjasi ennen kaikkea päätösten tekijöiksi.
Käytännön kehittäjärooliin pormestari-instituutio antaa edustajilleen huonot edelly-
tykset. (Ks. kuva 22, s. 197)

Kuten kuvassa 22 (s. 197) on esitetty, alueellinen kehittämissuunnitelma tuki kunti-
en kehittäjäroolin toteuttamista ennen kaikkea tuomalla alueellisuuden ajattelutavan.
Suunnitelman sisällöllä oli myös osaltaan tukeva vaikutus, etenkin aivan toteuttami-
sen alussa. Aluemanagement-organisaation malli tarjosi toimijoille kyllä mallin ta-
voiteltavalle toiminnalle, mutta heikko lanseeraus vähensi sen vaikutusta. Alueiden
toimijat saivat tietoa aluemanagementiin kuuluvista toimintatavoista kuitenkin myös
muita kanavia pitkin. Osaltaan aluemanagement-organisaatioiden toimintaa edisti
myös valtionhallinnon tukitoiminta. Kaikkein keskeisimmin kuntien kehittäjäroolin
toteuttamista määrittivät kuitenkin vanhaan kuntainstituutioon kuuluvat ajattelu- ja
toimintatavat sekä arvostukset. Ne haittasivat paljon kehittäjäroolin toteuttamista.
Ongelmana olivat lisäksi perinteinen, ylhäältä säädelty kuntainstituution resurssien-
jako. Olemassa olevista instituutioista rahoitusvälineet tukivat vahvasti käytännön
toimintaa, sillä ne tarjosivat kunnille kehittäjärooliin rationaalisia kannustimia.
Omaehtoisen kehittämisen kannalta vaarana oli kuitenkin toiminnan liika ohjautumi-
nen rahoitusvälineiden mukaan.
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Toteutetut kehittämishankkeet

Samoin kuin toimintaryhmätyö myös aluemanagementiin perustuva omaehtoinen
kehittäminen konkretisoituu käytännön kehittämishankkeina. Seudullisesta kehittä-
missuunnitelmasta alkaneissa kehittämisprosesseissa toteutetut hankkeet voidaan
jakaa karkeasti kahteen ryhmään: kuntakohtaiset maankäytönsuunnittelu- ja infra-
struktuurihankkeet sekä kuntien yhteistyötä vaativat kehittämishankkeet. Ensiksi
mainitut olivat yleensä kunnissa muutenkin ajankohtaisina esillä olevia asioita, joi-
den toteuttamista seudullisen kehittämissuunnitelman tarjoama asiantuntijatuki edis-
ti. Nämä hankkeet kuuluivat kuntien perinteiseen rooliin ja ne toteutuivat ensimmäi-
sinä. Kuntakohtaisten hankkeiden merkitys laajemmin kehittämisprosessin kannalta
oli ennen kaikkea siinä, että kehittämissuunnitelman hankkeille antama tuki sai kun-
nat suhtautumaan myönteisemmin suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen ylipäänsä.

”Se (toteuttaminen) alkoi heti, koska meillä oli jo etukäteen mielessä pari asiaa, jotka me
annoimme tarkoituksella suunnittelijoiden tutkittavaksi. Ja siksi suunnitelma oli meille myös
hyvin tärkeä ja on myös nopeasti toteutettu. Siis asuntorakentamisen alue, teollisuusalue ja
liikenne.” (kunnan edustaja)

Aluemanagementin näkökulmasta mielenkiintoisempia ovat kuitenkin kuntien yhtei-
set kehittämishankkeet. Deggendorf-Plattlingin alueella tällaisia hankkeita ovat (ks.
esim. Beendete Projekte 2001; Laufende Projekte 2001; Teilraum Deggen-
dorf/Plattling 2000, 5-14;): 68

• Kuntien yhteensovitetut  Paikallisagenda 21:t
• Ylikunnallinen kehittämissuunnitelma (Deggendorfin, Plattlingin ja

Stephansposchingin yhteiselle raja-alueelle laadittu seudullista ke-
hittämissuunnitelmaa tarkempi maankäyttösuunnitelma)

• Deggendorfin innovaatio- ja teknologiakampus
• Osa-aikatyön edistäminen kuntien hallinnossa
• Ympäristöystävällisen matkailun edistäminen (Isar-joen pyöräilyreit-

ti)
• Energiankäytön optimointi julkisissa rakennuksissa
• Telekommunikaatioverkosto
• Alueellinen keittiö (alueen maataloustuotteiden suoramarkkinointi

alueen  suurkeittiöille ja ravintoloille)
• Julkisen liikenteen vahvistaminen alueella
• Alueelliset viherkäytävät - Tonavan ja Isar-joen rantaniittyjen sisäl-

lyttäminen aluesuunnitelmaan
• Tonavan rakentamista koskevan tietopankin perustaminen

                                                
68 ”Tulevaisuuden alueet” -kilpailuun alueen projekteina esitettiin myös ylipäänsä seudullisen kehittämis-
suunnitelman toteuttaminen sekä muodollisen työyhteisön perustaminen. Näitä on kuitenkin mieluummin
syytä pitää varsinaisille kehittämishankkeille edellytyksiä luovina toimina.
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Tätä työtä kirjoitettaessa yllä mainituista projekteista päättyneitä ovat alueellinen
keittiö, alueelliset viherkäytävät sekä ylikunnallisen kehittämissuunnitelman suun-
nitteluvaihe. Ansbach-Hesselbergin alueella käynnissä olevia projekteja ovat:

• muutama tienparannushanke
• Bioenergian osaamiskeskuksen perustaminen sekä bioenergiatilojen

varustaminen ja toiminnan käynnistäminen
• Pohjavesiensuojelualueiden perustaminen
• Maisema-akseli Dinkelsbühl - Fränkisches Seenland (sisältää monia

pieniä hankkeita: mm. lajiston ja biotooppien suojelua ja palautta-
mista, alueen yhteisen puun istuttaminen, pyöräilyreittiteemakartat
sekä esite.)

• Limes-reitti (vanhan Rooman rajan ja siihen kuuluvien pienten lin-
noitusten raunioiden hyödyntäminen matkailullisesti: mm. viitoitus ja
infotaulujen pystyttäminen sekä Limes-filmi)

• Ylikunnallinen elinkeinopuisto
• Alueen logo

Ansbach-Hesselbergin alueella ensimmäisiä loppuunsaatettuja projekteja ovat pie-
net LEADER-rahoitusta saaneet ja alueen matkailua tukevat hankkeet kuten Inter-
net-esitys vanhasta Rooman ajan linnoituksesta, Limes-reitin viitoittaminen, Limes-
filmi sekä pyöräilyreittiteemakartat.

Pääosa tutkimusalueilla ensimmäisinä toteutetuista kehittämishankkeista nojautui
laadittuun kehittämisstrategiaan, seudulliseen kehittämissuunnitelmaan. Useimmat
näistä hankkeista olivat olleet jo ennen suunnitelman laatimista ajatuksena esillä tai
jopa laitettu vireille (ks. luku 12.3). Hankkeilla saattoi myös olla jo selvä vastuun-
kantaja, esimerkiksi seutukunta tai jokin kehittämis- ja koulutuslaitos. Seudullisen
kehittämissuunnitelman katsottiin edistäneen tällaisten ideoiden kehittämistä eteen-
päin, saaneen kunnat suhtautumaan hankkeisiin myötämielisemmin ja näin ollen n o-
peuttaneen hankkeiden toteutumista. Alueellisen kehittämissuunnittelun voi sanoa
vahvistaneen seudullista ajattelutapaa kuntien edustajien keskuudessa, jolloin aiem-
paa yleisemmin koko seudulle tulevan hyödyn nähtiin palvelevan myös omaa kun-
taa.

”Esimerkiksi pyöräilyreittisuunnitelma, Deggendorf-Plattling Isar-pyörätie, sitä me olimme
jo tekemässä…Mutta se sai kehittämissuunnitelman avulla tukea. Kunnissa saatiin sitä koh-
taan enemmän ymmärrystä. Sitä kautta jotenkin edistettiin sen vauhtia ja avoimuutta. On
projekteja, jotka olivat liikkeellä, jotka näin menivät nopeammin tai toteutettiin paremmin.”
(seutukunnan edustaja)

Jotkut hankkeet perustuivat seudullisessa kehittämissuunnitelmassa esitettyyn laa-
jempaan ideaan. Tällaisia olivat esimerkiksi Ansbach-Hesselbergin alueella Limes-
reitti ja maisema-akseli. Varsinaiset, näitä ideoita konkretisoivat hankkeet syntyivät
kuitenkin aluemanagement-organisaation käynnistämässä keskusteluprosessissa.
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Kummallakin tutkimusalueella toteutettiin myös sellaisia alueen toimijoiden esille
nostamia hankkeita, joilla ei ollut suoraa yhteyttä kehittämissuunnitelmaan. Ne s o-
pivat kuitenkin suunnitelman väljiin, kuntien yhteistyötä ja alueiden kestävää käyt-
töä koskeviin periaatteisiin.

Deggendorf-Plattlingin alueella liittovaltion järjestämä kilpailu ohjasi kehittämis-
suunnitelman lisäksi sitä, millaisia hankkeita alueella esitettiin toteutettavaksi.
Hankkeiden tuli sopia laajasti ymmärrettynä kestävän kehityksen -periaatteisiin.
Tällainen oli esimerkiksi energian käytön optimointi julkisissa rakennuksissa. Kes-
tävän kehityksen -ajatus sai alueen toimijat yhdistämään prosessiin niin ikään Pai-
kallisagenda 21:n toteuttamisen.

Alueen ulkopuolelta tulevilla kansallisilla, osavaltion ja EU:n rahoitusvälineillä oli
keskeinen merkitys kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Alueellisen kehittämis-
suunnittelun ja aluemanagementin instituutioihin ei varsinaisesti kuulunut omia r a-
hoitusvälineitä. Kuten edellä on tullut ilmi, Ansbach-Hesselbergin alueella BO-
KYM:n pilottiprojektin status mahdollisti kuitenkin rahoituksen paitsi aluemanagerin
kuluihin myös muutamiin pieniin hankkeisiin. Rahoitus tuli LEADER II –ohjelmasta.
Siihen hyväksytyt hankkeet toteutettiin ensimmäisenä. Tutkimusalueiden ensimmäi-
siä hankkeita on rahoitettu myös mm. lajien ja biotooppien suojeluohjelmasta, Baije-
rin osavaltion ”High-Tech-Offensive”-ohjelmasta sekä EU:n tavoite 5b- ja Interreg-
ohjelmista. Lisäksi Baijerin maaseudun kehittämisen hallinnon välineet ovat Ans-
bach-Hesselbergin alueella maisema-akselin toteuttamiselle tärkeä resurssilähde.

Omaehtoisen kehittämisen -ajatuksen näkökulmasta alueiden voi nähdä hyödyntä-
neen erilaisia rahoitusvälineitä oikealla tavalla. Hankkeet lähtivät liikkeelle pitkälti
alueen toimijoiden omista tarpeista ja ideoista - joskin osin asiantuntijoiden tukema-
na. Rahoitusvälineet tarjosivat niiden toteuttamiseen tosiasialliset mahdollisuudet,
joita kunnilla yksin ei olisi ollut (ks. myös esim. Kahila 1997, 351-352). Tosin
Ansbach-Hesselbergin alueen pienemmistä hankkeista osan olisi varmasti voinut
toteuttaa yksinomaan kuntien varoilla. Ulkoa tullut rahoitus toimi kuitenkin kannus-
timena näiden hankkeiden toteuttamiseen.

”Toteuttaminen alkoi jo seudullisen kehittämissuunnitelman loppuvaiheessa. Me teimme en-
simmäisen projektiehdotuksen ‘High-Tech-Offensive’n’ puitteissa. Tämä biomassan osaa-
miskeskus ja vastaavat biotilat, ja tämä näyttää todellakin niin tulevan. Meitä rahoitetaan
‘High-Tech-Offensive’sta’.” (kunnan edustaja)

 Varsinkin Ansbach-Hesselbergin alueella seudullisen kehittämissuunnitelman sisäl-
tämät, valtion viranomaisten vastuulle kuuluvat tiehankkeet jättivät pitkään sivuun
hankkeet, joita kunnat olisivat itse voineet laittaa käyntiin. Alueellinen näkökulma,
jota kehittämissuunnitelma ja aluemanagement-organisaation malli korostivat, sai
kunnat kuitenkin aiempaa vahvemmin keskinäiseen yhteistyöhön myös alueensa
etujen ajajina. Kehittämisyhtiön ansioksi katsottiinkin se, että tienparannushankkeita
saatiin loppujen lopuksi melko pian alueelle. Tieviranomaiset ottivat suunnitelmis-
saan myös huomioon kuntien elinkeinopuistoa koskevat suunnitelmat. Kuntien yh-
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teistyössä tapahtuvan alueen tarpeiden esittämisen ylemmille viranomaisille voi
ajatella kuuluvan omaehtoiseen kehittämisprosessiin, kun esitetyt hankkeet kytkey-
tyvät vahvasti alueen toimijoiden omaan aktiivisuuteen alueensa kehittämiseksi.

”Esimerkiksi liikenneteemassa, tienrakennussuunnitelma, on alueella joitain projekteja
…Voidaan tietysti sanoa, että alueella on parannustarpeita, mutta silti se (hankkeiden määrä)
on valtavan suuri.  Minä luulen, että se johtuu siitä, että sanotaan: ’Me haluamme sitä täällä
yhdessä eikä kunta X haluaa tätä ja kunta Y tätä, vaan me yhdessä.’ ” (aluemanageri)

Kaiken kaikkiaan alueellisen kehittämissuunnitelman voi sanoa toimineen alueiden
omaehtoista kehittämistä tukevana ja väljästi ohjaavana strategisena suunnitelmana.
Toisaalta samaan tulokseen oltaisiin päästy todennäköisesti halvemmalla ja toteut-
tamisen kannalta tehokkaammin sellaisella kehittämissuunnittelulla, jossa alueen
toimijoiden osallistuminen olisi korostunut vielä enemmän. Osa tutkimusalueiden
hankkeista olisi lisäksi varmasti toteutunut myös ilman alueellista kehittämissuun-
nitelmaa tai aluemanagementiakin. Kehittämissuunnitelman ja aluemanagementin
mukanaan tuomat seudullinen ajattelutapa sekä toimijoiden vuorovaikutusta ja yh-
teistyötä lisäävät menettelyt kuitenkin käynnistivät laajemman kehittämisprosessin
ja synnyttivät alueille uutta luovaa kehittämishanketoiminta. Tärkeää on huomata
myös erilaisten rahoitusvälineiden merkitys kehittämishankkeiden mahdollistajana ja
niiden toteuttamiseen kannustajana. (Ks. myös kuva 22, s. 197)

12.6 Toiminnan kehittyminen

Alueen omaehtoisen kehittämisen moottorina kuntien aluemanagement-toiminnan on
myös kehityttävä ja laajennuttava. Kummallakin tutkimusalueilla kuntien yhteis-
työssä tapahtuva alueellinen kehittäminen oli uutta. Prosessit kummallakin alueella
ovat myös edelleen sen verran alkuvaiheessa, että toiminnan kehittymistä on vaikea
arvioida. Kyse on ollut vielä pitkälle organisaatiorakenteiden luomisesta ja vakiin-
nuttamisesta. Tähän mennessä tärkeintä on ollut hankkeiden toteuttajien löytäminen
ja ylipäänsä ensimmäisten konkreettisten näyttöjen aikaansaaminen, jotta myös
epäilevämmät kunnat saataisiin vahvemmin aluemanagement-organisaation taakse.
Jonkinlaista kehittymistä kummankin alueen toiminnassa on kuitenkin tapahtunut.
Uusien instituutioiden elementeistä valtionhallinnon tukitoiminta on sitä hieman
edistänyt. Keskeinen merkitys on kuitenkin ollut muualta saaduilla malleilla ja kan-
nustimilla, jotka ovat ohjanneet aluemanagement-organisaation mallin mukaiseen
toimintaan. Toisaalta kuntainstituution edustajat eivät välttämättä näe tarvetta toi-
minnan tietoiseen kehittämiseen. (Ks. kuva 23, s. 214.)

Kuten on jo tullut ilmi, Deggendorf-Plattlingin alueen kehittämisprosessi nojautui
vahvasti Saksan liittovaltion rakentamisen- ja aluejärjestyksen viraston järjestämään
kilpailuun. Aluemanagement-organisaatiosta vastanneet virkamiehet saivat kilpailun
kautta tärkeää tukea ja ohjausta prosessin eteenpäin viemisessä ja toiminnan kehit-
tämisessä. Kilpailun ohjaus sai heidät mm. kiinnittämään enemmän huomiota pai-
kallisten asukkaiden ja yhdistysten mukaan saamiseen. Prosessin vastuunkantajat
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identifioituivat samalla vahvemmin aluemanagementin instituutioon. Kilpailun
kautta alue löysi myös kaksi vertaisaluetta – Baijerista ja Sveitsistä, joiden kanssa
oli mahdollista vaihtaa kokemuksia sekä rakentaa yhteistyötä kehittämisessä. Toi-
saalta kilpailuun liittynyt raportointi ja esittelymateriaalin tuottaminen vei aikaa
käytännön kehittämistoimilta alueella. Varsinaisen kilpailun jälkeen alue sai tukea
myös kilpailun pohjalta syntyneestä ”Tulevaisuuden alueet” -verkostosta ja siihen
liittyneistä tapaamisista.

”Me saamme hyvin arvokkaita tilaisuuksia kokemusten vaihtoon ja omaan jatkokouluttautu-
miseen…ja todella hyvää asiantuntijaohjausta, jota meille annetaan ilmaiseksi …Se on
meille hyvin tärkeää, sillä kohtaamme toisemme aivan uudessa maastossa.” (kunnan edustaja)

Deggendorf-Plattlingin prosessin vastuunkantajien oma osaaminen siis kehittyi pik-
ku hiljaa. Organisaation toiminnan tietoiselle kehittämiselle keskeisenä ongelmana
olivat kuitenkin vähäiset henkilöresurssit. Pormestarit eivät myöskään nähneet eri-
tyistä tarvetta toiminnan kehittämiselle. Kilpailuun liittynyt pormestareiden ja vir-
kamiesten yhteinen palkintomatka Berliiniin sai paljon positiivista julkisuutta alu-
eella ja lisäsi kuntien edustajien yhteishenkeä. Palattuaan pormestarit laativat ns.
Deggendorfin julistuksen, jossa vakuutettiin seudullisen yhteistyön jatkumista. Por-
mestarit katsoivat liittovaltion kilpailun kuitenkin olleen erityinen, ajaltaan rajattu
ponnistus, jonka jälkeen kuntien välinen yhteistyö kyllä jatkuisi, mutta vähäisem-
mällä intensiteetillä. Kuntainstituution edustajina pormestarit tulkitsivat alue-
management-organisaation edelleen ennen kaikkea kuntien erilaisten näkemysten
esille tulon ja yhteensovittamisen areenaksi. Tässä tehtävässä organisaation nähtiin
myös palvelevan hyvin. Aluemanagement-organisaatio ei siis ollut vakiintunut alu-
eella itsenäiseksi ja aktiiviseksi alueen kehittämisen moottoriksi.

”Kilpailu on tietty tavoite…mutta täytyy ajatella myös eteenpäin. Minä toivon kaikkien osal-
listujien puolesta, että näissä kahdeksassa kunnassa myös ehkä jatkossa on kosketuspistei-
tä…Ehkei niin intensiivisesti, mutta pitäisi kuitenkin aina uudelleen tietyin väliajoin tavata
viimekädessä huolehtiaksemme tästä  (yhteistyöstä) jatkossakin.” (kunnan edustaja)

”Tulevaisuuden alueet” -kilpailun jälkeen toiminta todella hiljeni. Siihen vaikuttivat
osaltaan kunnallisvaalit vuoden 2002 alussa sekä yhden keskeisen vastuunkantajan
poissaolo. Kunnallisvaalien jälkeen prosessin vastuunkantajat kokosivat kuitenkin
uusille ja vanhoille pormestareille jonkinlaisen väliarvioinnin, jossa he hyödynsivät
mm. Bayreuthin yliopistossa tehtyä diplomityötä.69 Kuntien yhteisen kehittämispro-
sessin vahvistamiseksi katsottiin tarpeelliseksi mm. (Bericht zum Stand…2002):

- säilyttää organisaatio ennallaan
- vakauttaa ajallisia ja taloudellisia kustannuksia
- purkaa projektiehdotusten vuorta
- nostaa yksittäisten projektien vaikeusastetta
- ottaa mukaan kuntia ympäröivältä alueelta

                                                
69 Michael Stoiber: Der ländliche Raum als kreative Zukunftsregion? Eine fachübergreifende Evaluierung des
Regionalmanagements im Teilraum Deggendorf/Plattling. Bayreuth 2001.
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- sitoutua liittovaltion laajuiseen ”Tulevaisuuden alueet” –verkostoon
- toteuttaa kuntien yhteinen elinkeinoalue.

Ansbach-Hesselbergin alueella toiminnan kehittymisestä vastasi selvästi alue-
managementiin vahvasti identifioitunut aluemanageri. Hänen ansiostaan kuntien li-
säksi prosessiin saatiin mukaan myös alueen muiden toimijoiden resursseja. Työ-
ryhmien, työseminaarien ja paikallisen kehittämisyhdistyksen perustamisessa ja näi-
den toiminnan ohjauksessa aluemanageri käytti hyödyksi myös alueella sijaitsevan
Triesdorfin ammattikorkeakoulun maatalouden ja alueellisen kehittämisen tutkimus-
ryhmää. Nämä maaseudun alueellista ja paikallista kehittämistä edustavat tutkijat
olivat mm. kehitelleet metodeja LEADER-toiminnan innovatiivisuuden arvioimi-
seen.

”Me saamme ohjausta heiltä…Triesdorfin ammattikorkeakoulu sijaitsee alueella ja tuntee
velvollisuutta aluetta kohtaan. Se on meille erittäin hyvä.” (aluemanageri)

LEADER+-ohjelma oli keskeinen kannustin Ansbach-Hesselbergin aluemanage-
ment-toiminnan ”jalkauttamiselle” kunnallispolitiikan tasolta paikallisten asukkai-
den, yhdistysten ja yritysten keskuuteen. Toisaalta aluemanageri piti ohjelmaan
valmistautumista myös erittäin työläänä ja katsoi sen vievän turhan paljon resurs-
seja muilta tehtäviltä. Oman toiminnan arviointia ja toiminnan tietoista kehittämistä
ei Ansbach-Hesselbergin alueella – ainakaan vielä tämän tutkimuksen tekovaiheessa
– olla tehty. Toisaalta alueen prosessi on edelleen melko alkuvaiheissa. Alue-
managerilla ja toimitusjohtajana toimivalla pormestarilla on kuitenkin selvästi täh-
täimessä kehittämisyhtiön vakiinnuttaminen ajan myötä alueen kuntia ja muita toi-
mijoita palvelevaksi yritykseksi. Vuoden 2002 taloussuunnitelmassa tuloiksi oli
kirjattu paitsi EU:n siirtymäkauden ohjelmasta (Phasing Out) ja LEADER+-
ohjelmasta haetut määrärahat, myös toimeksiannot kuten roomalaislinnoitusta varten
perustetun liiton hallinnon hoitaminen sekä erilaiset moderaatio- ja neuvontatehtä-
vät. Noin 180 000 euron budjetista erilaiset toimeksiannot muodostivat kuitenkin
vielä vain vajaat 3%. Toiminnan kehittämistä tarkasteltaessa on myös huomattava
se, että monet pormestarit kehittämisyhtiön jäseninä olivat edelleen hyvin passiivisia
ja odottivat, että kehittämisyhtiö saisi aikaiseksi jotain heidän kuntaansa konkreetti-
sesti koskettavaa.

BOKYM:n tukitoiminta auttoi aluemanagement-organisaatioita etenkin niiden toi-
minnan alkuvaiheessa mm. välittämällä muiden alueiden kokemuksia ja niillä hy-
väksi nähtyjä käytäntöjä. Varsinaisesti oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
se ei kuitenkaan ohjannut. BOKYM itsekin on vasta parhaillaan etsimässä lähesty-
mistapaa ja menetelmiä aluemanagement-toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.
Edellä mainittu tutkimusryhmä Triesdorfin ammattikorkeakoulusta on tässä työssä
vahvasti mukana. Jatkossa Ansbach-Hesselbergin alueella varmasti pyritäänkin
myös tietoiseen toiminnan kehittämiseen – jos ei kuntien kehittämisyhtiön puitteissa,
niin ainakin LEADER-ryhmäksi pyrkivässä paikallisessa kehittämisyhdistyksessä.
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Kuva 23. Uusien instituutioiden eri elementtien sekä olemassa olevien, vanhojen
instituutioiden vaikutukset toiminnan kehittymiseen.

Mm. ”best practices” -käytäntöjä levittämällä valtionhallinnon tukitoiminta siis hie-
man edisti toiminnan kehittymistä auttamalla aluemanagement-organisaatioita löy-
tämään sopivia toimintatapoja. Enemmän ohjausta oman toiminnan kehittämiseen
sekä malleja organisaation tavoiteltavasta toiminnasta prosessien vastuunkantajat
saivat kuitenkin muualta, parhaassa tapauksessa alueen omilta toimijoita, jotka oli-
vat jo omaksuneet alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajattelutapoja. Jo olemas-
sa olevana instituutiona LEADER-ohjelma on puolestaan sekä kannustanut että p a-
kottanut toiminnan kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan aluemanagement-
organisaatioiden tietoista kehittämistä ei kuitenkaan vielä ollut juuri tapahtunut.
Toiminnan kehittämistä haittasi ennen kaikkea vanhaan kuntainstituutioon kuuluvat
arvostukset, joiden perusteella organisaatioille annettu merkitys pitkälti muotoutui.
(Ks. kuva 23.)

12.7 Uusien instituutioiden tukevat ja haittaavat vaikutukset sekä olemassa
olevien instituutioiden merkitys

Alueellisen kehittämissuunnittelun ja aluemanagementin instituutiot tukivat Baijerin
alueiden kehittämisprosesseja eri vaiheissa. Uudet instituutiot eivät kuitenkaan saa-
neet kaikkia toivottuja vaikutuksia. Niiden jotkut elementit osittain jopa haittasivat
omaehtoisten kehittämisprosessien syntymistä. Alueilla ennestään olemassa olevat
instituutiot vaikuttivat myös voimakkaasti kehittämisprosesseihin ja uusien instituu-
tioiden mahdollisuuksiin tukea omaehtoista kehittämistä. Lisäksi muut kuin insti-
tuutioihin liittyvät tekijät vaikuttivat osaltaan alueiden kehittämisprosessien kul-
kuun.

TUKEAVAT VANHAT
-alueellisen ja paikallisen
kehittämisen ajatus
-LEADER-ohjelma

HAITTAAVAT VANHAT
-kuntainstituutioon kuuluvat
arvostukset

TUKEAVAT UUDET
ALUEMANAGEMENT-
ORGANISAATION MALLI
-tavoiteltava malli (heikko)
VALTIONHALLINNON
TUKITOIMINTA
-”best practices”

TOIMINNAN
KEHITTYMINEN
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Tukevat  vaikutukset

Alueellisia kehittämissuunnitelmia edustanut seudullinen kehittämissuunnitelma
tarjosi kuntainstituutiossa tunnustettuja rationaalisia kannustimia kehittämisproses-
sin käynnistämiseen. Näitä olivat taloudellinen tuki ja asiantuntija-apu muutenkin
tarpeelliseen kehittämissuunnitteluun sekä lupaukset yhteistyön hyödyistä, esimer-
kiksi parempia mahdollisuuksia saada kehittämisvaroja alueelle. Suunnitelma tuki
näin kuntien yhteisen kehittämissuunnittelun käynnistymistä. Kannustimien avulla se
niin ikään ohjasi prosessit käynnistymään laajemmalla alueella, kuin kuntien omasta
aloitteesta olisi tapahtunut.

Seudullisen kehittämissuunnitelman laatimisella oli kuntien yhteisen kehittäjäroolin
syntymistä tukevia vaikutuksia. Suunnitelman mahdollistama asiantuntija-apu antoi
eväitä kunnista lähtevälle omaehtoiselle kehittämiselle. Kehittämissuunnitelma ja
sen laatimisprosessi loivat alueellisuuden ajatusmallin, joka edisti kuntien keskinäi-
sen kumppanuuden syntymistä ja aluemanagement-organisaation kumppanuutta alu-
een muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa nostettiin myös esiin muutaman jul-
kishallinnon ulkopuolisen toimijan merkitys alueella, mikä osaltaan ohjasi alue-
management-organisaatioita hakemaan näistä kumppaneita. Kehittämissuunnitelman
vaatima taloudellinen panostus oli puolestaan eräs kannustin kunnille hyödyntää
suunnitelmaa toteuttamalla sitä. Suunnitelma tuki kuntien yhteisten kehittämishank-
keiden toteuttamista. Kaiken kaikkiaan kehittämissuunnitelmaa voi siis pitää aluei-
den omaehtoista kehittämistä tukevana ja väljästi ohjaavana strategisena suunnitel-
mana. Tätä tarkoitusta olisi tosin vielä paremmin palvellut alueellinen kehittämis-
suunnitelma, joka seudullista kehittämissuunnitelmaa vahvemmin perustuu kommu-
nikatiiviseen suunnitteluun.

Uudemmassa seudullisessa kehittämissuunnitelmassa osallistavien metodien mu-
kanaolo tarjosi perinteisiä menettelyjä paremmat mahdollisuudet kuntien itsesuun-
nittelulle ja oppimisprosessille. Ne myös loivat mahdollisuuksia uudenlaiselle vuo-
rovaikutukselle kuntien välillä ja kasvattivat näin kuntien tietoisuutta keskinäisestä
riippuvuudesta ja yhteistyön hyödyistä. Kehittämissuunnittelun osallistavien meto-
dien merkitystä ei kunnissa kuitenkaan vielä oikein ymmärretty, joten niihin suhtau-
duttiin epäilevästi. Uusien metodien onkin vielä vakiinnuttava vahvemmin, jotta ne
parhaalla mahdollisella tavalla edistävät kuntien yhteistä strategiatyötä.

Aluemanagement-organisaation malli ohjasi kuntien kumppanuuden organisoitumista
alueella, jonne malli oli vahvemmin lanseerattu. Kannustimina olivat tällöin erityi-
sesti malliin kytketty taloudellinen tuki. Aluemanagement-organisaation malli tuki
myös hieman kuntien yhteistyöorganisaatioiden hakeutumista kumppaneiksi alueen
muiden toimijoiden kanssa.

Valtionhallinnon tukitoiminta perustuu kumppanuuteen ja osittain auktoriteettiinkin.
Tukitoiminnan avulla pystyttiin osaltaan edistämään kuntien tietoisuutta keskinäisen
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yhteistyön tarpeista ja hyödyistä. ”Best-practices” –käytäntöjä levittämällä tukitoi-
minnalla oli myös pieni merkitys aluemanagement-organisaatioiden toiminnan ke-
hittämiselle. Saksan liittovaltion järjestämä kilpailu ja siihen kuulunut neuvonta
edusti Baijerin käytäntöjä pidemmälle vietyä tukitoimintaa. Se oli toisen tutkimus-
alueen osalta keskeinen prosessin tukija. Valtionhallinnon tukitoiminta antoi lisäksi
aluehallituksen osavaltionkehittämisosaston virkamiehille mahdollisuuden identifi-
oitua aluemanagement-organisaatioita tukevaan kehittäjärooliin. Tämä jäi kuitenkin
vähäiseksi mm. lanseerauksen heikkoudesta johtuen.

Haittaavat vaikutukset

Lanseerauksen heikkous olikin keskeinen syy siihen, miksi Baijerin uudet instituuti-
ot eivät saaneet kaikkia niiltä toivottuja vaikutuksia. Alueellista kehittämissuunnit-
telua ja aluemanagementia ei oltu etukäteen lanseerattu alueelle, vaan lanseeraus
tapahtui prosessien kuluessa. Tiedostetut kehittämistarpeet saivat kuntien edustajat
liikkeelle, ja prosessit käynnistyivät olemassa olevien instituutioiden puitteissa –
mitä sinänsä voi pitää omaehtoisuuden näkökulmasta hyvänä asiana. Uudistettua
seudullista kehittämissuunnitelmaa ja osallistavia menettelyjä ei kuitenkaan juuri
tunnettu kunnissa, seutukunnissa tai aluehallinnossa. Tämä aiheutti mm. vääränlaisia
odotuksia. Aluemanagement-organisaation mallia ei myöskään tunnettu riittävän
hyvin, jotta se olisi alusta asti tukenut kuntien yhteistä kehittäjäroolia.

Seudullisella kehittämissuunnitelmalla oli erityisiä ominaispiirteitä, jotka selvästi
haittasivat omaehtoisen kehittämisprosessin syntyä. Ongelmallista oli mm. se, että
kehittämisalueen rajaus tapahtui normatiivisella ohjauksella. Mukaan tuli hyvin eri
tavoin motivoituneita kuntia. Seudullisella kehittämissuunnitelmalla on myös tarkoin
määritellyt menettelytapasäännöt, jotka ohjasivat vahvasti kehittämisstrategioiden
luomista. Erityisesti kun suunnittelu tapahtui perinteisen seudullisen kehittämis-
suunnitelman mukaisena, siitä ei tullut sellaista alueen toimijoiden yhteistä kommu-
nikatiivista prosessia, jollaista omaehtoinen kehittäminen vaatii. Suunnittelu ei sel-
västi vahvistanut kuntien kumppanuutta, luonut edellytyksiä muille kumppanuuk-
sille tai käynnistänyt kuntien kehittäjäroolia tukevaa oppimisprosessia.

Seudullinen kehittämissuunnitelma ohjaa paitsi suunnitteluprosessin kulkua myös
kehittämisstrategioiden sisältöä. Se painottaa osavaltion kehittämiseen kuuluvia,
alueiden käyttöä koskevia teemoja. Suunnitelma nosti näin esiin monia kehittämis-
kysymyksiä, joissa kuntainstituution edustajat ennemmin valvoivat omia etujaan
kuin etsivät toistensa kumppanuutta. Vahvasti rationaalista suunnittelua ja klassisia
strategioita edustava seudullisen kehittämissuunnitelman asiakirja ei myöskään ollut
omiaan auttamaan kuntia käytännön kehittämistoiminnan alkuun.

Aluemanagement-organisaation malliin liittyi myös eräs alueiden omaehtoista ke-
hittämistä haittaava piirre. Mallissa korostui – osavaltion kehittämiselle tyypillisellä
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tavalla – kunnallispoliitikkojen rooli. Tämä osaltaan vähensi aluemanagement-
organisaatioiden valmiutta hakeutua kumppanuuteen alueen muiden toimijoiden
kanssa.

Olemassa olevat instituutiot

Alueilla olemassa olevilla instituutioilla oli niin ikään sekä kehittämisprosesseja
tukevia että haittaavia vaikutuksia. Perinteinen kuntainstituutio mm. ohjasi kuntia
odottamaan nimenomaan asiantuntijasuunnittelua, mikä haittasi suunnittelun kom-
munikatiivisuutta. Kuntien välistä kumppanuutta haittasivat puolestaan kuntainsti-
tuutioon kuuluvat arvostukset, joissa korostuu hyötyjen tarkastelu vahvasti oman
kunnan näkökulmasta. Tasavertainen kumppanuus isompien kaupunkien ja pienem-
pien kuntien kesken on lisäksi aina ongelmallista. Saksalainen kuntainstituutio ja
aluejärjestys vielä korostivat erikokoisten kuntien eriarvoisuutta. Aivan keskeinen
merkitys kuntien yhteistyön syntymiselle oli kuitenkin alueen kehittämistarpeiden ja
-ongelmien suuruudella ja yhteneväisyydellä.

Kuntainstituution edustajien aluemanagement-organisaatioille antama merkitys sekä
heidän motiivinsa ja mahdollisuutensa toimia organisaation puitteissa vaikuttivat
vahvasti kuntien kehittäjäroolin käytännössä. Uusille kehittäjäorganisaatiolle annettu
merkitys rakentui pitkälti kuntainstituution puitteissa todettujen yhteistyötarpeiden
sekä kuntainstituutioon kuuluvien ajattelu- ja toimintatapojen perusteella. Kehittäjä-
roolin sijaan korostui helposti intressien sovittelu ja etujen valvonta. Mm. pormesta-
ri-instituutio antoi edustajilleen huonot edellytykset käytännön kehittäjärooliin. Li-
säksi on syytä mainita, että erityisesti pienten kuntien osalta kehittäjäroolin käytän-
nön toteuttamista haittasi kuntainstituution ylhäältä säädelty resurssienjako.

Kuntainstituutioon liittyi kuitenkin myös kuntien välistä kumppanuutta edistäviä
tekijöitä. Tällaisia olivat mm. vakiintuneet virkamiestason yhteistyömuodot. Lisäksi
kunnallista kehittämissuunnittelua edustavilla virkamiehillä oli edellytyksiä toimia
aluemanagement-organisaation mallin mukaisesti.

Aluemanagement-organisaation mallia vahvemmin kumppanuuksien syntymistä alu-
een erilaisten toimijoiden kanssa tukivat sellaiset alueilla ennestään vaikuttaneet
instituutiot, jotka jo aiemmin olivat ohjanneet kuntainstituution edustajia vuorovai-
kutukseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Kumppanuuksien syntymiseen vai-
kuttivat vahvasti myös aluemanagementista vastaavien henkilöiden tausta. Heidän
tulkintansa  aluemanagementista sai erilaisia painotuksia sen mukaan, missä insti-
tuutioissa he olivat tottuneet toimimaan.

Kehittämisprosesseja ohjasivat vahvasti myös vanhat alue- ja aluejärjestyspolitiikan
instituutiot. Ne ohjasivat osin hyvin toisenlaisiin odotuksiin ja toimintaan kuin mitä
alueellisella kehittämissuunnittelulla ja aluemanagementin kehittäjäroolilla tarkoi-
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tettiin. Ne mm. antoivat odottaa asiantuntijasuunnittelua. Lisäksi seudullisen kehit-
tämissuunnitelman vaikutusmahdollisuuksiin koskien valtionviranomaisten rahoitus-
päätöksiä ja toimenpiteitä kohdistui niiden johdosta liian suuria odotuksia. Petty-
mykset vaikeuttivat kehittämisprosesseja.

Seutukuntainstituutio pakottaa seutukunnan yhteistyöhön jäsenkuntiensa kanssa.
Seutukunnan viralliset roolit kuntia valvovana viranomaisena ja koko alueensa tasa-
painoisesta kehittymisestä huolehtijana vaikeuttivat kuitenkin sen ja aluemanage-
ment-organisaation välisen yhteistyön muodostumista aidoksi kumppanuudeksi.
Aluemanagement-organisaation kumppanuutta aluehallinnon osavaltionkehittämis-
osaston virkamiesten  kanssa haittasivat puolestaan viimeksi mainituille vakiintunut
rooli osavaltion kehittämisen tavoitteiden toteutumisen valvojana. Ongelmista huo-
limatta osapuolten avoimuus ja käytännön toiminnassa näkyvät yhteistyön hyödyt
loivat edellytyksiä kumppanuudelle aluemanagement-organisaation ja seutukunnan
sekä aluemanagement-organisaation ja aluehallinnon edustajien välillä.

Ennen alueellista kehittämissuunnittelua ja aluemanagementia tai niiden kanssa sa-
moihin aikoihin alueilla oli alkanut vaikuttaa myös muita alueiden kehittämisen u u-
dempia instituutioita. Näillä oli kannustavia vaikutuksia. Osittain niillä oli tutki-
musalueiden prosesseille jopa suurempi merkitys kuin alueellisella kehittämissuun-
nittelulla ja aluemanagementilla. Esimerkiksi LEADER II -ohjelma ja Paikallisagen-
da 21 edistivät selvästi aluemanagement-organisaatioiden kumppanuutta alueen
asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Nämä instituutiot korostivat aluemanagementia
vahvemmin erilaisten paikallisten toimijoiden roolia kehittämisessä. Olemassa ole-
vat, niin EU:n kuin osavaltionkin rahoitusvälineet taas tarjosivat kunnille selviä r a-
tionaalisia kannustimia kehittäjäroolinsa toteuttamiseen käytännössä ja jossain mää-
rin myös toiminnan tietoiseen kehittämiseen. Rahoitusvälineiden voi nähdä tarjon-
neen todelliset taloudelliset mahdollisuudet moniin kehittämishankkeisiin. Toisaalta
esimerkiksi osa LEADER II -ohjelmasta rahoitetuista hankkeista olisi varmasti ollut
mahdollista toteuttaa myös alueen omin varoin. EU:n ohjelmat ja niihin kuuluvat
kehittämisvarojen hallinnointisäännöt saattoivat lisäksi tarjota kannustimia, jotka
edistivät valtionhallinnon tukitoimintaa vastaavan roolin omaksumista aluehallinnos-
sa.

12.8 Aluemanagementin mahdollisuuksista vakiintua alueelle

Luvussa 11.8 (s. 165) todettiin Suomen toimintaryhmätyön mahdollisuuksien va-
kiintua alueille omaehtoista kehittämistä tukevaksi instituutioksi riippuvan alueiden
eri toimijaryhmien halusta hyväksyä uusi instituutio sekä motivaatiosta ja mahdolli-
suuksista toimia sen edellyttämällä tavalla. Vastaavasti muodostuivat myös alue-
managementin vakiintumismahdollisuudet Baijerissa (ks. myös Maier & Obermaier
2000, 26).
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1. Aluemanagementin on tarjottava kunnille rationaalisia kannustimia
keskinäiseen kumppanuuteen perustuvaan organisoitumiseen sekä
edellytyksiä yhteisen kehittäjäroolin toteuttamiselle. Alueelliselle
kehittämissuunnittelulle ja aluemanagementille asetettujen julkisten
tavoitteiden on kohdattava kuntien intressien kanssa.

2. Aluemanagementin on tultava alueella laajasti tutuksi ja kannustetta-
va alueen erilaisia toimijoita aluemanagement-organisaation kump-
paniksi.

3. Kuntien harjoittama aluemanagement on nähtävä seutukunnissa hyö-
dyllisenä ja kannustettava seutukuntia aitoon kumppanuuteen alue-
management-organisaation kanssa70.

4. Aluemanagement on nähtävä aluehallituksen eri osastoilla hyödylli-
senä ja näillä viranomaisilla on oltava edellytykset aitoon kump-
panuuteen aluemanagement-organisaatioiden kanssa.

Lisäksi aluemanagement ja siihen kytkeytyvä alueellinen kehittämissuunnittelu eivät
saa ohjata liikaa alueiden kehittämisprosesseja.

Kuntien kumppanuus alueellisessa kehittämisessä ei ole itsestään selvää. Kuntains-
tituution edustajat tarkastelevat seudullisen yhteistyön hyötyjä vahvasti oman kun-
nan hyvinvoinnin kannalta. (Ks. myös esim. Huebner 1996, 109-110, 177-178; Ran-
tahalvari 1992, 10-11.) Tällaisia hyötyjä ei aluemanagementin välttämättä nähdä
tuottavan eikä se näin välttämättä tarjoa kunnille rationaalisia kannustimia keskinäi-
seen kumppanuuteen. Tilanne muuttuu, mikäli alueelliseen kehittämissuunnitelmaan
tai aluemanagement-organisaation malliin kytkeytyy rahoitusvälineitä (ks. myös
Maier & Angermann 1996, 105). Omaehtoisen kehittämisen näkökulmasta kuntien
motiivit voivat tällöin kuitenkin perustua liikaa näiden välineiden hyödyntämiseen.

Kuntien kumppanuuden syntymisen edellytyksenä on yleisesti se, että alueen kun-
nissa kehittämistarpeet nähdään samansuuntaisina ja että kumppanuuden nähdään
edistävän näiden tarpeiden täyttämistä. Alueen on oltava siis suhteellisen yhtenäi-
nen. Tietoisuutta yhteisistä kehittämistarpeista, keskinäisestä riippuvuudesta sekä
yhteistyön hyödyistä voidaan kasvattaa kommunikatiivisessa suunnitteluprosessissa,
jossa kuntien edustajat yhdessä laativat alueelle kehittämisstrategioita. Seudullisen
kehittämissuunnitelman mukaisen asiantuntijaroolin sijaan suunnittelijoiden tulee
tällöin ottaa puhtaammin moderaattorin rooli.

Aluemanagement-toiminta ja sen vakiintuminen vaatii kuntien kumppanuuden jär-
jestäytymistä toimintakykyiseksi organisaatioksi. Koska kuntainstituution edusta-
jille oman päätösvallan säilyttäminen on erityisen tärkeää, tällaisen organisaation

                                                
70 Seutukunta on Baijerissa yksi aluemanagement-organisaation mallin mahdollinen toteuttaja. Seutukunnan
yhteyteen organisoitua aluemanagementia on pidetty myös erittäin tehokkaana ja sen mahdollisuudet vakiin-
tua ovat hyvät (ks. Herb 2000; Kistenmacher 1999; Löhner & Krappitz 2001; Maier & Obermaier 2000,
129). Ongelmana voi kuitenkin olla kuntien passiivinen tai jopa negatiivinen suhtautuminen (ks. Herb 2000).
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syntymiseen tarvitaan aluemanagementin tarjoamien kannustimien lisäksi kuntien
keskuudessa tapahtuvaa kokemuksellista oppimista. Käytännön toiminnan ja kehit-
tämishankkeiden kautta on synnyttävä näyttöjä, jotka kasvattavat aluemanagement-
organisaation mallin saamaa hyväksyntää ja kuntien edustajien välistä luottamusta.
(ks. myös Huebner 1996, 177-199.) Tällaisia näyttöjä syntyi, kun toiminta aloitettiin
mahdollisimman vähän ristiriitoja aiheuttavista ja helposti toteutettavista hankkeista.

Baijerissa uusilta instituutioilta odotettua konkreettista julkista hyötyä ei ole muo-
toiltu tarkasti, vaan tavoitteet vastaavat yleisemmin osavaltion kehittämisohjelmassa
kullekin alueelle osoitettuja kehittämisen suuntia. Osavaltion kehittämisen ministe-
riössä on tähän mennessä kiinnitetty enemmän huomiota alueen toimijoiden aktiivi-
suuden ja yhteistyön kasvuun kuin varsinaisesti sisällöllisiin tuloksiin. Tämä vastaa
osin myös kuntien intressejä. Pikkuhiljaa odotukset kuitenkin kasvavat. Yhä enem-
män ministeriössä odotetaan mm. ratkaisua kutakin aluetta vaivaaviin ongelmiin
kuten kuntien välisten maankäyttöristiriitojen sovittamiseen tai innovatiivisia, kestä-
vän kehityksen ajatuksen mukaisia hankkeita. Ministeriön odottamissa hyödyissä ja
kuntien intresseissä on paljon yhteistä – poikkeuksena ovat tosin joskus luonnon- ja
ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet. Uusien instituutioiden vakiintumisen edel-
lytyksenä on kuitenkin se, ettei tavoitteiden täyttymistä odoteta liian nopeasti. Li-
säksi kuntien intressien hyödyntää alueellista kehittämissuunnittelua ja alue-
managementia etujen valvonnan ja vaikuttamisen kanavana suhteessa valtionhallin-
non päättäviin elimiin on heikennyttävä.

Kuntien edustajien tulkinta aluemanagement-organisaation roolista nojasikin tutki-
musalueilla vielä pitkälti vanhoihin instituutioihin. Se ei luonut hyviä edellytyksiä
joustavan organisaation syntymiselle ja organisaation aktiiviselle kehittäjäroolille.
Kuntien aluemanagement-organisaation mahdollisuuksia vakiintua alueen omaehtoi-
sen kehittämisen moottoriksi voikin pitää vielä melko heikkoina. Uudenlaisen ajat-
telutavan vahvistamiseksi aluemanagementin ajatusta ja siihen kuuluvaa kuntien
kehittäjäroolia on siksi edelleen levitettävä kuntien edustajien keskuudessa mm.
koulutuksen ja verkostoitumisen avulla. Alueilla mahdollisesti vaikuttavat omat,
paikallista ja alueellista kehittämistä edustavat toimijat voivat aluemanagement-
organisaation kumppaneina osaltaan tukea omaehtoisen kehittämisen ja alue-
managementin ajatusten vahvistumista kuntaorganisaatioissa. Uusien ajattelumallien
vahvistumiseen tarvitaan lisäksi kokemuksellista oppimista.

Kuntien yhteiselle kehittäjäroolille on tärkeää myös se, että keskushallinnosta käsin
käynnistetään perinteisissä alueellisen kehittämisen instituutioissa uudistusprosessi,
joka tähtää omaehtoisen kehittämisen ja aluemanagementin vahvempaan asemaan.
Tämä koskee ennen kaikkea kehittämisvarojen jakoa ohjaavia muodollisia instituu-
tioita. Uudistuksia tulisi lisäksi tehdä kuntainstituutiossa. Nykyisellään etenkin
pienten kuntien taloudellinen ja toiminnallinen liikkumavara on aktiivista kehittäjä-
roolia ajatellen turhan pieni.
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Aluemanagementin leviäminen alueella hallinnon ulkopuolisten toimijoiden kes-
kuuteen riippui ennen kaikkea aluemanagement-organisaation käytännön toiminnas-
ta. Kylien kehittämistoiminta, Paikallisagenda 21 -prosessi sekä EU:n ohjelmat ovat
osaltaan kasvattaneet edellytyksiä aluemanagement-organisaaton ja erilaisten pai-
kallisten toimijoiden kumppanuudelle. Ne ovat antaneet alkusysäyksen uusille
ajattelutavoille ja intresseille sekä kannustimia omaehtoiseen kehittämiseen. Eten-
kään ilman rahoitusvälinettä aluemanagement ei kuitenkaan välttämättä tarjoa muille
toimijoille kannustimia kumppanuuteen. Seudulliseen kehittämissuunnitelmaan pe-
rustuvassa aluemanagementissa korostuivat enemmän kuntien edustajien intressit
kuin muiden toimijoiden kokemat kehittämistarpeet. Seudullisen kehittämissuunni-
telman menettelyjä huomattavasti laajempi kommunikatiivinen strategiaprosessi
palvelisi paremmin aluemanagement-organisaatioiden ja erilaisten toimijoiden
kumppanuutta kasvattamalla tietoisuutta yhteisistä intresseistä. Kumppanuuden
syntymisen edellytyksenä on joka tapauksessa aluemanagement-organisaation aktii-
vinen kehittäjärooli.

Edellisessä luvussa tuotiin jo esiin perinteisen seutukuntainstituution ja siihen kuu-
luvien rooliodotusten aiheuttamat ongelmat seutukunnan ja aluemanagement-
organisaation aidolle kumppanuudelle. Aluemanagement-organisaatio voi kuitenkin
oman käytännön toimintansa kautta osoittaa hyödyttävänsä koko seutukunnan ke-
hittämistä. Näin on mahdollista luoda kannustimia seutukunnan edustajille kump-
panuuteen. Edellytyksenä on lisäksi se, että aluemanagement-organisaation edustajat
näkevät seutukunnan tarpeellisena kumppanina.

Aluehallituksen eri osastojen edustajien ja aluemanagement-organisaatioiden kump-
panuuteen vaikuttivat ennen kaikkea virkamiesten toimintaa vahvasti ohjaavat muo-
dolliset instituutiot. Ongelmana oli mm. valtionhallinnon toimialoja ohjaavissa in-
stituutioissa helposti syntyvä reviirinvartiointi. Aluemanagement luetaan osavaltion
kehittämiseen kuuluvaksi ja saatetaan kokea kilpailijaksi mm. maaseudun tai elin-
keinojen kehittämisestä vastaavilla hallinnonaloilla. Omaehtoisen kehittämisen on
kaiken kaikkiaan saatava aiempaa suurempi merkitys alueellisia viranomaisia oh-
jaavissa instituutioissa, jotta niin osavaltion kehittämisen kuin muidenkin aluehalli-
tuksen osastojen edellytykset aitoon kumppanuuteen aluemanagement-
organisaatioiden kanssa paranisivat ja aluemanagement nähtäisiin osastojen toimin-
nan kannalta hyödyllisenä. BOKYM:n vielä epävirallisena lanseeraama valtionhal-
linnon tukirooli on hitaasti hieman parantamassa osavaltion kehittämistä edustavien
viranomaisten edellytyksiä kumppanuuteen. Mitä enemmän aluehallituksen virka-
miehillä on mahdollisuuksia itsenäiseen kehittäjärooliin, sitä vahvemmin kump-
panuuteen alkavat vaikuttaa myös alueella käytännön toiminnassa syntynyt vuoro-
vaikutus ja sitä kautta vakiintuvat instituutiot.
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V YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

13 Mitä voidaan oppia?

Tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää voivatko ulkoa lanseeratut uudet instituu-
tiot tukea alueiden omaehtoisia kehittämisprosesseja ja jos voivat, niin miten. Insti-
tuutiot olen tutkimuksessa ymmärtänyt muodollisiksi ja epämuodollisiksi sääntö-
järjestelmiksi, jotka ohjaavat merkityksen antoa ja siten toimintaa. Ne antavat ke-
hittämistoiminnalle puitteet. EU:n ja sen jäsenmaiden toimesta tietoisesti luotujen
uusien alueellisen kehittämisen instituutioiden taustalla ovat yhteiskunnalliset muu-
tokset, jotka ovat johtaneet omaehtoisuuden korostumiseen eurooppalaisessa aluei-
den kehittämisessä. Uusien haasteiden edessä alueiden kehittämispolitiikassa on
pyritty kontekstuaalisuuteen sekä yhteistoimintaan perustuvilla ajattelu- ja toimin-
tatavoilla tukemaan paikallista, seudullista ja alueellista omaehtoista kehittämistä.
Tällaisia uusia ajattelu- ja toimintatapoja ovat:

− strateginen ote ja ohjelmallisuus
− verkostoituminen ja kumppanuus
− kommunikatiivinen suunnittelu.

Uusiin haasteisiin on reagoitu myös Suomessa ja Saksan Baijerin osavaltiossa.
Suomessa esimerkkinä voi pitää EU:n LEADER-ohjelman mallin mukaisen toiminta-
ryhmätyön laajentamista. Toimintaryhmätyön instituutio tukee paikalliseen kump-
panuuteen perustuvaa kehittämistä. Instituutiossa voi erottaa neljä elementtiä: toi-
mintaryhmän mallin, rahoitusvälineen, tukijaorganisaatioiden kumppanuuden ja toi-
mintaryhmien verkostoitumisen. Tämän tutkimuksen kohteena ollut rahoitusväline
oli paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma (POMO-ohjelma). Baijerin osa-
valtion kehittämisessä on puolestaan luotu alueellisen kehittämissuunnittelun ja
aluemanagementin instituutiot, joilla halutaan tukea ennen kaikkea kuntien kump-
panuuteen perustuvaa alueellista kehittämistä. Baijerin uusien instituutioiden ele-
menttejä ovat alueellinen kehittämissuunnitelma, kehittämissuunnittelun osallistavat
metodit, aluemanagement-organisaation malli ja valtionhallinnon tukitoiminta. Tut-
kimuksessa alueellista kehittämissuunnitelmaa edusti seudullinen kehittämissuun-
nitelma. Strateginen ote ja ohjelmallisuus, verkostoituminen ja kumppanuus sekä
kommunikatiivinen suunnittelu sisältyvät sekä Suomen että Baijerin uusien instituu-
tioiden eri elementteihin – eivät ehkä ideaalilla tavalla, mutta silti toiminnan suuntaa
ohjaavina.

Suomen ja Baijerin erilaisten esimerkkien avulla tutkimuksessa on ollut tarkoitus
löytää laajemminkin eurooppalaisessa kontekstissa pätevää tietoa uusien instituuti-
oiden mahdollisuuksista tukea omaehtoista kehittämistä. Lisäksi kahden erilaisen
toimintaympäristön rinnakkainen tarkastelu on auttanut kyseenalaistamaan  alueelli-
seen kehittämisen kulttuureihin liittyviä itsestäänselvyyksiä.
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Uusien instituutioiden vaikutuksia omaehtoiseen kehittämiseen tarkasteltiin esi-
merkkialueiden kehittämisprosessien eri vaiheissa. Vaikutukset riippuivat uusien
instituutioiden eri elementtien ominaispiirteistä, lanseeraustavasta sekä alueilla e n-
nestään olemassa olevista, vanhoista instituutioista. Keskeinen merkitys oli uusien
instituutioiden tarjoamilla rationaalisilla kannustimilla sekä vanhoihin instituutioihin
kuuluvilla arvoilla ja itsestäänselvyyksillä. Prosessien kulkuun vaikutti lisäksi
muita kuhunkin alueeseen ja sen toimijoihin liittyneitä tekijöitä.

Tutkimuksen kysymykseen, voivatko alueellisen kehittämisen uudet instituutiot t u-
kea omaehtoisia kehittämisprosesseja, voidaan vastata myöntävästi. Uusilla insti-
tuutioilla on selvästi alueiden kehittämisprosesseja tukevia vaikutuksia. Niillä on
kuitenkin myös piirteitä, jotka haittaavat omaehtoista kehittämistä. (Ks. kuva 24.)
Uusien instituutioiden vakiintuminen alueille taas riippuu ennen muuta lanseeraus-
tavasta, alueilla olemassa olevista instituutioista, uusilta instituutioilta odotettujen
julkisten hyötyjen ja alueen paikallisten toimijoiden intressien kohtaamisesta sekä
toiminnan laajenemisesta ja kehittymisestä.

Kuva 24. Uusien instituutioiden tukevat ja haittaavat piirteet.

13.1 Uusien instituutioiden omaehtoista kehittämistä tukevat piirteet

Keskeisintä omaehtoiselle kehittämisprosessille on, että alueen toimijat itse näkevät
kehittämisen tarpeen ja ovat valmiita oppimaan uudenlaiset ajattelu- ja toimintata-
vat. Valtionhallinto voi kuitenkin luoda omaehtoiselle kehittämiselle edellytyksiä
mm. osallistavien suunnittelumetodien ja hanketoiminnan koulutuksen avulla, tar-

UUDET HAITTAAVAT
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- tiettyjen toimijoiden ase-

man korostuminen
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- osallistavat suunnittelumetodit ja

hanketoiminnan koulutus
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- joustavat rahoitusvälineet
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joamalla paikalliselle kumppanuudelle malleja, kannustimia ja välineitä ongelman-
ratkaisuun, järjestämällä joustavia rahoitusvälineitä, tukijaviranomaisten kumppa-
nuudella sekä edistämällä verkostoitumista (ks. kuva 24, s. 223).

Osallistavat suunnittelumetodit ja hanketoiminnan koulutus

Suunnittelun menettelytavat heijastavat vahvasti toimijoiden käsitystä kehittämises-
tä, kehittämisen tavoitteista sekä erilaisten ryhmien roolista siinä. Omaehtoisessa
kehittämisessä tarvitaan kommunikatiivista strategista suunnittelua. Se luo edelly-
tyksiä kumppanuuksille ja toimijoiden kehittäjäroolille. Suunnitteluasiakirjan sijaan
korostuu jatkuva kommunikatiivinen suunnitteluprosessi, jossa aina tarpeen mukaan
etsitään uusia kehittämisstrategioita ja niitä konkretisoivia hankkeita. Strategisen ja
kommunikatiivisen suunnittelun tarkoituksen ymmärtäminen sekä niiden omaksumi-
nen vaatii osittain kehittämistä koskevien käsitysten muuttumista.

Omaehtoista kehittämistä tukevissa uusissa instituutioissa on ensinnäkin annettava
aikaa ja huomiota kehittämissuunnittelulle. Alueilla, joilla paikallisen ja alueellisen
kehittämisen perinteet ovat vähäiset, strategisen otteen ja kommunikatiivisen suun-
nittelun ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista tulee lisäksi edistää mm. mallien
ja koulutuksen avulla. Baijerin uusissa instituutioissa kehittämissuunnitteluun liite-
tyt osallistavat metodit ovat tästä hyvä esimerkki, jollaista Suomessakin voisi tie-
toisemmin hyödyntää. Ne tukevat kumppanuuksien syntymistä, kehittämisprosessin
käynnistymistä ja saattavat antaa alkusysäyksen kehittämistä koskevien käsitysten
muuttumiseen omaehtoisuutta vahvistavasti. Uudenlaisen kehittämissuunnittelun
edellytyksenä on luonnollisesti myös se, että valtionhallinnossa oikeasti halutaan
antaa alueen toimijoille valtaa itse ohjata kehittämisprosessin kulkua ja kehittämisen
sisältöä.

Kehittämistoiminnan liikkeellelähtöä ja toiminnan laajenemista tukisi lisäksi suun-
nitteluvaiheessa tarjottu kehittämishanketoimintaa koskeva koulutus prosessin vas-
tuunkantajille sekä mahdollisesti ensimmäisenä esiin nousseiden hankkeiden vetä-
jille. Prosessista vastuuta kantavien tehtävänä olisi sitten huolehtia osaamisen le-
vittämisestä alueella. (Ks. LEADER II…2002, 92.) Erityisesti Baijerissa vasta hy-
vin pienellä toimijajoukolla on käsitystä siitä, mikä on kehittämishanke ja miten
sellainen toteutetaan. Suomen toimintaryhmillä tätä osaamista alkaa olla jo parem-
min, mutta Suomessakin osaamisen vahvistamiseen on vielä panostettava. On kui-
tenkin hyvä huomata, ettei kaikkea paikallisia elinolosuhteita parantavaa toimintaa
tarvitse tehdä hankemuotoisena. Perinteisten toimintatapojen, esimerkiksi yhdistys-
ten tai joidenkin palvelujen toimintatuen säilyttäminen voi toisinaan olla hyvinkin
paikallaan.
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Paikalliselle kumppanuudelle malleja, kannustimia ja välineitä ongelmanratkai-
suun

Sekä Suomen että Baijerin uusien instituutioiden eräs tärkeä elementti on malli, joka
tukee alueen omaehtoiselle kehittämiselle keskeisten toimijoiden kumppanuutta ja
sen järjestäytymistä uudenlaista kehittäjäroolia toteuttavaksi organisaatioksi. Malli-
en toimivuus riippuu ennen kaikkea niiden tarjoamista rationaalisista kannustimista.
Toimijat arvioivat uudenlaisen yhteistyön hyötyjä olemassa olevissa instituutioissa
syntyneiden intressien ja tarpeiden perusteella. Kumppanuuden malli on houkuttele-
va, jos esimerkiksi sen myötä toimijoille on luvassa uusia kehittämisvaroja tai jos
se vastaa jo aiemmin tiedostettuihin, konkreettisiin yhteistyötarpeisiin.

Tietyn mallin houkuttelevuus riippuu osaltaan myös kunkin alueen ominaispiirteistä
ja olemassa olevista yhteistyörakenteista. Kumppanuuden mallien tulisi olla jousta-
vasti kunkin alueen lähtökohtiin sovellettavissa. Baijerin aluemanagement-
organisaation mallissa lähdetään pitkälti tästä ajatuksesta. Toimintaryhmän mallissa
ajatuksena on taas vahvemmin olemassa olevien valtarakenteiden rikkominen ja
erilaisten toimijoiden saaminen tasa-arvoiseen asemaan alueen kehittämisessä. Tä-
män vuoksi ryhmien järjestäytymistä on katsottu tarpeelliseksi ohjeistaa hyvinkin
tarkkaan. Vanhojen valtarakenteiden rikkominen voisi Baijerissakin auttaa uusien
toimijoiden saamisessa mukaan kehittämistyöhön.

Kumppanuuden mallin tukevaa vaikutusta lisäisi koulutus, jossa pohditaan kumppa-
nuuden merkitystä ja toimijoiden uudenlaista kehittäjäroolia kullakin alueella. Tä-
hän tulisi liittyä myös kumppanuustoiminnan menettelytapojen ja ongelmanratkai-
sutaitojen kehittäminen ja koulutus (ks. LEADER II…2002, 92).

Tärkeää on kuitenkin korostaa, että aidon uudenlaisen kumppanuuden syntymisen
edellytyksenä on viime kädessä alueella käytännön toiminnan kautta syntynyt vuo-
rovaikutus, tietoisuus yhteistyön hyödyistä ja toimijoiden välinen luottamus. Uu-
denlaisen kehittäjäroolin omaksuminen ja vakiintuminen vaatii myös aikaa ja oman
toiminnan tuoman kokemuksen kautta tapahtuvaa oppimista.

Joustavat rahoitusvälineet

Rahoitusvälineiden merkitys alueiden kehittämisprosessien mahdollistajina korostuu
kummankin maan esimerkeissä, vaikkei Baijerin uusiin instituutioihin varsinaista
omaa rahoitusvälinettä kuulukaan. Uudenlainen rahoitusväline on keskeisin tekijä,
joka saa paikalliset toimijat pitämään esimerkiksi toimintaryhmätyötä houkutteleva-
na. Baijerissakin erilaiset olemassa olevat rahoitusvälineet vaikuttavat suuresti
hankkeiden toteutumiseen käytännössä. Rahoitusvälineet tarjoavat kehittämiselle
selkeän rationaalisen kannustimen. Ne voivat olla jopa tärkein kannustin kehittämis-
prosessin käynnistymiselle.
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Omaehtoisuuden kannalta katsottuna kehittämisprosessit alueilla ja erityisesti hank-
keiden toteuttaminen ohjautuvat kuitenkin helposti liikaakin ulkoisten rahoitusväli-
neiden mukaisesti. Rahoitusvälineisiin liittyvä normatiivinen säätely on eräs uusien
instituutioiden omaehtoista kehittämistä haittaava piirre (ks. seuraava luku). Ongel-
mana on lisäksi se, että alueen toimijat sortuvat helposti rahoitusvälineen tarjoamien
varojen hyödyntämisen maksimointiin sen sijaan, että kiinnittäisivät huomiota alueen
todellisiin kehittämistarpeisiin ja –mahdollisuuksiin.

Ongelmista huolimatta omaehtoiseen kehittämiseen tarvitaan joustavia rahoitusväli-
neitä. Ne luovat kehittämiselle todellisia edellytyksiä. Niiden avulla voidaan myös
avata mahdollisuuksia uusien toimijoiden osallistumiselle kehittämiseen samoin
kuin antaa edellytyksiä uudenlaisten kehittämishankkeiden toteuttamiselle. Tämä
tulisi ottaa paremmin huomioon myös Baijerin uusissa instituutioissa.

On kuitenkin syytä miettiä, voitaisiinko kehittämisvaroja osoittaa paikallisille toi-
mijoille, niin asukkaille, yhdistyksille kuin kunnillekin jotenkin muuten kuin tarkasti
ohjeistetuilla ohjelmilla. Toimijoilla tulisi olla käytössään omaehtoiseen kehittämi-
seen tarpeellisia resursseja niin, että omien tarpeiden pohtiminen ja alueelle sopivan
kehittämisprosessin rytmin löytyminen tulee paremmin mahdolliseksi. Varojen kul-
kuun liittyvä hallinnointityö ei myöskään saa viedä turhan paljon aktiivisten toimi-
joiden aikaa ja voimavaroja. Omaehtoisen kehittämisprosessin edellytyksenä on
lisäksi se, että paikalliset toimijat huomaavat voivansa toteuttaa monia asioita alu-
een omin voimavaroin. Omiin tarpeisiin perustuva yhteistyö kehittämisessä tuottaa
hyötyjä, vaikkei se johdakaan ulkopuolelta tuleviin suoriin taloudellisiin panostuk-
siin.

Tukijaviranomaisten kumppanuus

Sekä Suomen että Baijerin uusiin instituutioihin kuuluu tukijaviranomaisten kump-
panuus. Sen tarkoituksena on auttaa alueiden uusia kehittäjäorganisaatioita. Viran-
omaisten kumppanuus voi edistää kehittämisprosessien käynnistymistä. Sen avulla
pystytään mm. selventämään uuden instituution tarkoitusta ja menettelytapoja.
Kumppanuuteen perustuva valtionhallinnon edustajien tukitoiminta tarjoaa mahdolli-
suuden muokata uuteen instituutioon kuuluvia menettelytapoja joustavammaksi ja
saada näin instituutio vastaamaan paremmin alueen toimijoiden tarpeita. Uutta in-
stituutiota alueella edustavat toimijat voivat tarvita tukea myös levittäessään uutta
toimintatapaa ja hakiessaan alueelta kumppaneita. Joskus alueille vakiintuneita kä-
sityksiä on tarpeen pyrkiä muuttamaan jopa käyttäen harkitusti tukijaviranomaisten
auktoriteettia. Tukijaviranomaisten  kumppanuus tarjoaa lisäksi aluehallinnon – ja
kuntienkin – edustajille mallin, johon identifioitua, ja näin omalta osaltaan auttaa
uusien kehittäjäorganisaatioiden toimintaa.
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Viranomaisten uudenlainen kehittäjärooli ja kumppanuus alueiden toimijoiden kans-
sa onkin aivan olennainen elementti, kun valtionhallinnon taholta luodaan edellytyk-
siä alueiden omaehtoiselle kehittämiselle. Paikalliset toimijat tarvitsevat kump-
panuutta sekä keskus- että aluehallinnon viranomaisten kanssa. Lisäksi tukitoimin-
nassa tärkeää on eri hallinnonalojen ja asiantuntijaorganisaatioiden välinen yhteis-
työ, mihin etenkin Baijerissa tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. V ä-
hemmän muodollinen tukijaviranomaisten horisontaalinen kumppanuus ei kuitenkaan
sinällään riitä madaltamaan sektorihallinnon rajoja. Koska sektorihallinnon toimin-
tatavoilla on suuri omaehtoista kehittämistä haittaava vaikutus, tukijaviranomaisten
kumppanuutta edustavien tulee tietoisesti pyrkiä muutosten aikaan saamiseen myös
hallinnon muodollisissa instituutioissa.

Verkostoitumisen tuki

Alueiden omaehtoisen kehittämisen kannalta kehittäjätoimijoiden verkostoituminen
ja kokemusten vaihto ovat olennaisia. Ne auttavat prosessista vastuuta kantavia
identifioitumaan kehittäjärooliinsa sekä näkemään tarpeita ja mahdollisuuksia orga-
nisaationsa toiminnan edelleen kehittämiselle. Pidemmällä tähtäimellä eri alueiden
toimijoiden välinen vuorovaikutus voi johtaa myös tiiviimpään kumppanuuteen,
jonka tuloksena ovat konkreettiset, yhdessä toteutetut kehittämishankkeet.

Keskeinen tapa, jolla valtionhallinto voi tukea alueiden omaehtoista kehittämistä,
onkin tällaisen verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon edistäminen. Käytännössä
se voi tarkoittaa esimerkiksi erityisen palveluyksikön perustamista ja resurssointia,
www-sivujen ylläpitoa tai yhteisten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämistä. Ver-
kostoitumisen tuki tulisi järjestää valtionhallinnon ja alueiden toimijoiden kumppa-
nuuden periaatteella, jotta se parhaiten palvelisi alueiden omaehtoisen kehittämisen
muuttuvia tarpeita.

13.2 Uusien instituutioiden omaehtoista kehittämistä haittaavat piirteet

Uusien instituutioiden omaehtoisia kehittämisprosesseja haittaavat piirteet liittyvät
normatiiviseen säätelyyn, tiettyjen toimijoiden aseman korostumiseen, asiantuntija-
vetoiseen tai liian kiireiseen suunnitteluun sekä kiinnittymiseen sektorihallintoon.
(ks. kuva 24, s. 223)

Normatiivinen säätely

Valtionhallinnon taholta tapahtuvaa alueiden kehittämistoiminnan normatiivista sää-
telyä sisältyi toimintaryhmätyön instituutiossa ennen kaikkea rahoitusvälineeseen.
Baijerin alueellisessa kehittämissuunnittelussa ja aluemanagementissa osavaltion-
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hallinto taas sääteli alueiden kehittämisprosesseja erityisesti seudullisen kehittämis-
suunnitelman vakiintuneiden menettelyjen kautta.

Omaehtoisen kehittämisprosessin kannalta on ongelmallista, jos rahoitusvälineen
aikataulut, hankkeiden rahoituskelpoisuutta koskevat rajoitukset sekä raportointi-
vaatimukset ohjaavat vahvasti kehittämistoimintaa. Näin oli POMO-ohjelmassa.
Tällainen rahoitusvälineestä johtuva normatiivinen säätely mm. vähentää kehittä-
misprosessien perustumista alueen omiin todellisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin,
vaikeuttaa strategista ja kommunikatiivista suunnittelua sekä ennen kaikkea vie k e-
hittämisprosessin vastuunkantajien aikaa ja resursseja todelliselta kehittäjäroolilta.
Ongelmaa pahentaa se, jos säännöt muuttuvat prosessin aikana.

Erilaisten rahoitusvälineiden ohjeistus vaikutti prosessien kulkuun myös Baijerissa.
Ohjelmapolitiikkaan sisältyvien aikatauluihin ja hankerahoituksen normeihin ver-
rattuna Baijerin prosessien liikkeellelähtöä ja etenemistä voi kuitenkin kaiken kaik-
kiaan pitää paremmin omaehtoiseen kehittämiseen sopivana. Uudet instituutiot anta-
vat siellä alueiden toimijoille mahdollisuuden pitkälti itse määrätä prosessin käyn-
nistymisen ajankohta, etenemisen intensiteetti ja aikataulut – suunnitteluvaiheita
osin lukuun ottamatta – sekä sen, mitä kehittämishankkeita milloinkin pyritään vie-
mään eteenpäin.

Baijerin uusissa instituutioissa normatiivisen säätelyn ongelmat näkyivät kuitenkin
etenkin alueellisia kehittämissuunnitelmia edustavassa seudullisessa kehittämis-
suunnitelmassa. Omaehtoisen kehittämisprosessin liikkeellelähtö vaikeutuu, jos
valtionhallinto vahvasti ohjaa sitä, millainen alue prosessiin tulee mukaan, ketkä
vastaavat suunnittelusta, miten suunnittelu etenee tai miltä suunnitteluasiakirja
näyttää. Alueen toimijat jäävät helposti itse passiiviseen rooliin, odottamaan, että
jotain tapahtuu. Tässä mielessä POMO-ohjelman hyvin yleinen suunnittelun ohjeis-
tus ja vastuun jättäminen – osin täysin kokemattomille – alueen toimijoille oli pa-
remmin omaehtoiseen kehittämiseen sopiva menettely.

Tiettyjen toimijoiden aseman korostuminen

Sekä Suomen että Baijerin uusissa instituutioissa korostui tiettyjen toimijoiden ase-
ma. Suomen ja Baijerin esimerkkien erot siinä, keille toimijoille on annettu keskei-
nen rooli, johtuvat ennen kaikkea erilaisista institutionaalisista lähtökohdista. Toi-
mintaryhmätyön instituutiossa keskeinen rooli on julkishallinnon ulkopuolisilla pai-
kallisilla toimijoilla: maaseudun asukkailla, yhdistyksillä ja yrityksillä. Tarkoitus on
ollut saada nimenomaan uusia toimijoita mukaan kehittämiseen. POMO-ohjelmassa
korostui erityisesti kylätoimikuntien ja –yhdistysten rooli. LEADER-ohjelmassa on
kiinnitetty POMO-ohjelmaa enemmän huomiota myös maaseudun yritysten mukaan
saantiin. Kunnille tai vakiintuneille kehittäjäorganisaatioille kuten maaseutukeskuk-
sille tai 4H-yhdistyksille on toimintaryhmätyössä annettu toissijainen rooli. Baijeris-
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sa alueellinen kehittämissuunnittelu ja aluemangement korostavat ennen kaikkea
kuntien poliittisten päättäjien roolia. Heidän nähdään olevan vastuussa alhaalta läh-
tevästä kehittämisestä. Kuntien päättäjien yhteisesti hyväksymien strategioiden t o-
teuttajiksi on sitten tarkoitus etsiä myös muita alueen toimijoita.

Uusien instituutioiden eräs tehtävä on ollut alueelliseen kehittämiseen vakiintunei-
den valtarakenteiden rikkominen ja edellytysten luominen uusille toimijoille tulla
mukaan  alueensa kehittämiseen. Siksi tiettyjen toimijoiden asemaa on haluttu ko-
rostaa. Omaehtoisen kehittämisen kannalta tämä on monesti aiheellista. Tiettyjen
toimijoiden korostuminen liikaa voi kuitenkin johtaa toisten ”unohtumiseen” tai alu-
een toimijaryhmien vastakkainasetteluun. Erilaisten toimijoiden resursseja ei tällöin
saada laajasti omaehtoisen kehittämisen käyttöön.

Esimerkiksi toimintaryhmätyössä oltaisiin voitu hyödyntää enemmän alueella ole-
massa olevia, kehittämisresursseja tai –asiantuntemusta omaavia organisaatioita.
Suurempi ongelma on kuitenkin toimintaryhmätyöhön sisältynyt ryhmien ja kuntien
vastakkainasettelu. Se on osaltaan vaikeuttanut niiden keskinäistä kumppanuutta.
Kunnat tulee jatkossa ottaa toimintaryhmätyön instituutiossa paremmin huomioon.
LEADER+ -ohjelmassa näin on osin jo tapahtunutkin. Kuntien ja ryhmien aidon
kumppanuuden edellytyksiä pitää kuitenkin edelleen pohtia (ks. myös LEADER
II…2000, 93). Baijerin uudet instituutiot ovat ehkä hieman vaikuttaneet valtionhal-
linnon ja kuntien välisiin valtasuhteisiin. Keskeinen ongelma siellä on käytännön
kehittäjätoimijoiden puuttuminen. Alueellisen kehittämissuunnittelun ja alue-
managementin tulisikin toimintaryhmätyön tavoin rohkeammin kannustaa kehittämis-
strategioiden luomista myös demokraattisen päätöksentekojärjestelmien ja perin-
teisten hallintorakenteiden ulkopuolella.

Asiantuntijavetoinen tai liian kiireinen suunnittelu

Kehittämisstrategioiden laatimistavalla ja suunnittelua ohjaavilla instituutioilla on
suuri vaikutus alueiden kehittämisprosessien kulkuun ja sisältöön. Omaehtoisuuden
kannalta seudullisen kehittämissuunnitelman ongelmana on ollut vahva asiantuntija-
painotteisuus sekä jo edellä mainittu suunnitteluprosessin ohjaus. Asiantuntijavetoi-
nen, ”klassinen” suunnittelu ei juuri luo edellytyksiä kumppanuuksille, toimijoiden
kehittäjäroolille tai strategioiden toteuttamiselle käytännössä. Suomen POMO-
ohjelmassa taas suunnittelulle annettiin liian vähän aikaa ja siihen kiinnitettiin liian
vähän huomiota. Kiireinen, rahoitusvälineen vaatimusten täyttämiseen tähtäävä oh-
jelma-asiakirjan laatiminen ei vastaa omaehtoisessa kehittämisessä tarvittavaa
suunnittelua. Ongelmana kummankin maan uusissa instituutioissa on myös itse
suunnitteluasiakirjan merkityksen korostuminen liikaa. Kuten jo edellisessä luvussa
todettiin, omaehtoisessa kehittämisessä suunnittelusta tulee muodostua jatkuva
kommunikatiivinen prosessi, jossa aina tarpeen mukaan etsitään uusia strategioita ja
niitä konkretisoivia hankkeita.
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Kiinnittyminen sektorihallintoon

Uudet instituutiot muodostuvat olemassa olevassa ”instituutiomaailmassa”. Tietoi-
sesti luodut instituutiot heijastavat pitkälti vanhoissa sääntö- ja toimintajärjestelmis-
sä syntyviä arvostuksia ja tarpeita. Omaehtoista kehittämistä tukevat uudet insti-
tuutiot on luotu ennen muuta täydentämään muita alueellisen kehittämisen instituuti-
oita. Uusien ei ole ollut tarkoitus korvata vanhoja. Uusien instituutioiden lanseeraa-
jilla ei yksin ole edes edellytyksiä saada aikaan suurempia muutoksia vanhoissa
instituutioissa. Uusien instituutioiden on näin ollen kiinnityttävä olemassa oleviin
sääntö- ja toimintajärjestelmiin ja – ainakin alkuun – osin mukauduttava niihin.

Uusien instituutioiden mahdollisuuksia tukea omaehtoisia kehittämisprosesseja hei-
kentää erityisesti niiden kiinnittyminen perinteisiin sektoroituneisiin hallintojärjes-
telmiin. Uudet instituutiot luetaan tietyn valtionhallinnon alaan kuuluvaksi. Esimer-
kiksi toimintaryhmätyössä omaehtoisen kehittämisprosessin vahvistumista ja laaje-
nemista haittaa muiden kuin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluvi-
en viranomaisten väliinpitämätön tai osin jopa kielteinen suhtautuminen uusiin toi-
mijoihin ja toimintatapoihin. Eroja uuden instituution hyväksymisessä on myös maa-
ja metsätalousministeriön hallinnonalan sisällä. Baijerin uudet instituutiot taas voi-
vat herättää paikallisissa toimijoissa illuusion eri hallinnonalojen tuesta prosessissa
syntyville hankkeille. Osavaltion kehittämisen uusissa instituutioissa esiin nousseita
tarpeita ei  kuitenkaan juuri oteta huomioon sektorihallinnon resurssienjakojärjes-
telmissä. Pettymykset lamaannuttavat helposti alueella käynnistyneen kehittämis-
prosessin.

Uusissa instituutioissa tapahtuva toiminta voi käynnistää muutoksen vanhoissa i n-
stituutioissa. Tämä leviämis- ja uudistusprosessi on kuitenkin hidas. Omaehtoisen
kehittämisen tukemiseksi uusiin instituutioihin on kaikesta huolimatta kuuluttava
sektorihallinnon rajoja valtiontasolla tietoisesti rikkova elementti. Tällainen on esi-
merkiksi toimintaryhmätyöhön kuuluva tukijaorganisaation kumppanuus. Myös
Baijerissa jo uusien instituutioiden luomisvaiheessa tulisi eri hallinnonaloja sitoa
prosessiin mukaan. Lisäksi uusien instituutioiden luomisen käynnistäneiden täytyy
olla valmiita jakamaan instituution ylläpitoon liittyvää valtaa ja vastuuta. Tässä on
parannettavaa niin Suomessa kuin Baijerissakin.

13.3 Uusien instituutioiden vakiintumisen edellytykset

Uusien instituutioiden edellytyksiin vakiintua alueille omaehtoista kehittämistä t u-
kemaan vaikuttaa ensinnäkin instituution lanseeraustapa. Toiseksi instituution mah-
dollisuudet vakiintua riippuvat alueen erilaisten toimijaryhmien halusta hyväksyä
instituutio sekä edellytyksistä ja motivaatiosta toimia sen tarkoittamalla tavalla.
Tähän vaikuttavat toimijoiden toimintaa ohjaavat olemassa olevat instituutiot sekä
uusilta instituutioilta odotettujen julkisten hyötyjen ja paikallisten toimijoiden in-
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tressien kohtaaminen. Kolmanneksi keskeistä uusien instituutioiden vakiintumiselle
on se, että toiminta laajenee ja kehittyy alueella.

Lanseeraustapa

Uusi instituutio ei tule alueella tutuksi itsestään. Tietoa siitä ja sen tarkoituksesta
on saatettava mahdollisimman hyvin niille, joiden toivotaan tarttuvan instituutioon ja
oletetaan pystyvän sen puitteissa toimimaan. Muun tiedotuksen lisäksi lanseerajien
jalkautuminen kentälle on melko työläs, mutta tuloksia tuottava tapa. Lanseerauk-
sessa on otettava huomioon alueen toimijoita ennestään ohjaavien instituutioiden
vaikutus heidän tapaansa tulkita uutta instituutiota ja arvioida sen tuomia hyötyjä.
Tulkintoihin vaikuttavat osaltaan lanseeraajan edustama instituutio ja sen perus-
teella muodostuvat odotukset lanseeraajan roolista. Väärät tulkinnat saattavat johtaa
pettymyksiin ja instituution hylkäämiseen. Lanseeraukseen olisikin syytä kuulua
uuteen instituutioon liittyviä käytännön menettelytapoja syvemmälle menevää kou-
lutusta, jossa pohditaan instituution tarkoitusta ja sitä edustavien toimijoiden roolia
suhteessa alueen muihin toimijoihin.

Muodollisilta elementeiltään keskeneräisen instituution lanseeraaminen vaikeuttaa
sen puitteissa tapahtuvan toiminnan käynnistymistä. Valtionhallinnon edustajilta
odotetaan yleensä selkeitä ohjeita ja paikkansa pitäviä lupauksia. Keskeneräinen
instituutio voi herättää vääränlaisia odotuksia. Toisaalta alueen toimijoille voidaan
antaa mahdollisuus vaikuttaa keskeneräiseen instituutioon. Tämä voi lisätä instituu-
tion hyväksyntää, tehdä siitä paremmin tarkoitukseensa sopivan ja näin kasvattaa
sen vakiintumisen edellytyksiä.

Olemassa olevat instituutiot sekä julkisten hyötyjen ja paikallisten intressien
kohtaaminen

Uusien instituutioiden on vakiintuakseen tarjottava rationaalisia kannustimia niille
toimijoille, joiden odotetaan ensisijaisesti toteuttavan sitä. Keskinäisestä kumppa-
nuudesta ja uuden instituution puitteissa tapahtuvasta toiminnasta on koiduttava
toimijoille selkeitä hyötyjä, jotka tunnustetaan myös niissä instituutioissa, joita he
ensisijaisesti edustavat. Tämä koskee niin kylien asukkaita, kuntien edustajia kuin
alueellisia viranomaisiakin. Tällaisia hyötyjä ovat ennen kaikkea konkreettiset, alu-
eella toteutetut kehittämishankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta tai jotka
muuten eivät onnistuisi vanhoin keinoin.

Uusien instituutioiden vakiintuminen edellyttää myös sitä, että alueellisille viran-
omaisille annetaan heidän toimintaansa ohjaavissa muodollisissa instituutioissa
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kumppanuuteen kehittäjäorganisaatioiden
kanssa. Viranomaisten on myös pidettävä kumppanuutta omien tehtäviensä kannalta
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hyödyllisenä. Edellytyksenä on kaiken kaikkiaan, että paikallinen ja seudullinen
omaehtoisuus saa sijaa valtionhallinnon instituutioissa laajemminkin.

Keskeinen, rationaalisiin kannustimiin liittyvä uusien instituutioiden vakiintumisen
edellytys on se, että instituutioille asetetut, julkista hyötyä koskevat tavoitteet koh-
taavat alueen paikallisten toimijoiden kokemat tarpeet ja intressit. Esimerkiksi työ-
paikka- tai ympäristönsuojelutavoitteiden korostuminen voi olla ristiriidassa näiden
intressien kanssa. Toisaalta, voidaan kysyä, tuleeko omaehtoista kehittämistä tuke-
vissa instituutioissa ylipäänsä asettaa valtionhallinnon taholta kehittämisen sisällöl-
lisiä tavoitteita. Eikö omaehtoinen kehittäminen ole prosessi, joka tuottaa hyötyjä
ensisijaisesti alueen toimijoille itselleen? Tällainen prosessi etenee usein hitaasti
eikä sille saa asettaa liian suuria odotuksia, ei alueen toimijoiden itseänsä eikä val-
tionhallinnonkaan taholta. Eri alueiden toimijat voivat oppia toinen toisiltaan. Tär-
keää on kuitenkin, että sekä valtionhallinto että alueen toimijat arvioivat kehittämis-
prosessissa syntyviä tuloksia ennen kaikkea alueella itsessään tapahtuneiden muu-
tosten perusteella. Lisäksi on huomattava, että alueiden välisiin kehittyneisyyseroi-
hin vaikuttamiseksi tarvitaan edelleen myös muita toimenpiteitä kuin paikallista,
seudullista tai alueellista omaehtoisuutta edistäviä instituutioita.

Toiminnan laajeneminen ja kehittyminen

Sekä Suomessa että Baijerissa uudet instituutiot saivat aikaan uudenlaista aktiivi-
suutta ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden keskuudessa; Baijerissa ennen kaikkea
kunnissa. Aktiivisuus ja yhteistyö voivat alueilla välillä vähentyä, mutta kehittä-
mistoiminnan voi jo nähdä luoneen alueille omaehtoisuutta tukevia uusia muodolli-
sia ja epämuodollisia instituutioita. Ne antavat mahdollisuuden toiminnan aktivoi-
tumiseen entistä pienemmistä ärsykkeistä ja alueen toimijoiden itse kokemista yh-
teistyön tarpeista. Tätä voi pitää uusien instituutioiden aikaansaamana, tärkeänä
tuloksena.

Toimintatavan on kuitenkin alueilla edelleen laajennuttava. Kehittämistoimintaan on
saatava mukaan yhä uusia ihmisiä ja organisaatioita. Paikallisten kumppanuuksien
on kasvettava. Esimerkiksi toimintaryhmätyöhön saadaan yleensä mukaan lähinnä
ne henkilöt, jotka muutenkin ovat olleet aktiivisia. Suurin osa alueen väestöstä jää
helposti kehittämistoiminnan ulkopuolelle. (Ks. myös LEADER II…2002.) Samoin
aluemanagementissa toiminnan laajentaminen alueella olemassa olevien verkostojen
ulkopuolelle on vaikeaa. Jotta uudet instituutiot vakiintuisivat ja omaehtoinen ke-
hittäminen ylipäänsä olisi mahdollista, onkin välttämätöntä panostaa jatkuvaan tie-
dotustyöhön ja alueen erilaisten toimijoiden mobilisointiin. Lisäksi on huomattava,
etteivät kumppanuudet synny automaattisesti uusien instituutioiden tulon myötä.
Aidon kumppanuuden edellytykset syntyvät viime kädessä alueella tapahtuvassa
käytännön toiminnassa, siinä syntyvän vuorovaikutuksen, tulosten ja luottamuksen
kautta.
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Uudet instituutiot eivät vakiinnu, elleivät ne käynnistä oppimisprosesseja alueilla.
Toiminnan on kehityttävä. Tämä koskee niin kehittämisprosessista vastuuta kanta-
via kuin laajemminkin alueen toimijoita mm. kehittämishankkeiden toteuttajina. Ke-
hittämisessä on kyse aina uuden luomisesta. Uusissa instituutioissa valtionhallinto
voi edistää oppimista mm. koulutuksella ja verkostoitumisen tuella. Sen tehtävänä
on myös huolehtia siitä, etteivät uusiin instituutioihin liittyvät normit lamaannuta
luovaa kehittämisprosessia. Keskeistä on kuitenkin se, että alueen toimijat itse o p-
pivat luottamaan itseensä yhä enemmän. Toiminnan kehittyminen edellyttää koke-
muksellista oppimista, oman työn arviointia, kokemusten vaihtoa muiden alueiden
toimijoiden kanssa ja näiden perusteella tehtyjä tietoisia valintoja.

Tärkeää on vielä huomata, ettei ulkoa lanseerattuja muodollisia kehittämisen puit-
teita – kuten tiettyä kumppanuuden järjestäytymisen mallia tai rahoitusvälinettä –
tule pitää itseisarvona. Tärkeämpää on, että uudenlaiset, omaehtoista kehittämistä
tukevat ajattelu- ja toimintatavat – strateginen ote, kumppanuus ja kommunikatiivi-
nen suunnittelu – vakiintuvat jonkinlaisiksi itsestäänselvyyksiksi. Valtionhallinnon
tarjoamien puitteiden pitäisi puolestaan pystyä mukautumaan alueiden omaehtoisen
kehittämistoiminnan muuttuviin tarpeisiin.
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Haastattelut

Suomi
Seudullisen kehittämisen teemaryhmän jäsenet:
− ylitarkastaja  Leif Ehrstén SM, 1.10.1998
− projektipäällikkö Jouko Kahilainen, Keski-Suomen liitto, 16.11.1999
− ylitarkastaja Reijo Martikainen, MMM, 26.3.1999
− osastopäällikkö Asko Niemi, MTK, 26.3.1999
− ylitarkastaja Risto Matti Niemi, MMM,  7.10.1998
− osastopäällikkö Lasse Nyman, Uudenmaan TE-keskuksen maaseutuosasto, 9.4.1999
− erityisasiantuntija Kari Pakarinen, Suomen Kuntaliitto, 25.3.1999
− ympäristöneuvos Elina Rautalahti-Miettinen, YM, 30.9.1998
− ylitarkastaja, seudullisen kehittämisen teemaryhmän sihteeri  Sanna Sihvola, MMM, 7.10. 1998
− yritystutkija Outi Tammivuori, Uudenmaan TE-keskuksen yritysosasto, 31.1.2000
− ohjelmajohtaja Kaisa-Leena Lintilä, SM, 7.10.1998 (ei teemaryhmän jäsen)
Toimintaryhmän jäsenet, Pomoseitsikko ry.:
− Toiminnanjohtaja Liisa Helanto 29.3.1999
− Puheenjohtaja Raimo Junnila 22.9.1998
− Jäsen Markku Heikkilä, 11.5. 2000 (puhelinhaastattelu)
− Ryhmähaastattelu 5.10.1998, Heinola
− Itsearviointityöskentely 4.4. ja 26.4. 2000
 Toimintaryhmän jäsenet, SAMPo ry.:
− Toiminnanjohtaja Tero Uusitalo 1.10.1998 ja 7.4.1999
− Puheenjohtaja Jyrki Peltola 30.3.1999
− Sihteeri Juha Simola 13.4.2000
− Ryhmähaastattelu 1.10.1998, Askola
 Kunnat, Pomoseitsikon alue:
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− Maaseutusihteeri Pekka Niemelä, Asikkala, 2.4.1998 ja 4.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maaseutuasiamies Asko Salo, Hartola, 2.4.1998 ja 4.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maaseutuasiamies Hannu Leinonen, Heinola, 12.10.1998 ja  4.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Suunnittelusihteeri Harri Lemola, Hollola, 13.10.1998 ja  8.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maataloussihteeri Asko Määttä, Nastola, 2.4.1998 ja 4.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maaseutujohtaja Erkki Ojala, Pertunmaa, 8.10.1998 ja 4.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maaseutuasiamies Erkki Suhonen, Sysmä, 2.4.1998 ja 8.2.2000 (puhelinhaastatteluja)
 Kunnat, SAMPo ry.n alue:
− Maaseutusihteeri Riitta Ahti-Tuiskula, Askola,12.4.2000 (puhelinhaastattelu)
− Maataloussihteeri Eero Laaksonen, Mäntsälä, 13.10.1998 ja 12.4.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maaseutusihteeri Aulis Rasi, Pornainen, 3.4.1998 ja 12.4.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Elinkeinopäällikkö Lisa Lindsberg-Mattsson, Porvoo, 9.10.1998 ja 9.5.2000 (puhelinhaastatteluja)
− Maaseutuasiamies Juha Maristo, Sipoo, 3.4.1998 ja 12.4.2000 (puhelinhaastatteluja)
 Alueellisen viranomaiset
− Kehityspäällikkö Marja Koivula, Päijät-Hämeen liitto, 5.10, 1998 ja 25.5. 2000 (puhelinhaastattelu)
− Maakuntainsinööri Tarja Hartikainen, Uudenmaan liitto 7.10.1998 sekä maakuntainsinööri Tarja

Hartikainen ja maakuntainsinööri Anita Paavola, Uudenmaan liitto, 10.5.2000
− Kehittämispäällikkö Ilmi Tikkanen; Itä-Uudenmaan liitto, 8.10. 1998 (puhelinhaastattelu) ja

26.5.2000
− Ari Lindqvist, Hämeen TE-keskuksen maaseutuosasto, 28.9.1998 (myös seudullisen kehittämisen

teemaryhmän jäsen)
− Hannu Vaahtoranta, Uudenmaan TE-keskuksen maaseutuosasto 30.3.1999
 Baijeri
 Baijerin osavaltion kehittämisen ja ympäristökysymysten ministeriön edustajat:
− Ministerialrat Dr. Danz, Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen,

29.7.1998
− Ministerialdirigent Prof. Dr. Goppel, Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und

Umweltfragen 20.3.2000
− Oberregierungsrat Herr Koch, Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt-

fragen, 25.2.2000
 Suunnittelijat:
− Prof. Fritz Auweck, Büro Auweck-Koetter  6.8.1999
− Dipl.-Ing. Kathrin Kleindienst, Büro Auweck-Koetter 14.3.2000
− Prof. Dr. Peter Jurczek, ILOM 29.10.1999
− Dipl-Ing. Elke Jürchott-Diener, Büro Jürchott-Diener 13.3.2000
 Kunnat, Degendorf-Plattlingin alue:
− Herr Kallmünzer, Leiter der Sachgebiete Stadtplanung & Herr Busch, Stadt Deggendorf, 12.7.1999

sekä Herr Busch täydentävä puhelinhaastattelu 8.12. 2001
− Bgm. Bachmeier & Geschäftsleiter Ueberscher Markt Hengersberg, 22.7.1999
− Bgm. Schmid & Geschäftsleiter Hofmeister, Markt Metten, 13.7.1999
− Bgm. Ehrnböck & Geschäftsleiter Sperl, Gemeinde Niederalteich, 13.7.1999
− Geschäftsleiter Schafhauser, Gemeinde Offenberg, 13.7.1999
− Bgm. Bauer & Geschäftsleiter Rauch, Gemeinde Otzing, 22.7.1999
− Bgm. Scholz, Stadt Plattling, 12.7.1999
− Herr Obermaier, Stadt Plattling, 12.7.1999
− Bgm. Richter & Geschäftsleiter Fischl, Gemeinde Stephansposching, 22.7.1999
 Kunnat, Ansbach-Hesselbergin alue
− Bgm. Distler, Gemeinde Bechhofen, 16.3.2000
− Bgm. Wörrlein, Markt Dentlein am Forst, 9.3.2000
− Frau Metzner, Presse und Öffentlichkeit, Stadt Dinkelsbühl, 9.3.2000
− Frau Reuter, Leiterin des Touristikservice, Stadt Dinkelsbühl, 9.3.2000
− Bgm. Winter, Gemeinde Dürrwangen, 9.3.2000
− Bgm. Steinaker, Gemeinde Ehingen, 10.3.2000
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− Bgm. Herzog, Stadt Herrieden, 10.3.2000
− Bgm. Kunder, Gemeinde Röckingen, 16.3.2000
− Bgm. Fettinger, Gemeinde Unterschwaningen,16.3.2000
− Bgm. Vogel, Stadt Wassertrüdingen, 16.3.2000
− Bgm. Meier, Markt Weidenbach, 16.3.2000
− Bgm. Reichert, Gemeinde Wittelshofen, 10.3.2000
− Bgm. Seitz, Stadt Wolframs-Essenbach 10.3.2000
 Aluemanageri
− Frau Vieting, Leiterin der Geschäftsstelle der Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg,

24.1.2001 (puhelinhaastattelu) ja täydentävä puhelinhaastattelu 3.12. 2001
 Seutukuntien edustajat:
− Wirtschaftsreferent Herr Puhani, Landratsamt Deggendorf, 15.3.2000
− Wirtschaftsreferent Herr Schwarz, Landratsamt Ansbach 13.3. 2000
 Aluehallinnon osavaltionkehittämisosaston edustajat:
− Abteilungsleiter Herr Czapka, Regionalplanungsstelle bei der Regierung von Niederbayern,

Lansdshut 22.7.1999

− Leiter der Regionalplanungsstelle, Herr Paetzold; Regionalplanungsstelle bei der Regierung von
Mittelfranken, Ansbach  13.3.2000




