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Maailma virtaa ja litistyy – kestävätkö paikat?
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Esityksen perusteemat:

• Olemme kahden megatrendin – kulttuurisen ja ekologisen integraation pyörteisessä risteyksessä 

• Paikalliset yhteiskunnat – Suomessa kunnat – ovat muutoksen hallinnan keskiössä 

• Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri moniarvoistuvat – myös ymmärrys kansalaisuudesta muuttuu

• Muutoksista tietäminen, muutoksessa johtaminen ja muutosten hyödyntämisen osaaminen korostuvat

Tervetuloa muutos! 
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Esityksen rakenne

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

1. Aika
2. Tieto
3. Toiminta 
4. Tulevaisuus
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1. Aika – Nikolai Berdjajevin (1874-1948) aikakäsitys 

Lähde: Veikko Tajakka, Vapaus ja aika Nikolai Berdjajevin filosofisessa ajattelussa, 1990

Luonnon aika

• syklistä
• välttämättömyyden  

alaista
• ei vapausasteita
• fyysinen ihminen
• ajan kuva:

YMPYRÄ

Kulttuurinen aika

• lineaarista
• ei täysin 

välttämättömyyden 
alaista

• mahdollisuus 
vapauteen

• sosiaalinen ihminen
• ajan kuva:

SUORA

Persoonan aika

• tilallista
• vapauden alue
• henkinen ihminen
• ajan kuva:

TILA

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
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1. Aika 

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

Luonnon, kulttuurin ja persoonan aika, muutos ja kehitys

Luonnon aika ja muutos

mennyt tuleva

persoonan aika

kulttuurinen aika ja kehitys
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2. Tieto 

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

Tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskunnan peruspiirre on tietolähtöisyys.
Tietoyhteiskunta on käsitteen mukaan sellainen, jossa
päätöksenteko perustuu tietoon. Tietoyhteiskunta on
tiedon valtaa.

Lähde: Jyrki Reunanen: Tieto, tahto ja valta. Yliopistopaino 2000
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Kehittäminen on tunkeutumista tuntemattomaan, 
mahdollisten maailmojen tunnustelua 

Maailma sellaisena kuin se on, äärettömänä ja tuntemattomana tilana. 

Mahdolliset maailmat

”elämismaailma”

”minun maailmani” ”halutut maailmat”

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 13.10.2010
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1. Tieto ja (tulevaisuuden) tietäminen 

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

mennyt tuleva

Voimakas muutostrendi

Heikko signaali ?

?

?

?

- todennäköisyydet ?
- riskitasot ?
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Alueiden kuvaaminen -
(mieli)kuvamme alueista

FARO-EU (Foresight Analysis of Rural areas Of Europe) 
is a EU Specific Targeted Research Project (2007-2009).
Katso: www.faro-eu.org
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FARO-hankkeessa tuotettu 
maaseututypologia 
Etelä-Savossa
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Maakuntien suhteellinen väestönmuutos vuosina 2008 ja 2009
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Ulkomaiden kansalaiset maakunnittain 2008 ja 2009
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Megatrendien keskipisteessä

13.10.2010 16

Global

Local

Human                                                    NatureUusi paikallisuus, 
uudistuva kunta

Cultural integration Ecological integration

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
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3. Toiminta 

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 

tieto tahdonmuodostus toiminta

vaikutukset

• sosiaaliset
• taloudelliset
• ekologiset
• alueelliset &
paikalliset

Toimintamuodot ja 
toimintaprosessit

Kokonaisuuden hallinta
ja johtaminen 
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01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi 18

Uudistuvan kunnan rooli
HALLINTO-
järjestelmissä

Uudistuvan kunnan rooli
PALVELU-
verkostoissa

Uudistuvan kunnan rooli
KEHITTÄJÄ-
kumppanuuksissa

H

P

K

Toimijoiden, eli 

• viranhaltijoiden  
• asiantuntijoiden
• luottamushenkilöiden sekä
• yrittäjien ja kuntalaisten ..

uudet roolit ja 

muutokset kunnan 
toimintaprosesseissa, joissa 
asetetaan tavoitteita ja 
määritellään keinot tavoitteiden 
saavuttamiseen ja toimeen-
pannaan käytännön operaatioita

kunnan kolmessa (H-P-K) 
funktiossa.
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Tunnuslukuja kunnista ja kuntataloudesta

18.1.2011Lähde: Loikkanen & Nivalainen, Suomen kuntatalouden kehitys, 2010 19

- Kuntien määrä: 1940 = 600 ja 2010 = 342 kuntaa

- Kuntasektorin osuus (2010) julkisista kulutusmenoista on noin 70%

- Julkisen sektorin työllisistä (2010) kunnissa on 70%, noin 450 000 henkeä

- Seuraavina 50 vuotena kuntien terveydenhuollon menojen arvioidaan kasvavan
noin 45% ja sosiaalitoimen menojen noin 75%

- Kuntien asiakaspalvelujen ostot yhteensä 2000 = 4,5 Mrd€ja 2008 = 8,3 Mrd€

- Kuntien asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä 2000 = 15% ja 2008 = 23%

- Kuntien tuloista (2008) veroja 52%, valtionosuuksia 26% ja muita tuloja 22%

- Kuntien tuloista (1990) veroja oli 46%, valtionosuuksia 33% ja muita tuloja 21%
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Kuntiin kohdistuvia skenaarioita 2011-2015

18.1.2011Lähde: Mäki-Lohiluoma, Kuntajohtajapäivät 2010 20

- Kuntalain muutos (ei yhtä kuntamallia)

- Kokonaisverouudistus

- Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja rahoitus

- Kunta-valtio -suhteen arviointi (ml. Ammattikorkeakoulut)

- Ilmastonmuutokseen vastaaminen

- Työvoimakysymyksen ja maahanmuuttopolitiikan hoitaminen

- Tietoyhteiskuntakehityksen tukeminen

EPÄVARMUUS LISÄÄNTYY
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Alueellisen kehittämisen .. 

toimintaympäristönä on monimuotoinen ja hajautunut toimijoiden verkosto, jossa 
yksittäisillä ihmisillä, yhteisöillä, yrityksillä ja organisaatioilla on omia, ainutkertaisia ja 
perusteltuja strategioita.

Alueellisen kehittämisen tilan hallinnassa on kyse siitä, missä määrin ja millä  tavoin 
voidaan hallita: a) erilaisten strategioiden keskinäisiä solmiutumisia b) näiden 
strategioiden alueellisia sidoksia ja vaikutuksia. 

Kommunikatiivisuuden vaatimus syntyy, kun kenelläkään ei ole sellaista asemaa ja 
valtaa, että se voisi yksin asettaa yhteiset tavoitteet saati määritellä niihin kytkeytyviä 
toimijoiden strategisia valintoja.

Millainen kehittäjäauktoriteetti on tulevaisuuden kunta? Millaiseen ohjaukseen 
tulevaisuuden kunnan kehittäminen voi perustua?

Kunnan kehittämistyyli muuttuu 

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
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Julkinen talouden, yrityselämän, yhteisöjen ja henkilökohtaiset strategiat 
eivät risteydy vain yhteiskunnan rakenteissa ja palveluissa vaan nämä 
hybridiset muodot tuottavat myös uudenlaista, monimuotoisempaa 
kansalaisuutta ja osallisuutta:

- tuottaja-kuluttaja kansalaisuus (producer-consumer citizenship)

- yrittäjäkansalaisuus (enterprising citizenship)

- kuluttajakansalainen (citizen-consumer)

Kuluttajakansalainen on uusliberaali subjektiuden muoto, ”jossa yhdistyy 
kaksi myöhäismodernin keskiluokkaisen subjektiuden puolta, vastuullinen 
kansalaisuus ja nautiskeleva kuluttajuus” (Lehtonen & Koivunen 2010)

Uusi kuntalaisuus ja kunnan kehittäminen

Lähde: Mikko Lehtonen & Anu Koivunen 2010: Kansalainen minä: Median ihannesubjektit ja suostumuksen tuottaminen, 
Teoksessa: Valta Suomessa, Petteri Pietikäinen, toim. Gaudeamus.
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4. Tulevaisuus 

Lähde: Matti Turunen, Yhteistyöstä yhteiseen kuntaan, 2006 
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Mikkeli  on
• onnistunut osaamisella ja viisaalla politiikalla hyödyntämään globaaleja trendejä
• avoimesti linjannut kehittämispolitiikkansa ja se on laajasti tiedossa  

• alueellisesti nykyistä laajempi 
• kulttuurisesti nykyistä monimuotoisempi
• sopeutunut ennakoiden uuden kuntalain muutoksiin ja kiristyneeseen kuntatalouteen
• löytänyt edistyksellisiä ratkaisuja paikallisdemokratiaan ja uuteen kansalaisuuteen
• järjestänyt palvelunsa monitoimijaisten (julkinen, yksityinen ja yhteisöt) palveluverkkojen kautta
• ekotehokkuuden edelläkävijäkunta jossa teot puhuvat puolestaan
• tunnettu hyvänä ja luonnonläheisenä pistäytymis-, asumis- ja elinympäristönä

Mikkelin alueen toimijat (kuntalaiset, viranhaltijat, poliitikot ja asiantuntijat)
• ovat löytäneet ja saaneet uusia rooleja alueen kehittämisessä
• ovat löytäneet nykyistä paremmin toistensa osaamisen
• vastakkainasettelut taajamien välillä ovat lientyneet ja kumppanuudet vahvistuneet
• ovat aktiivisia osapuolia laajoissa osaamis- ja kehittäjäverkostoissa

Minun Mikkelini
2020  

Ruralia-instituutti / tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen 
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