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Johtajuus, valta ja pelko (LEAR)

Vastuullinen johtaja Marja Eriksson

Tavoitteet ja lähtökohdat

 Tutkimushankkeelle asetettiin kolme päätavoitetta

1. Miten suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden valtasuhteet rakentuvat ylimmän johdon,
keskijohdon ja asiantuntijoiden välisissä vuorovaikutussuhteissa?

2. Miten työyhteisöissä käytössä olevat uudet johtamistavat – ennen kaikkea mahdolliset
pelolla johtamisen ilmenemismuodot - vaikuttavat asiantuntijoiden kokemaan valtaa heidän
omaa työtänsä  koskevissa asioissa, sekä miten asiantuntijavallan kokemukset heijastuvat
asiantuntijoiden sisäiseen motivaatioon ja työhön sitoutumiseen?

3. Millaisten mekanismien kautta yrityksen ylimmän johdon pelon kokemukset syntyvät, mitkä
sidosryhmät ovat keskeisiä turvattomuuden syntymisessä sekä toisaalta sen hallitsemisessa?
Voidaanko tunnistaa pelolla johtamisen tahattomasta tai tahallisesta siirtämisestä
hierarkiassa ylhäältä alaspäin?

Tutkimushankkeen lähtökohdat olivat

Lähtökohtamme oli  pelon,  vallan ja  johtajuuden välinen vuorovaikutus sekä näissä
vuorovaikutusprosesseissa syntyvien inhimillisten ja rakenteellisten tekijöiden merkitys
työyhteisöjen johtamisessa  Pelko on voimakas tunne ja sen merkitys työyhteisöissä koetaan
pääasiassa negatiivisena ilmiönä. Pelko tunteena perustuu sekä yksilö että kollektiivisella tasolla
tulevan vahingon, vaaran tai uhan ennakoimiseen. Organisaatioiden sisäiseen ilmapiiriin vaikuttaa
ja sitä rakentaa nimenomaan kollektiivisesti koettu pelko. Tällöin yksilöitä yhdistää tietoisuus
tulevasta vaarasta tai vahingosta, johon jokainen yksilö reagoi omalla tavallaan riippuen
aikaisemmista tunteellisista kosketuskohdistaan näköpiirissä olevaan uhkaan.

Organisaatioiden välisestä tai ulkoisesta näkökulmasta katsoen johtajuus rakentuu aina suhteessa
siihen millaisia toimenpiteitä vaativaksi organisaatio ja sen johto määrittelevät toimintaympäristön
ja siinä identifioitavissa olevat ongelmat. Kyse on pitkälti siitä, miten johtajuus toisin sanoen
legitimoidaan organisaation sisällä ja suhteessa kilpailijoihin ja sidosryhmiin. Mitä uhkaavampana
ympäristö näyttäytyy, sitä nopeampia ja tehokkaampia toimenpiteitä tarvitaan. Kun ympäristö
määritellään uhkaavaksi, tulee perustellummaksi käyttää jopa käskyttäviä metodeja. Sekä
politiikassa että taloudessa on nähtävissä kriisikehystäminen eli tuleviin päätöksiin tai yleiseen
mielipiteeseen vaikuttaminen määrittelemällä tilanne kriisiksi. Aineistossa esiintyvä
kriisikehystäminen on yksi kollektiivisen pelottelun muoto ja sen seurauksena organisaatiossa voi
syntyä myös haitallinen pelkokierre tai pelon ilma piiri.



Tutkimusaineisto

Tutkimushankkeessa on ollut kaksi osa-aluetta.

Ensinnäkin Vuoden 2007 aikana luotiin sähköinen tiedonkeruualusta www.panoptika.fi, joka toimi
internetissä kesään 2008 ja maaliskuun 2009 välisenä aikana (Koski, Parviainen, Luomanen,
Eriksson). Eri työyhteisöjen asiantuntijoille tarjottiin mahdollisuus kirjoittaa anonyymisti
kokemistaan peloista, pelottelusta ja pelolla johtamisesta sekä pohtia vaihtoehtoisia johtamistapoja
kuvaamilleen tilanteille. Analysoitavia tarinoita kertyi yhteensä 101. Suurin osa kirjoittajista oli
ikäryhmään 35 – 54 v. kuuluvia kokopäiväisesti työskenteleviä palkansaajia. Hieman vajaalla
puolella heistä oli korkeakoulututkinto ja noin neljäsosalla ylempi toisen asteen tai ammatillinen
koulutus. Melkein 80 prosenttia kirjoittajista oli naisia. Johto- ja toimihenkilötehtävät sekä
terveydenhoitoalan työntekijät olivat hyvin edustettuina kirjoittajien joukossa, mutta myös IT-alalta
sekä tutkimus- ja tiedealalta kertyi useita tarinoita. Hämmästyttävää toimialakohtaisessa jakaumassa
oli tiettyjen alojen täydellinen puuttuminen. Näitä aineistosta puuttuvia aloja, joilla todennäköisesti
pelkoa kuitenkin esiintyy, olivat turva- ja maanpuolustusalat.(Luomanen 2009)

Olemme analysoineet tarina-aineiston tarkastellen millaisia merkityksiä ja oikeutuksia kirjoittajat
antavat erityyppisille tapahtumille. Vaikka kertomukset ovat yksittäisten kirjoittajien subjektiivisia
kuvauksia, tuovat ne samanaikaisesti yksilökertomusten ohella tietoa työyhteisöistä ja ympäröivästä
yhteiskunnasta (Luomanen 2009). Aineistoa analysoitiin edelleen ’moraalisen sopimuksen’
näkökulmasta. Kiinnitimme huomiota siihen millaiseen kohteluun tarinoiden kirjoittajat ovat olleet
valmiita suostumaan työyhteisöissä sekä siihen, missä on tullut raja vastaan. Näin olemme saaneet
tietoa siitä, minkälaisissa puitteissa moraalisista sopimuksista aineistossa neuvotellaan.(Pesonen &
Eriksson 2010)

Hankkeen toisessa osassa keskitytään tutkimaan erityisesti organisaatiota suhteessa sen ulkoiseen
ympäristöön, jonka muodostavat erilaiset sidosryhmät, kilpailijat ja media.  Tutkimuskohteena on
teleoperaattori Sonera, joka 1998-2002 yksityistettiin, listattiin pörssiin ja lopulta fuusioitiin Telian
kanssa 2003. Soneran johtajuutta tarkastellaan performatiivisena toimintana, joka tähtää yhtiön
markkina-arvon kasvattamiseen ja lopulliseen realisoimiseen konsolidoitumisen kautta Euroopan
telemarkkinoilla. Performatiivisuuden näkökulmasta huomio kohdistuu siihen, millaisten julkisten
esiintymisten kautta julkisuudessa ja päätöksentekofoorumeilla Soneran johto, valtio-omistaja,
markkina-analyytikot ja media vaikuttivat siihen millaiseksi Soneran toimintaympäristö, asema ja
toimintamahdollisuudet määriteltiin tai määrittyivät (Koski 2010). Kyse ei ole pelkästään
esiintymisestä vaan vaikuttavuudesta eli merkityksistä joiden voi nähdä konkreettisesti vaikuttaneen
eri toimijoiden Soneraa koskeviin käsityksiin ja päätöksiin.  Kulminaatiopiste pitkässä prosessissa
on vuoden 2000 jälkimmäiset kaksi kvartaalia, jolloin Soneran markkina-arvo oli korkeimmillaan ja
konsolidoitumisspekulaatiot kuumimmillaan Euroopassa. Silloin sekä yhtiön johdon että valtio-
omistajan onnistumispaineet kasvoivat huippuunsa. Heti vuoden vaihteen jälkeen media paljasti
johtajuuskriisin Soneran sisällä, jossa käsitellään Soneran sisäistä elämää juuri loppuvuoden 2000
aikana ja syntynyt tilanne määriteltiin ”pelon ilmapiiriksi”. Tästä seurasi yhtiön alamäki, jossa lähes
kaikki riskit toteutuivat. Keskeistä on kysyä, mikä johti pelon ilmapiiriin yhtiössä, millaisia uhkia
eri toimijat nostavat esiin, miten eri toimijat reagoivat legitimiteettikriisiin ja miten se yritettiin
ratkaista? Tutkimusaineistona on käytetty mediamateriaalia, valtioneuvoston ja eduskunnan päätös-
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ja valmisteluasiakirjoja, Soneran julkisia tiedotteita ja materiaaleja sekä viestintäsalaisuuden
rikkomisesta nostetun oikeusjutun julkisia asiakirjoja.

Alustavat tulokset

1.Miten asiantuntijaorganisaation johtajuus rakentuu?

Tähän kysymykseen haettiin vastausta vuorovaikutussuhteisen käsitteellistyksistä ja aikaisemmasta
kansainvälisestä tutkimuksesta siten että selvitettiin ja analysoitiin huonon johtajuuden
ulottuvuuksia aikaisemmissa johtajuustutkimuksissa  ja  yhdistettiin nämä asiantuntijaorganisaation
johtajuuden perusedellytyksiin. (Parviainen 2008, Eriksson 2010). .Näiden perusteella rakennettiin
viitekehys Panoptika-tutkimusalustan kysymyksenasetteluille. Tästä prosessista on raportoitu vallan
teorioiden, narratiivisen tutkimusmetodin, tunteiden käsitteellistyksen ja alustan luomisen
näkökulmista ( Parviainen 2008) Panoptika-aineiston kuvaus ja  analysointi on raportoitu
(Luomanen 2009) sekä tulokset johtajuuden kannalta(Eriksson 2010 ).

Haasteeksi muodostui pelon tunnistaminen ja päädyttiin kokemuksellisen pelon kuvauksen
välttämättömyyteen. Jari Luomasen raportissa 2009 kuvataan pelottelun muotoja työyhteisöissä
sekä tarkasteltiin millaisia työelämään liittyviä arvoja asiantuntijoilla on, ja miten pelko syntyy
yksilö- ja ryhmätasolla tilanteissa, joissa näitä arvoja loukataan. Työyhteisöjen moraalisten
sopimusten rikkoutuminen nostettiin tässä vaiheessa tutkimuksen kohteeksi ja erityisesti
nojauduttiin johtajuuden rakentumisen mekanismeihin.

2.Millainen merkitys johtajuudelle ja valtasuhteiden rakentumisella on asiantuntijoiden sisäiselle
motivaatiolle ja työhön sitoutumiselle?

Moraalisten sopimusten rakentuminen/murtuminen Panoptika-aineistossa kuvattiin (Pesonen &
Eriksson 2010). Työyhteisöjä leimaa kolme piirrettä silloin kun yhteisön jäsenet kokevat, että siellä
vallitsee moraalinen sopimus Ensinnäkin yksilötasolla organisaation jäsenet kokevat harmoniaa
työhön liittyvien identiteettien ja odotusten ja niiden toteutumismahdollisuuksien välillä. He
kokevat voivansa toimia ’kunniallisesti ja saavansa tunnustusta’ työstään Toiseksi, sopimuksen
vallitessa organisaatiossa on yhteisötasolla energiaa ja aloitteellisuutta. Kolmanneksi,
yhteiskunnallista tasoa heijastaen, työyhteisön jäsenet kokevat tulevansa oikeudenmukaisesti ja
reilusti kohdelluiksi. Tarkastelemme seuraavaksi tarina-aineistoa näiden kolmen ulottuvuuden
näkökulmasta. Sen jälkeen tuomme esiin moraalisiin sopimuksiin liittyvät ’mikropoliittiset pelit’.
Tunnistettiin kolme teemaa pelolla johtamisen kollektiivisista seurausvaikutuksista asiantuntijoiden
työmotivaatioon ja sitoutumiseen

1. Pelko murentaa identiteettiä ja harmoniaa

Identiteettikäsite auttaa yhtäältä ymmärtämään mitä yhteiskunnallinen muutos merkitsee yksilölle
sekä toisaalta mitä identiteetti merkitsee yksilön toimintamahdollisuuksille ja käsityksille itsestään
pätevänä toimijana työyhteisössä (esim. Räsänen 2009; Räsänen & Korpiaho 2009). Identiteetin
rakentuminen on aina sidoksissa ympäröivään yhteisöön ja sen traditioihin. Näin ollen voidaan
todeta, että samalla kun aineiston tarinat kuvaavat henkilöiden omaan työhön ja toimijuuteen



liittyviä kokemuksia ja tulkintoja, tulevat ne samalla kertoneeksi myös työyhteisöistä. Kirjoittajat
kuvaavat kokemuksiaan siitä, miten määräaikaiset työsuhteet toimivat pelottelun välineenä ja miten
tervettä työidentiteettiä ei voi ylläpitää epäsuotuisassa työilmapiirissä.

2.Organisaation energia sammuu

Moraalisen sopimuksen olemassaolo näkyy ja tuntuu organisaatiossa energiana, jopa niin suuresti,
että siitä voitaisiin puhua ’tuotannon tekijänä’(Järvensivu ym. 2009). Pelon tarinoissa energian
sammuminen on luettavissa siinä kuinka epäreiluissa olosuhteissa organisaatioiden toiminta ja sen
uutta luova kyky lamaantuu. Marjo-Riitta Parzefall (2009, 26) on todennut, että työyhteisön
edellytykset kollektiiviselle oppimiselle heikkenevät silloin kun yhteisössä vallitsee yleinen
epävarmuus ja huoli. Tässä pelkoa luotaavassa tarina-aineistossa organisaation uudistumisen ja
siellä tapahtuvan oppimisen lamaantumista tulee esille.

3.Oikeudenmukaisuus ei toteudu

Useat tarinat kertovat kirjoittajien turhautumisesta tai suoranaisesta epätoivosta, joka syntyy kun
’oikeutta ei saada’. Kirjoittajat korostavat kuvitelleensa että vääryys ja epäoikeudenmukaisuus
tapahtuvat jossain toisaalla. Monissa kertomuksissa esille nostettuun ilmiöön, että vaikka
organisaatioissa olisikin välineitä ja kanavia joiden avulla epäoikeudenmukaisuuteen voitaisiin
puuttua, ei se vielä takaa ’oikeuden’ toteutumista. Esimerkiksi erilaisia ilmapiirimittauksia tehdään
monissa työyhteisöissä, mutta kirjoittajat kokevat, etteivät niiden tulokset johda toimenpiteisiin.

4.Mikropoliittisia pelejä

Organisaation mikropoliittisia pelejä kuvatessa viitataan siihen, että eri ryhmät organisaatiossa
voivat tehdä yhteisiä, implisiittisiä sopimuksia joistain menettelytavoista, joissa  johdon direktio-
oikeus ja henkilön työidentiteetin ja itsekunnioituksen ylläpitäminen törmäävät moraalisten
sopimusten neuvotteluprosesseissa.

Moraalisen sopimuksen käsite painottaa sopimuksen implisiittisyyttä sekä sen prosessi-luonnetta.
Nämä prosessit ovat siten vuorovaikutukseen hienovaraisesti kätkeytyviä eikä niihin ole useinkaan
helppoa puuttua. Jos organisaatioarjen ’pienet’ vuorovaikutustilanteet ymmärretään
merkityksellisiksi, näyttää se myös suuntaa pelon poistamiselle. Toisaalta aineisto kertoo myös
siitä, että moraalisia sopimuksia rikotaan räikeästikin, ilman että rikkomuksiin puututaan.
Kirjoittajat kokevat, että oikeus ei toteudu, vaikka organisaatiossa periaatteessa olisi kanavia ja
välineitä sen saavuttamiseksi.

3. Millaisia ovat ylimmän johdon pelkokokemukset suhteessa organisaation ulkoiseen ympäristöön
ja mahdolliset pelon siirtymismekanismit hierarkiassa alaspäin?

Sonera-tapauksesta analyysi osoittaa, että pelko syntyy kontekstissa, jonka taustalta löytyy paitsi
yhtiön johdon toiminta myös valtio-omistajan, markkina-analyytikoiden ja median yhtiön
suorituspaineita lisäävät tai negatiiviset arviot yhtiön asemasta ja markkinoiden kehityksestä.
Media-aineiston ja päätöksentekomateriaalin analyysi osoittaa, että kaikki merkittävät toimijat



tekivät ulostuloja eli performansseja 2000 vuoden loppupuolella,  kun  Soneran
kansainvälistymisstraegiasta ja konsolidoitumisesta sekä valtuuksien antamisesta valtio-omistuksen
laskemiseksi nollaan päätetään. Soneran markkina-arvo luotiin edelläkävijä asemaa todistelevilla
esiintymisillä, UMTS-lisenssien hankkimisella sekä konsolidaatiospekulaatioissa mukana
pysymisellä.  Osa esiintymisistä tehtiin selvästi oikeanlaisen signaalin lähettämiseksi markkinoille.
Yhtiö korosti viestinnässään eri asioita medialle,  valtio-omistajalle ja  eduskunnalle.
Investointipankki Goldman Sachsin arvioilla on oma merkityksensä prosessissa.

Pelottelun näkökulmasta vastakkain olivat finanssimarkkinoiden tunnustama markkina-arvon
maksimoiminen sekä niiden keinojen legitimiteetti, joita tämän strategian toteuttamiseksi yhtiön
sisällä käytettiin. Yhtiön johtajuus nimetään julkisuudessa pelolla johtamiseksi ja tästä
pelkopuheesta tulee keino kyseenalaistaa tehokkuusajattelua, joka yrityksessä ja valtio-omistajan
ajattelussa on vallalla. Tapauksen analyysi osoittaa olosuhteet, joissa pelon ilmapiiri näyttää
syntyneen, sekä poliitikkojen hämäännyksen finanssimarkkinoiden edustamien arvojen ja median
edustamien inhimillisempien työelämän arvojen välillä. Mediassa, Sonera-kirjoissa ja
oikeudenkäyntiasiakirjoissa kuvaillut johtamismenetelmät Sonerassa täyttävät  pelolla johtamisen
kriteerit, kun niitä vertaa Panoptika-aineiston tuloksiin. Näyttäisi siis siltä, että Soneran johto on
paineiden kasvaessa turvautunut käskyttävään johtamiseen ja pelotteluun -  huonoin tuloksin.
Epäoikeudenmukaiseksi koetut johtamismenetelmät ovat johtaneet valtakamppailuihin ja
tyytymättömyyteen organisaation sisällä. Nämä ns huonon johtajuuden ilmentymät purkautuvat
mediakohun seurauksena  yrityksen ulkopuolelle ja  ne ovat osa työyhteisöjen pelolla johtamisen
prosessia . Vuoden 2001-2002 aikana UMTS-päätöksentekoprosessin ja viestintäsalaisuuden
rikkomisjutun julkinen jälkipuinti eduskunnassa ja mediassa vahvistavat osan median väitteistä ja
syöksevät yhtiön syvenevään legitimiteettikriisiin. Kriisi yhtiön sisällä muistuttaa pelkokierrettä ja
siitä ei lopulta päästä ulos kuin vaihtamalla yhtiön hallitus. Myös merkittävä osa Soneran johtajista
eroaa kevään 2001 aikana.
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Valtaeliitit ja vallan käsitteet: suomalaisen markkinaregiimin hallinta

Vastuullinen johtaja Risto Heiskala, Jyväskylän yliopisto

Tutkijat Anu Kantola, Lotta Lounasmeri, Karoliina Malmelin, Helsingin yliopisto

Hankkeen tavoitteena oli kuvata suomalaisen markkinoihin perustuvan hallintatavan,
markkinaregiimin toimintaa 1980-luvulla lähtien. Tavoitteena oli tarkastella markkinaregiimin
keskeistä sanastoa ja sen käyttöä vallan oikeuttamisessa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti
kilpailukyky, tehokkuus, globalisaatio ja yritysten yhteiskuntavastuu.

Risto Heiskala on keskittynyt työssään projektin yhteiskuntateoreettiseen perustaan. Ennen muuta
hän on julkaissut ja valmistellut tekstejä institutionalismin eri muodoista, yhteiskunnan
vaihtoehtoisista ohjausmekanismeista, vallan eri käsitteistä sekä talouden ja yhteiskunnan muiden
sfäärien välisestä suhteesta. Merkittävin tällä alueella meneillään oleva hanke on työ ns. BTCIEMP
–mallin kehittämiseksi tarkoituksena sovittaa yhteen Michael Mannin valtalähdeanalyysin ja
pragmatistisen yhteiskuntateorian ydinideat.

Anu Kantola on julkaissut useita artikkeleita kotimaassa ja kansainvälisesti kilpailukyvyn ja
tehokkuuden käytöstä suomalaisessa vallankäytössä 1980-luvulta lähtien. Keskeisenä ajatuksena on
ollut kuvata kilpailukyvyn käsitehistoriaa, erityisesti schumpeteriläisen ja porterilaisen
kilpailukyvyn nousua ja käyttöä politiikassa. Kantola on osoittanut Financial Timesin Suomi-
uutisoinnin (2000 – 2005) tarkastelussa, että schumpeteriläinen kilpailukyvyn käsite on selvästi
syrjäyttänyt hyvinvointivaltion poliittisessa mielikuvituksessa, jossa keskitytään teknologioihin,
innovaatioihin ja julkisen sektorin menokuriin.  Keskeisenä tuloksena voi pitää myös näiden
käsitteiden käyttöä suomalaisessa konsensuaalisessa valtajärjestelmässä. Kilpailukyvyn nimiin on
rakennettu 1990-luvun lamasta lähtien kansallisen talouspolitiikan keskeinen järki, joka perustuu
yritysten julkiseen tukemiseen ja julkisen sektorin eurooppalaisittain ennätystahtiseen menokuriin.
Tämä erityisesti valtiovarainministeriön ajama strateginen prosessi on johtanut julkisessa taloudessa
tiukkaan menokuriin, joka on ristiriidassa aikaisemmin vallalla olleen hyvinvointivaltiollisen
regiimin kanssa. Tuloksena on myös suomalaisen vallankäytön kuvaus, jossa konsensuaalinen
valtajärjestelmä näyttää jatkuvan globaalitalouden olosuhteissa

Lotta Lounasmeri ja Karoliina Malmelin ovat tehneet projektissa väitöskirjansa, jotka ovat
loppusuoralla. Lounasmeri on jättänyt työnsä esitarkastukseen kesäkuussa 2010. Väitöskirja
käsittelee suomalaista konsensuskulttuuria julkisen keskustelun ja journalismin näkökulmasta.
Kirjassa piirretään historiallinen kaari suomalaisen konsensuksen luonteesta ja rakentumisesta ja
selvitetään, kuinka konsensuksen poliittinen kulttuuri näkyy julkisessa globalisaatiokeskustelussa.
Tutkittavana on Helsingin Sanomien globalisaatiosta julkaisema lehtiaineisto vuosilta 1992-2004.
Lounasmeren työ kuvaa kuinka globalisaation haaste otetaan vastaan Suomessa ja siihen vastataan
kehittämällä kansallisesti yhtenäinen tulkinta globalisaatiosta. Tämän tulkinnan taakse ryhmittyvät
valtaeliittiin kuuluvat ryhmät. Helsingin Sanomat toimii konsensuksen rakentajana omalla
journalismillaan, joka toisaalta päästää kriitikot ääneen, mutta toisaalta tuottaa erityisesti
pääkirjoitussivuillaan ja sen kolumneissa globalisaation kansallista tulkintaa ja osallistuu yhteisen



valtiollisen ajattelutavan rakentamiseen. Työssään Lounasmeri taustoittaa tätä lehden linjaa myös
historiallisesti ja näkee sen jatkuvuuden merkkinä: suomalainen valtalehdistö on perinteisesti ollut
lähellä valtiota.

Karoliina Malmelin on jättämässä esitarkastukseen väitöskirjansa käsikirjoitusta, joka käsittelee
yritysten yhteiskuntavastuun retoriikkaa Suomessa. Malmelinin työssä näkyy hyvin, miten yritykset
ovat markkinaregiimin aktiivinen toimija, jotka toimivat yhä aktiivisemmin  myös alueilla, jotka
aikaisemmin on mielletty valtiolle kuuluviksi. Yritysten yhteiskuntavastuu ja sen raportointi on
Suomessa muodostunut tärkeäksi toimintatavaksi, jolla kansainvälistyneet yritykset perustelevat
yhteiskunnallista asemaansa ja rooliansa ja pyrkivät sekä proaktiivisesti että reaktiivisesti
vaikuttamaan itseensä kohdistuvaan kritiikkiin. Yritykset esiintyvät retoriikassaan arvojohtajina,
joiden yhtenä missiona on levittää omia eettisiä toimintatapojaan. Yritysten vallankäytössä maineen
ja mielikuvien rooli on korostunut, ja se ilmenee eettisen brändin rakentamisena ja yrityksen
vetovoimaisuuden korostamisena. Karismaattiset piirteet ovat alkaneet korostua yritysten
retorisessa vallankäytössä. Ne esittävät itsensä yksilön kaltaisina, poikkeuksellisia ominaisuuksia
omaavina tuntevina ja luovina olentoina, joilla on korkeat moraaliset standardit.  Tätä mielikuvaa
vahvistaa yritysten lisääntyvä yhteistyö tunnettujen, hyvämaineisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Malmelin tutkii suurimpien suomalaisyritysten vuosikertomusten ja yhteiskuntavastuuraporttien
retoriikan kehitystä.  Vuosikertomukset ovat kymmenessä vuodessa kasvaneet raporteiksi, joissa
tehdään tiliä taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Arvojen korostaminen ja
yritystoiminnan ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten kuvaaminen toiminta liittyy yritysten
pyrkimyksiin vahvistaa yhteiskunnallista asemaansa: ne hakevat aikaisempaa merkittävämpää
roolia suomalaisessa yhteiskunnassa ja tämä liittyy usein myös valtakamppailuun valtion kanssa.
Yritysten yhteiskuntavastuu antaa niille uudenlaista legitimiteettiä ja välineitä haastaa valtiota
tekemään myönnytyksiä. Yritysten puheessa on yleistynyt tapa kuvata yritystä
kansalaisyhteiskunnan toimijoihin verrattavana yrityskansalaisena, jolla on yksilölliset arvot ja joka
osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen. Yritysten vallankäytön legitimiteetin lähteenä sidos
kansallisvaltioon ja paikallisyhteisöihin ja niiden edustamiin jatkuvuuden arvoihin ovat menettäneet
voimaansa etenkin metsäteollisuudessa. Tilalle on astunut individualistisille arvoille rakentuva puhe
inspiraatiosta, innovaatioista ja projektityöskentelystä. Malmelin kuvaa työssään, kuinka yritykset
käyttävät eri arvomaailmoille rakentuvia retorisia keinoja oikeuttaakseen omaa asemaansa. Yhtenä
keskeisenä tuloksena on näiden eri perustelujen keskinäinen suhde: viime kädessä markkinoiden ja
teollisuuden arvoille rakentuvat argumentit luovat pohjan muille argumenteille. Yrityksen valta ja
vastuu ovat sidoksissa tapaan, jolla ongelmat määritellään ja vastuullisuuden agenda asetetaan.
Yritysten sosiaalinen ja ekologinen arvopuhe rajaavat keskustelun ulkopuolelle esimerkiksi
jatkuvan kasvun ongelmallisuuden. Myös yhtäläiset ihmisoikeudet ja tasa-arvo tunnustetaan
ohittamattomiksi vain harvoissa tapauksissa.

Projektin teemat ovat johtaneet uusiin tutkimuskysymyksiin ja projekteihin. Risto Heiskala on
mukana Uskali Mäen hankkeessa Markets and Marketization, jossa pohtii markkinarakenteiden ja
niihin liittyvien metaforien leviämistä. Kari Palosen kanssa on viritteillä erityisesti yliopiston
muutosta pohtiva kirja.



Kantolan työssä nousi esiin uutena tutkimusalueena markkinaregiimiin liittyvän retoriikan
tunnetalous: se, miten markkinaretoriikka on päässyt yhteiskunnallisen dynamiikan keskiöön 1980-
luvulta lähtien vallankumouksellisena muutosretoriikkana, joka on optimistista eikä kumartele
kuvia.  Kun projektin teoreettisena lähtökohtana oli paljolti Michel Foucault’n valtateoria hallinnan
tekniikoista, niin projektin kuluessa on korostunut käsitys vallan kekseliäisyydestä ja luovuudesta.
Markkinaregiimin menestys näyttää liittyvän erityisesti yritysjohtajien kehittämään karismaattiseen
ja vallankumoukselliseen esiintymistyyliin, kun samaan aikaan poliittisen eliitin retoriikka on
jäykistynyt teknokraattiseksi. Tähän vallan tyylien tunnetalouteen on tarkoitus perehtyä tarkemmin
jatkossa.

Toinen kiinnostava uusi tutkimuskohde on konsultokratia: liikkeenjohdollisen tiedon leviäminen
poliittiseen vallankäyttöön, jota Kantola on pohtinut projektissa Hannele Seeckin kanssa.
Liikkeenjohdollisten käytäntöjen leviäminen politiikkaan on kiinnostavan tutkimusalueen, jota ei
toistaiseksi ole kovinkaan paljoa tutkittu ja joka voisi toimia tulevaisuudessa kiinnostavana
poikkitieteellisen tutkimuksen alueena.

Hankkeen toiminta osana tutkimusohjelmaa

Risto Heiskala on toiminut projektin johtajana ja avannut erityisesti kansainvälisiä yhteyksiä
projektille organisoimalla projektille kaksi suurta kansainvälistä valtaan keskittynyttä seminaaria,
joihin hankkeen tutkijat ovat osallistuneet papereillaan. Konferenssin kautta on solmittu
kansainvälisiä yhteyksiä valtatutkijoihin ja erityisesti IPSA:n ylläpitämään valtatutkijoiden
kansainväliseen verkostoon.  Verkoston lisäksi valtatutkimuksessa on perustettu valtatutkimusta
laajasti kokoava uusi kansainvälinen Journal of Power vuonna 2009, jossa Kantolalta ilmestyi
artikkeli joulukuussa 2009.

Hanke on osallistunut tutkimusohjelman yhteisiin vuosiseminaareihin, joissa syntyi keskustelua eri
projektien kesken. Joidenkin ryhmien kanssa on ollut yhteistyötä enemmänkin – erityisesti Niilo
Kaupin ja Hannu Simolan projektien kanssa järjestettiin yhteinen sessio sosiologipäiville
Rovaniemelle 2008, jossa oli runsaasti yleisöä. Anu Kantola, Juri Mykkänen ja Johannes Kananen
ovat kirjoittavat kansainvälistä yhteisartikkelia, jossa yhdistetään kahden projektin tuloksia. Marja
Erikssonin tunteita tutkivan projektin kanssa oltiin sosiologipäivillä 2009 ja siellä syntyi
kiinnostavaa keskustelua ja pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia tunteiden sosiologian alueella.
Hanke oli mukana myös Petteri Pietikäisen kokoamassa Valtakirjassa, johon Heiskala ja Kantola
kirjoittivat hankkeen pohjalta yhteenvedon suomalaisen poliittisen valtajärjestelmän muutoksista.

Hankkeen tutkijoilla on lisäksi ollut yhteyksiä pohjoismaisen hyvinvointivaltion
huippututkimusyksikköön Helsingin yliopistossa. Kantola osallistui kirjahankkeeseen, jossa kirjoitti
yhdessä Johannes Kanasen kanssa kilpailukyvyn ja tuottavuuden noususta suomalaisessa
politiikassa. Suomalaisen politiikan valtasiirtymistä on myös käynnistynyt uusi Akatemian projekti
Power Shifts in Agenda Setting, jossa on mukana valtaohjelman tutkijoista Kantola ja Juri
Mykkänen.



Hankkeella on ollut yhteyksiä myös foucault’laiseen valtateoriaan ja sen harrastajiin. Kantola
osallistui Hallintavalta-kirjaan, jossa esitellään kotimaista alan tutkimusta. Lisäksi Kantola on
julkaissut Hannele Seeckin kanssa sekä Foucault’n valtateoriaa että Porterin kilpailukyvyn globaalia
käyttöä koskevat kansainväliset artikkelit.

Teoreettisesti kiinnostavaksi on projektin kuluessa noussut myös ranskalainen Laurence Thévenot,
jonka vieraillessa Helsingissä keväällä 2009 Kantola ja Malmelin esittivät paperin. Malmelinilla
Thévenot on noussut väitöskirjan keskeiseksi teoreetikoksi, jonka arvoteoriaa hän soveltaa yritysten
analyysissään.

Projektin tutkijat ovat esitelleet hankkeen papereita useissa kansainvälisissä konferensseissa mm.
ECREA:n konferenssissa Barcelonassa 2008 ja IAMCR:n konferenssissa Mexico Cityssä 2009.
Lotta Lounasmeri työskenteli vierailevana tutkijana keväällä 2009 kuusi kuukautta Zürichin
yliopiston NCCR Democracy –tutkimusyksikkössä, jonka tutkimus keskittyy globalisaation tuomiin
haasteisiin kansallisille demokratioille. Kantola ja Lounasmeri ovat osallistuneet brittiläisen
ESCR:n (Centre for Research on Socio-Cultural Change at the University of Manchester and the
Open University) seminaareihin, joista viimeisimmässä teemana oli valtatutkimuksen kannalta
kiinnostava eliittitutkimus. Karoliina Malmelin työskenteli vuonna 2009 kolme kuukautta
vierailevana tutkijana Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun yritysvastuun tutkimuskeskuksessa.

Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hankkeen julkaisut ovat tuoreita tai juuri ilmestymässä, joten yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ole
vielä kaikilta osin näkyvissä. Kantola piti Kulttuurintutkimuksen päivillä Jyväskylässä joulukuussa
2009 plenaariesityksen vallan tyyleistä. Lisäksi hän on käynyt puhumassa työstään muutaman
kerran erilaisissa pienemmissä seminaareissa ja antanut haastatteluja. Kantola oli TV2 Maarit
Tastulan Punainen lanka –ohjelmassa haastateltavana keväällä 2009 valtateemasta.

Karoliina Malmelin on esitelmöinyt yritysvastuun viestimisestä ja etiikasta esimerkiksi Helsingin
yliopiston tutkijakollegiumin seminaarissa ”Hyvästä ja pahasta”. Hän on julkaissut
tutkimusaiheestaan populaarin teoksen Vastullinen yritysviestintä (Edita: Kuvaja & Malmelin 2008)
ja antanut aiheesta useita haastatteluita aikakaus- ja ammattilehtiin. Malmelin on toiminut
vastuullisuuden kouluttajana kansalaisjärjestöjen tilaisuuksissa sekä konsultoinut yrityksiä ja
kansalaisjärjestöjä vastuullisen viestinnän kehittämisessä. Malmelin on solminut yhteydet myös
Tukholman yliopiston yritysvastuun tutkimuskeskukseen ja ohjannut siellä aiheeseen liittyvän pro
gradu –työn.

Hankkeen tärkeimmät julkaisut:

Heiskala, Risto (2007) Economy and society. From Parsons through Habermas to semiotic
institutionalism. Social Science Information 46(2): 43-271



Heiskala, Risto & Kantola Anu (2010) Vallan uudet ideat: hyvinvointivaltion huomasta
kilpailuvaltion valvontaan. Pietikäinen, Petteri (toim.) Valtakirja. Helsinki: Gaudeamus.

Kantola, Anu (2009) The rise of charismatic authority styles in corporate capitalism. Journal of
Power 2(3): 423-440.

Kantola, Anu & Seeck, Hannele (2010) Dissemination of Management into Politics: Michael Porter
and the Political Uses of Management Consulting. Management Learning. Ilmestyy syyskuussa
2010.

Lounasmeri, Lotta (2010): Kansallisen konsensuskulttuurin jäljillä. Globalisaatioajan Suomi
Helsingin Sanomissa. (Esitarkastuksessa oleva väitöskirjan käsikirjoitus).

Malmelin, Karoliina (2010): Arvojen markkinat. Suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuun
raportoinnin arvomaailmat 1998—2008. (Ei vielä ilmestymässä, esitarkastukseen syksyllä 2010)

Valta sukupuolistuneissa organisaatioissa – Työpaikat ja sukupuolten välinen
tasa-arvo
Vastuullinen johtaja Tuula Heiskanen

Tavoitteena tutkimuksessa oli tarkastella sitä, miten sukupuoli ja valta näyttäytyvät työpaikan
vallitsevissa käytännöissä. Kohteena olivat sekä julkiselle että yksityiselle sektorille sijoittuvat
muutoksen alaiset työorganisaatiot. Teoreettisena näkökulmana oli työpaikkaerityisten kontekstien
pohtiminen sekä sukupuolen ja vallan suhteiden näkeminen paitsi moninaisina, myös ristiriitaisina.
Sukupuolistuneet valtasuhteet ovat yhtäältä pysyviä, toisaalta (paikallisesti) muuttuvia. Sukupuoli ja
valta ymmärrettiin hankkeessa sosiaalisina käytäntöinä tai tekemisen käytäntöjen repertuaareina,
jolloin vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden tarkastelun merkitys korostuu. Susan Halfordin ja
Pauline Leonardin (2001) 1tavoin ajattelemme, että yhteiskunnassa vallitsevat sukupuolistuneet
valtasuhteet ja organisaation sisäiset valtasuhteet ovat kietoutuneet toisiinsa. Valtajärjestykset ovat
yhteydessä vallitseviin ymmärryksiin sukupuolesta, mutta Halfordin ja Leonardin mukaan
ymmärrykset ovat haastamisen kohteena, jolloin voi aueta mahdollisuuksia sukupuolistuneen vallan
uudelleenmäärittelyille.

Siitä huolimatta, että työn rakenteissa on tapahtunut isoja muutoksia, ovat asemat, segrgegaatio ja
työkulttuurit säilyneet paitsi sukupuolistuneina myös hierarkkisina. Tässä tutkimuksessa on oltu

1 Halford, S. & Leonard, P. (2001) Gender, Power and Organisations, Palgrave, New York.



kiinnostuneita siitä, mitä tasa-arvoisempien työpaikkojen luominen edellyttää, miten valta
muotoutuu vuorovaikutuksessa työn kontekstissa ja millaisia eri tulkintoja sukupuolten tasa-arvo
voi saada. Olemme myös olleet kiinnostuneita naisten ja miesten kokemuksista työssä tapahtuvista
muutoksista. Millaisia vaikutuksia vallan ja kontrollin suhteella on ollut naisten ja miesten
identiteetteihin ja itsestrategioihin?

Yksi tutkimuksen tavoite on ollut tarkastella, millaisia olosuhteita, tiloja ja toimijoita tarvitaan, jotta
saataisiin luotua tasa-arvoisempia työpaikkoja. Tutkimuksessa on havaittu, että työpaikkojen tasa-
arvotyön tuloksellisuuden näkökulmasta olennaista on, miten tasa-arvo ymmärretään. Tasa-arvo
voidaan yhtäältä ymmärtää sukupuolten eron minimoimisena, toisaalta taas naisten ja miesten
samanarvoisuutena sukupuolierosta huolimatta. Kolmas keskeinen tapa ymmärtää tasa-arvo on
tarkastella sitä sukupuolen ohella muiden erojen, kuten iän ja etnisyyden näkökulmasta.
Työpaikoilla ei ole edes tasa-arvotyössä yhtenäistä käsitystä tasa-arvosta, joten tasa-arvotyön
tavoitteet saattavat olla moninaisia ja ristiriitaisiakin. Sen sijaan, että pyrittäisiin muodostamaan
yksi, yhtenäinen näkemys tasa-arvosta tulisi työpaikoilla käydä keskustelua siitä, mitä tasa-arvo
missäkin tilanteessa tarkoittaa. Keskustelu tasa-arvon merkityksistä tuo näkyviin myös sukupuolen
ja vallan suhteita työpaikkatasolla. Sukupuolen näkyväksi tekeminen puolestaan on keskeistä
sukupuoleen liittyvien valtarakenteiden ja -käytäntöjen purkamisessa.

Siihen, että sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolen vaikutuksia työpaikoilla ei ole purettu yhteiseksi
ymmärrykseksi, viittaa myös se, että tasa-arvosuunnittelun toteutumista suomalaisilla työpaikoilla
tarkastelleessa tutkimuksessa (Uosukainen, Autio, Leinonen & Syrjä, 2010)2 työpaikkojen
toimijoiden oli vaikea arvioida tasa-arvosuunnitelman vaikutuksia työpaikalla. Lisäksi työpaikalla
saattoi olla muodolliset kriteerit täyttävä suunnitelma mutta ei käytännössä tasa-arvoa edistävää
toimintaa.

Valta sukupuolistuneissa organisaatioissa –hankkeessa tarkasteltiin myös tasa-arvon kehittämisen
käytäntöjä työpaikoilla kommunikatiivisen toimintatutkimuksen keinoin. Metodilla pyritään
osallistamaan ja valtaistamaan työpaikkojen toimijat eri hierarkia-asemista oman työpaikkansa
kehittämiseen ja luomaan tasaveroista dialogia. Kommunikatiivisen toimintatutkimuksen
työvälineenä toimivat työkonferenssit, jotka koostuvat tyypillisesti kolmesta ryhmätyövaiheesta ja
jokaista ryhmätyötä seuraavasta, yhteisestä purkukeskustelusta. Yksi osa tutkimusta olivat eri
yritysten/organisaatioiden yhteiset työkonferenssit, toinen osa olivat sektorikohtaiset
työkonferenssit. Jälkimmäisestä on esimerkkinä puolustusvoimat, joka edustaa hierarkkista ja
työnjaollisesti segregoitunutta alaa. Puolustusvoimissa menetelmää sovellettiin siten, että
menetelmään tyypillisesti sisältyvien hierarkian mukaan jaoteltujen ryhmien ja sekaryhmien lisäksi
muodostettiin erikseen myös naisten ryhmiä. Naisten omista ryhmistä saatiin positiivisia
kokemuksia, kun toisistaan erillään työskentelevät henkilöt pääsivät jakamaan kokemuksiaan.
Sekaryhmissä yhdeksi keskeiseksi haasteeksi muodostui sotilas-siviili –hierarkia, joka noudatteli
pitkälti myös sukupuolirajoja ja antoi upseerimiehille suurimman puhetilan. Sekaryhmissä, joissa

2 Uosukainen,  K.,  Autio,  H-L,  Leinonen,  M  &  Syrjä,  S. (2010): Työpaikan tasa-arvosuunnitelma ja
palkkakartoitus. Tutkimus suunnitteluvelvoitteen toteutumisesta sekä suunnitelmien ja kartoitusten
laadusta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:7. STM, Helsinki.



oli edustajia eri hierarkiatasoilta ja sekä miehiä että naisia, metodin tarjoama mahdollisuus haastaa
vallitsevan ryhmän käsitystä asioiden tilasta erilaisilla kokemuksilla koettiin positiiviseksi anniksi.
Puolustusvoimien tapauksessa sukupuolten tasa-arvon kehittämisessä pitääkin siis huomioida paitsi
sukupuoleen perustuva jako, myös jako sotilaisiin ja siviileihin, sillä ne eivät liity ainoastaan
hierarkiaan vaan myös kokemusten erilaistumiseen. Toisaalta hierarkiaa ei pidä nähdä pelkästään
negatiivisena organisaatiopiirteenä, vaan selvä vastuunjako voi myös helpottaa kehittämistoimien
viemistä käytäntöön.

Valta ja hierarkia eivät siten ole yksiselitteisesti ongelmia, jotka kehittämistilanteessa on pyrittävä
ratkaisemaan tai poistamaan. Auktoriteetilla ja vallalla on roolinsa kehittämisrakenteessa. Yhtäältä
organisaation rakenteet voivat rajoittaa tasa-arvotyöskentelyä, mutta toisaalta ajattelemme
Gustavsenin (1990)3 tavoin foucaultlaisittain, että valtaa voidaan demokraattisessa prosessissa
käyttää myös yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisen välineenä. Siten valta on myös
rakentava voima. Sekä sukupuolen että vallan tarkasteluille haasteen tuottaa molempien
kietoutuminen organisaation rakenteisiin ja käytäntöihin – niin toteutunut kuin vallankäytön
potentiaalikin.

Työelämän muutostilanteet tekevät näkyväksi valta-asetelmia ja saattavat myös muuttaa niitä joko
pysyvästi tai hetkellisesti. Autonomian ja kontrollin suhde hakee usein muutostilanteessa uutta
tasapainoa – kuten esimerkiksi Leena Piispan tekstiiliteollisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa tuli
esille ryhmätyöorganisaation sisäänajovaiheessa. Muutostilanteissa jokainen työelämän osapuoli
kohtaa toimijuuteen liittyviä haasteita, joissa valtarakenteet ja tilanteinen valta antavat tai rajaavat
toimijuuden resursseja. Tuula Heiskasen ja Riitta Lavikan tutkimus ammattiyhdistysliikkeessä
toimivasta naispuolisesta luottamushenkilöstä toi dramaattisesti esille jännitteet, joita voi syntyä
muutostilanteessa vaikuttavien toimijuushaasteiden ja sukupuolistuneen vallan välillä.
Muutostilanne saattaa vaatia toimijuutta, johon olemassa olevat valtarakenteet eivät mukaudu ja
joka voi puolestaan johtaa yksilön kannalta kestämättömään kuormitustilanteeseen.

Tutkimus on osoittanut myös valtasuhteiden moninaisuuden työpaikkatasolla. Silloinkin, kun
puhutaan sukupuolten tasa-arvosta, on syytä ottaa huomioon naisten keskinäiset ja miesten
keskinäiset valtasuhteet – esimerkiksi eri-ikäisten ja eri asemissa toimivien henkilöiden keskinäiset
valtasuhteet – ettei päädyttäisi vahvistamaan oletusta naisista ja miehistä yhtenäisinä ryhminä ja
samalla yksinkertaistamaan sukupuolistuneita työelämän valtasuhteita. Siksi hankkeessa onkin
sovellettu intersektionaalisuusnäkökulmaa, jossa tarkastellaan erojen yhteen kietoutumista ja tähän
liittyviä valtasuhteita. Intersektionaalisuusnäkökulma on herättänyt myös paljon jatkokysymyksiä,
joita tarkastellaan syksyllä 2010 alkavassa, Suomen Akatemian rahoittamassa Intersektionaalisuus
organisaatioiden tasa-arvohaasteena -hankkeessa. Yksi keskeinen intersektionaalisuuteen liittyvä
kiinnostuksen kohde on moniperusteisen syrjinnän kokemukset, josta on Suomessa vielä varsin
vähän tutkimustietoa.

3 Gustavsen, B. (1990): Vägen till bättre arbetsliv. Strategier och arbetsformer i ett utvecklingsarbete.
Stockholm: Arbetslivsinstitut.



Hanke tutkimusohjelmassa

Valta sukupuolistuneissa organisaatioissa -hankkeen tutkijat osallistuivat aktiivisesti VALTA-
ohjelman tapahtumiin. Tampereella keväällä 2008 järjestetyssä vuosiseminaarissa kolme hankkeen
tutkijaa (Leinonen, Piispa, Ylöstalo) piti esityksen tutkimuksestaan. Ohjelman teoriatyöpajassa
13.1.2009 Leinonen esitelmöi otsikolla Valta, hierarkia ja sukupuoli - kontekstina
kommunikatiivinen toimintatutkimus ja puolustusvoimat.

VALTA-ohjelman myötä syntyi yhteistyötä sukupuolen ja vallan tematiikan parissa työskentelevien
tutkijoiden välille ympäri Suomea, jota toteutettiin eri paikkakunnilla järjestetyissä
yhteistapaamisissa. Tampereen vuosiseminaarissa 2008 Valta sukupuolistuneissa organisaatioissa -
hanke järjesti tutkijatapaamisen VALTA-ohjelman sukupuolentutkijoille. Tapaamisessa kukin
hanke esitteli lyhyesti omaa tutkimustaan, minkä lisäksi keskusteltiin sukupuoleen ja valtaan
liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyötä on ollut myös tapaamisten ulkopuolella, esimerkiksi Tuula
Heiskanen ja LEAR-hankkeen johtaja Marja Eriksson ovat järjestäneet jo useampana vuonna
työryhmän Työelämän tutkimuspäivillä työelämän valtakysymyksistä. Hanna Ylöstalo puolestaan
kävi pitämässä luennon Oulun yliopistossa VALTA-ohjelmassa mukana olevan oululaisen
hankkeen tutkijoiden pyynnöstä.

Hanke kutsui yhteistyössä Tampereen yliopiston Naistutkimuslaitoksen kanssa sukupuoleen ja
organisaatioihin erikoistuneen sosiologian professori Patricia Yancey Martinin Florida State
Universitystä Yhdysvalloista pitämään tutkimustyöpajaa Tampereen yliopistolle. Leinonen, Piispa
ja Ylöstalo esittelivät tutkimustaan työpajassa ja saivat kommentteja Martinilta. Yhteys on jatkunut
myöhemminkin, sillä Martinilla on neuvonantajan rooli myös projektiryhmän uudessa Akatemia-
hankkeessa, joka käsittelee intersektionaalisuutta.

Hankkeen tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin koko
ohjelman ajan ja esitelleet siellä tutkimustaan sekä luoneet kansainvälisiä kontakteja. Tutkijat
osallistuivat Gender, Work and Organization konferenssiin vuosina 2007 ja 2010, European Group
for Organization Studies -konferenssiin vuonna 2008 sekä International Labour Process -
konferenssiin vuonna 2009. Kotimaisista konferensseista tutkijat osallistuivat tai osallistuvat
Työelämän tutkimuspäiville vuosina 2007–2010, Naistutkimuspäiville vuonna 2010,
Sosiologipäiville vuonna 2010 sekä Aikuiskasvatuspäiville 2010.

Hanke tarjosi merkittävän mahdollisuuden Leinoselle laajentaa metodologian alueella
kansainvälisiä kontakteja. Apurahakaudellaan Yorkin yliopistossa Pohjois-Englannissa Leinonen
sai ohjausta vuorovaikutuksen tutkimuksessa ja pääsi esittelemään omaa tutkimustaan samaa
metodologiaa hyödyntävien tohtoriopiskelijoiden yhteisessä seminaarissa, jota veti professori Paul
Drew. Lisäksi Leinonen otti osaa kansainväliseen monitieteiseen kollokvioon, jota vetivät tohtori
Tanya Stivers ja professori Nick Enfield (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen) ja
jota seurasi toinen, kaksipäiväinen, kollokvio epäsuoruudesta vuorovaikutuksessa. Kahden
kuukauden vierailu Yorkissa poiki myös tutkijakontakteja Tanskaan, missä järjestetään
marraskuussa 2010 pohjoismainen vuorovaikutustutkimuksen konferenssi, jossa Leinosella on
mahdollisuus esitellä työnsä seuraavaa vaihetta.



Hanna Ylöstalo ja Minna Leinonen esittelivät tutkimustaan Suomen Akatemian tiedeaamiaisella
keväällä 2010. Heidän tutkimuksensa noteerattiin useissa tiedotusvälineissä, mm. Aamulehden
pääkirjoituksessa. Tiedeaamiainen poiki myös muita haastattelupyyntöjä, joiden ansiosta tutkijat
saivat tehtyä tutkimustaan tunnetuksi, esimerkiksi Kotiliedessä 8/2010 ja Tekniikan naisten
verkkoyhteisö weme.fi:ssä huhtikuussa 2010.

Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hankkeesta on osallistuttu tasa-arvolain arviointiin, joka toteutettiin kolmiosaisena kysely- ja
haastattelututkimuksena (Uosukainen, Autio, Leinonen & Syrjä 2010). Yksi keskeinen havainto
tutkimuksesta oli, että vaikka tasa-arvosuunnitelmien tekeminen on selvästi yleistynyt tasa-arvolain
uudistuksen jälkeen, on suunnitelmien sisällöissä ja käytännön toteuttamisessa vielä paljon
kehitettävää.

Hanna Ylöstalon ja Minna Leinosen loppusuoralla olevat väitöskirjatutkimukset ovat merkittävässä
roolissa tasa-arvon edistämisessä ja tasa-arvosuunnittelun kehittämisessä työpaikoilla. Osaltaan ne
tuovat näkyviin paitsi työpaikkojen valtasuhteita, myös vallankäyttöä ja neuvottelua tasa-arvon
ymmärryksestä ja sisällöistä yhteiskunnallisella tasolla. Ylöstalo ja Leinonen ovat tutkimuksissaan
tuoneet esiin sukupuolen ja vallan käsitteiden keskeisyyttä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun
prosessissa. He ovat tuoneet tutkimustaan myös suuren yleisön tietoisuuteen pitämällä erilaisia
asiantuntijapuheenvuoroja. Ylöstalo esimerkiksi luennoi tutkimuksestaan keväällä 2010 poliittisille
naisjärjestöille. Valta sukupuolistuneissa organisaatioissa -hankkeen tutkijoita on tasa-
arvosuunnittelun asiantuntijoina pyydetty myös pitämään tasa-arvokoulutusta erilaisille työpaikoille
ympäri Suomea.

Valta sukupuolistuneissa organisaatioissa -hankkeen johtaja Tuula Heiskanen palkittiin Työelämän
tutkija 2009 -tunnustuksella. Työelämän tutkijan palkinto myönnetään huomattavasta työstä
suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Hankkeen tähän asti 5 merkittävintä julkaisua
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Suomen metsä- ja luonnonsuojelupolitiikan hyväksyttävyys

Vastuullinen johtaja Klaus Helkama

Tutkijat: Paloniemi Riikka, Rantala Tapio, Vainio Annukka & Valkeapää Annukka

1) TAVOITTEET, MENETELMÄT JA TULOKSET

Tiivistelmä

Hankkeemme lisäsi ymmärrystä siitä, miten kansalaiset kokevat vallan jakautuvan
metsäpolitiikassa, miten eri ryhmien hyväksyttävyyskäsitykset muodostuvat ja millä tavoin
kansalaiset osallistuvat metsä- ja ympäristöpolitiikan päätöksentekoon. Tulokset valaisevat
luonnonsuojelukonfliktien syitä ja sitä, millä tavoin erimielisyyksiä viime vuosina on onnistuttu
liennyttämään.  Hanke osoitti, että heikommassa asemassa olevat kansalaiset puolustavat vallitsevaa
järjestelmää voimakkaammin kuin paremmassa asemassa olevat. Metsänomistajat ovat
tyytyväisempiä vallan jakautumiseen kuin tavalliset kansalaiset, jotka kokevat ettei heillä ole valtaa
metsiin liittyvässä päätöksenteossa.

Esiinnousseet uudet kysymykset liittyivät toisaalta ympäristöoikeudenmukaisuuteen, toisaalta
erilaisiin vertailuihin:  Eroaako konkreettinen metsäkysymys abstraktista ilmastokysymyksestä,
eroaako metsäpolitiikan legitimiteetti muiden politiikan alojen legitimiteetistä, miten Suomen
tilanne poikkeaa muiden metsäisten maiden tilanteesta?

Valtatutkimus jatkuu kaikkien rahoitusta saaneiden tutkijoiden töissä eri muodoissa, esimerkiksi
Helsingin yliopistossa ja Suomen ympäristökeskuksessa. Ongelmanasettelu on laajentunut
metsäpolitiikasta ilmastonmuutokseen, mutta vallan ja oikeudenmukaisuuden tarkastelu on
keskeisessä asemassa käynnissä olevissa jatkotutkimuksissakin.



Aineistot

(roomalaiset numerot viittaavat tärkeimpiin julkaisuihin)

1. Kansalaiskyselyllä tarkasteltiin sitä, miten kansalaiset mieltävät Suomen metsät ja
metsäpolitiikan. Se toteutettiin keväällä 2008 ja siihen vastasi 1260 suomalaista (vastausprosentti
42, ks. V). Vastaajista oli metsänomistajia 37 % (ks. Vainio 2010).

2. Metsänomistajahaastatteluilla tarkasteltiin metsäpolitiikan hyväksyttävyyttä ja hyväksynnän
rajoja, kohderyhmänä 25 metsänomistajaa Pirkanmaalla vuonna 2007 (ks. Vainio & Paloniemi
2009; Vainio 2010; Vainio & Paloniemi 2010).

3. Metsänomistajien postikyselyllä kartoitettiin metsänomistajien näkökulmaa luonnonsuojeluun
sekä heidän kokemuksiaan luonnonsuojelupolitiikan uudistumisesta (III; II) sekä sitä kuinka
voimaantumisen ja legitimiteetin näkökulmat selittävät metsänomistajien luonnonsuojelun
yhteistyöaikomuksia (Paloniemi & Vainio, 2010).  Kyselyyn vastasi 956 metsänomistajaa vuonna
2003 (ks. III).

4. Yleisönosastokirjoitusaineistolla valotettiin metsäpolitiikan ajankohtaista julkista keskustelua.
Yleisönosastokirjoitukset kerättiin Helsingin Sanomista, Turun Sanomista, Maaseudun
tulevaisuudesta ja Vihreästä langasta vuosilta 1997–2004 (ks. IV).

5. Nuorisolle suunnatulla postikyselyllä tarkasteltiin sitä, miten postmateriaaliset arvot, luottamus ja
kompetenssi selittivät nuorten osallistumisaikomuksia ympäristötoimintaan kunnan tasolla (I).
Kyselyyn vastasi 512 nuorta vuonna 2004.

Tällaisen moniaineistoisen tutkimuksen vahvuus oli mahdollisuus yhdistää eri aineistojen tuottamia
tuloksia, kuten tässä hankkeessa teimme.

Tuloksia

Kansalaiskyselyn tulosten mukaan kansalaiset arvioivat yleisellä tasolla Suomen metsäpolitiikan
legitiimiksi, mutta eräitä politiikan osatekijöitä kritisoitiin voimakkaasti. Valtion metsienkäytön
ohjauksella oli vahva kannatus ja metsien käytöstä ja suojelusta huolehditaan enemmistön mielestä
hyvin. Valtaosa näki, että miesten ja naisten on yhtä helppoa toimia metsäalalla. Sen sijaan EU:n ei
arvioitu hoitavan hyvin metsiin liittyvää päätöksentekoa, mutta huomattavan suuri osa vastaajista ei
osannut ottaa tähän kantaa.  Kaiken kaikkiaan kansalaiset eivät pitäneet metsiä koskevien
päätöksentekoprosessien menettelytapoja oikeudenmukaisina. Eri tahojen mahdollisuuksia
osallistua päätöksentekoon pidettiin erityisen puutteellisina.

Haastatellut pirkanmaalaismetsänomistajat puhuivat vallasta kolmella eri tavalla: valtaa rajaten,
valtaa kyseenalaistaen ja valtaa luonnollistaen. He puhuivat erityisesti omasta asemastaan
kuvaamalla valtaansa rajalliseksi. Metsänomistajien puheessa heidän valtaansa rajoittavat erityisesti



metsäteollisuus ja luonnonsuojelijat rajasivat heidän valtaansa. Metsänomistajien valtapuhe rakentui
identiteettiin ja oikeudenmukaisuuteen vetoamiselle. Identiteettipuhe jakautui metsätaloudellisen
identiteetin ja luonnonsuojelua korostavan identiteetin esiintuomiseen. Oikeudenmukaisuuteen
vedottiin silloin kun haluttiin kyseenalaistaa toisen toimijan valta-asema. Kaiken kaikkiaan
metsänomistajien näkemykset menettelytapojen ja päätöksenteon lopputulosten hyväksyttävyydestä
heijastivat paljolti sitä, missä määrin toisten toimijoiden identiteetti muistutti heidän omaansa.

Tutkimme lisäksi samalla aineistolla, miten metsänomistajat rakensivat metsänomistajuuttaan
diskursiivisesti. Olimme erityisen kiinnostuneita siitä, miten metsänomistajuus rakentui sosiaalisesti
rakentuneiden sukupuoli- ja luontokäsitysten varaan. Löysimme neljä tapaa puhua
metsänomistajuudesta: talousmetsän omistaja, luonnonsuojelija, sivustakatsoja ja poliittinen
vaikuttaja; nämä positiot rakentuivat erilaisille sosiaalisesti rakentuneille käsityksille luonnosta ja
sukupuolesta, jotka on kuvattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Metsänomistajahaastatteluaineistossa esiintyvät positiot sekä niihin liittyvät käsitykset
metsäluonnosta ja sukupuolesta (Vainio & Paloniemi, 2010).

Positio Luonto Sukupuoli

Talousmetsän omistaja hyödynnettävä resurssi maskuliininen

Luonnonsuojelija suojeltava resurssi avoin

Sivustakatsoja hyödynnettävä resurssi feminiininen

Poliittinen vaikuttaja hallinnoitava resurssi avoin

Metsänomistajien näkökulmat ovat saaneet keskeisen aseman tutkimassamme
luonnonsuojelupolitiikan uudistumisprosessissa, jossa Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuusohjelma, METSO, on uudistanut luonnonsuojelupolitiikan periaatteita ja käytäntöjä
sekä kokemuksia politiikan käytäntöönpanoista (III, II). Keskeistä METSOssa on ollut
maanomistajien toimivallan lisääntyminen luonnonsuojelupolitiikan kentällä. Tulostemme mukaan
toiveet metsänomistajien vallan lisääntymisestä selittävät metsänomistajista luonnonsuojelun
yhteistyötoiveita niiden metsänomistajien kohdalla jotka kokevat luonnonsuojelun legitimiteetin
alhaiseksi. Sen sijaan ne metsänomistajat, jotka pitävät luonnonsuojeluviranomaiskoneistoa
legitiiminä, ovat kiinnostuneita osallistumaan suojeluyhteistyöhön viranomaisen kanssa
muutoinkin. (Paloniemi & Vainio 2010.)

Metsiin liittyviä poliittisia päätöksiä ja politiikan muutosehdotuksia oikeutettiin
yleisönosastokirjoituksissa sillä, että noudatettu politiikka on yhteiskunnallisten arvojen mukaista.
Vastaavasti politiikan oikeutusta kyseenalaistettiin esittämällä, että päätökset tai toimet eivät ole
arvojen mukaisia tai ne edistävät joitakin ei-toivottuja arvoja, päämääriä tai ideologioita. Julkisessa
keskustelussa perusteluina käytetyillä useimmilla yhteiskunnallisilla arvoilla oli laaja
periaatteellinen kannatus kansalaisten keskuudessa. Sen sijaan yksimielistä näkemystä siitä, kuinka



näitä arvoja tulisi eri käytännön tilanteissa tulkita ja soveltaa, ei ollut. Metsiin liittyvän politiikan
perusteluina yleisimmin käytetyt yhteiskunnalliset arvot liittyivät hyvinvointiin, ympäristöön,
jakavaan oikeudenmukaisuuteen (hyötyjen ja haittojen jakautumiseen ihmisten kesken) ja
demokratiaan (taulukko 2). Myös metsä- ja ympäristöhallinnon toimintatavoista ja hyvän
metsähallinnon arvoista keskusteltiin ajoittain vilkkaasti. Omaksi ryhmäkseen erottuivat
länsimaiseen liberaalis-demokraattiseen oikeusvaltioon liittyvät arvot ja markkinatalouden reilun
pelin sääntöjä käsittelevät argumentit.

Taulukko 2. Legitimiteetin lajien esiintyminen aineistossa, % kirjoituksista

Turun
Sanoma
t

Vihreä
lanka

Maaseudu
n
tulevaisuus

Helsing
in
Sanoma
t Kaikki

Hyvinvointi 87 91 89 93 90

Ympäristölegitimiteetti 71 96 45 86 68

Demokraattinen legitimiteetti 58 91 55 59 59

Jakava oikeudenmukaisuus 42 70 61 38 48

Hyvä hallinto 21 52 37 35 33

Länsimaiset perusarvot 18 35 19 29 22

Reilu markkinatalous 7 30 12 9 13

Ympäristöarvot olivat toiseksi yleisin politiikan hyväksyttävyyden arviointiperiaate.
Ympäristölegitimiteetin keskeisin periaate oli luonnon käytön kestävyys, joka tavallisesti
edellytettiin turvattavan erilaisilla luonnon käyttöä rajoittavilla poliittisilla toimilla. Kestävyys
jaoteltiin kirjoituksissa usein metsälain ja kansainvälisten prosessien julistusten tapaan ekologiseen,
sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, joskus erotettiin myös kulttuurinen kestävyys. Tulevien
sukupolvien oikeuksia koskevassa keskustelussa yhdistyivät ympäristölegitimiteetti ja sukupolvien
välinen jakava oikeudenmukaisuus. Ympäristölegitimiteetin taustalla näkyi myös keskustelu
erilaisista luonnon arvoista ja niiden suhteesta muihin arvoihin. Lisäksi vilkasta keskustelua käytiin
siitä, kenellä on oikeus määritellä luonnon arvoja ja edustaa luontoa – näissä kysymyksissä
ympäristölegitimiteetti yhdistyi keskusteluun demokraattisesta legitimiteetistä.

Nuorten kiinnostusta osallistua ympäristönsuojeluun kunnassa selittivät postmateriaaliset arvot ja
poliittinen kompetenssi. Nämä seikat eivät kuitenkaan olleet suoraan yhteydessä toisiinsa ja
linkittyivät eri tavoin muihin tutkimiimme ilmiöihin. Postmateriaaliset arvot lisäsivät luottamusta



kansalaisjärjestöihin ja vähensivät luottamusta kunnan saavuttamiin tuloksiin, arvot eivät olleet
yhteydessä poliittisiin puolueisiin kohdistuvaan luottamukseen.  Sen sijaan nuorten omalla
poliittisella kompetenssilla (itsearvioidulla kyvyllä osallistua poliittiseen toimintaan) oli
positiivinen yhteys näiden kaikkien seikkojen kanssa. Tulokset erosivat kiinnostavasti myös tyttöjen
ja poikien suhteen: poliittinen kompetenssi oli yhteydessä luottamukseen ja tuotosten hyväksyntään
tytöillä, vaan ei pojilla. (I)

Päätelmiä

Kyselytutkimuksen ja metsäomistajien haastattelujen mukaan ne suomalaiset, jotka näkevät metsä-
ja luonnonsuojelupolitiikassa olevan paljon kritisoitavaa, eivät kuitenkaan itse juuri osallistu metsä-
ja luonnonsuojelupolitiikan tekoon. Näiden kansalaisten suoran osallistumisen vähäisyys voidaan
tulkita seuraavasti. Käsitys metsä- ja luonnonsuojelupolitiikan yleisestä toimivuudesta on
enemmänkin uskomus, joka saa politiikan kokonaisuudessaan näyttämään hyväksytyltä, vaikka
yksityiskohdissa on arvosteltavaa. Kriittisimpien kansalaisten osallistumattomuus voisi niin ollen
johtua arvioinnin taustalla olevasta ajattelutaipumuksesta. Tutkimustuloksemme sopisivat siten
yhteen sen käsityksen kanssa, että hyväksyttävyys on uskomus, jonka tehtävä on suojella ihmistä
näkemästä poliittisen järjestelmän epäoikeudenmukaisuuksia silloin, kun yksilön mahdollisuudet
vaikuttaa poliittiseen järjestelmään ja sen toimintatapoihin ovat rajalliset. Ilmiö on kuitenkin
ristiriidassa sen havaintomme kanssa, että lehtien yleisöosastoissa käydään vilkasta ja kriittistä
keskustelua metsäpolitiikasta, johon osallistuu vähintään tuhansia ihmisiä. Arvioimmekin, että osa
kansalaisista on löytänyt yleisönosastokirjoittamisesta itselleen sopivan suoran vaikuttamiskanavan.

Vaikka metsä- ja luonnonsuojelupolitiikka vaikuttaa olevan yleisellä tasolla hyväksyttyä,
politiikassa on luonnollisesti kehittämisen varaa. Esimerkiksi kansalaisia kuuntelemalla ja julkista
keskustelua seuraamalla voidaan ennakoida muutoksia yhteiskunnallisissa arvoissa ja valmistautua
tarvittaviin lainsäädännöllisiin muutoksiin ja poliittisten prosessien pelisääntöjen kehittämiseen.
Arvelemmekin, että nykyisessä ristiriitaisessa tilanteessa, jossa eräillä sosiaalisilla ryhmillä on
vahvasti erilaiset käsitykset luonnonsuojelun ja metsäpolitiikan oikeudenmukaisesta toteutumisesta
käytännössä, ei ole mahdollista löytää yhteistä käsitystä siitä, mitkä olisivat politiikan
oikeudenmukaiset taloudelliset ja luonnonsuojelulliset tuotokset. Sen sijaan on mahdollista löytää
yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat poliittisen päätöksenteon oikeudenmukaiset menettelytavat.
Näiden pelisääntöjen löytymiseen pitäisikin panostaa ja niihin tulisi sitoutua.

2)  HANKE OSANA TUTKIMUSOHJELMAA

Hankkeen kaikki tutkijat osallistuivat aktiivisesti vuosiseminaareihin ja osa myös muihin
seminaareihin.



Muodollista yhteistyötä ohjelman muiden hankkeiden kanssa ei syntynyt, mutta seminaarit
tarjosivat hyödyllisiä kommentteja ja kontakteja. Ohjelma antoi kaikille tutkijoille uusia ja

hedelmällisiä kansainvälisiä yhteyksiä paitsi alan tutkijoihin myös kustantajiin.

3) HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Tutkimustuloksemme kansalaisten kritiikistä avohakkuita kohtaan oli uutisissa (HS, Ylen radio ja
TV-uutiset, Metsälehti, Maaseudun tulevaisuus) vuoden 2009 alussa ja herätti valtavan keskustelun
tästä vallitsevasta metsänuudistamistavasta. Myös ministeri osallistui keskusteluun. Maa- ja
metsätalousministeriö tiedotti 25.8.2010, että se on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan
millaisia metsänkäsittelymenetelmiä nykyisten rinnalle tarvitaan.

Tutkijat ovat osallistuneet mm. metsäsektorin tulevaisuusselvityksiin sekä esitelleet tuloksiaan
kansalaisten näkemyksistä maa- ja metsätalousministeriössä ja metsäntutkimuslaitoksella.
Hankkeen tulokset ja tutkijoiden hankkima asiantuntemus ja asiantuntija-asema vaikuttanevat
metsäpoliittiseen päätöksentekoon ainakin keskipitkällä tähtäyksellä.

4) VIISI (TÄHÄN ASTI) TÄRKEINTÄ JULKAISUA

I Paloniemi Riikka & Vainio Annukka (2010).  Why do young people participate in environmental
action? Environmental Values, in press

II Paloniemi Riikka & Varho V. (2009). Changing ecological and cultural states and preferences of
nature conservation policy: The case of nature values trade in South-Western Finland. Journal of
Rural Studies 25(1): 87–97.

III Paloniemi, Riikka (2008). Luonnonsuojelu arjessa. Maanomistajien näkemyksiä ja kokemuksia
yksityismaiden tilapäisestä luonnonsuojelusta ja sen uudistumisen prosessista. Väitöskirja. Bio- ja
ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Environmentalica Fennica 26.

IV Rantala, Tapio (2008). Principles underlining democratic legitimacy: Analysis of discussion in
Finnish print media. Raportteja–Reports 54. Department of Forest Economics, University of
Helsinki.



V Valkeapää, Annukka, Riikka Paloniemi, Annukka Vainio, Kimmo Vehkalahti, Klaus Helkama,
Heimo Karppinen, Jari Kuuluvainen, Ann Ojala, Tapio Rantala & Mika Rekola (2009). Suomen
metsät ja metsäpolitiikka – kansalaisten näkemyksiä. Raportteja–Reports 55. Metsäekonomian
laitos, Helsingin yliopisto.

.

Maaseutupolitiikan hallinta ja valta hajautuneissa verkostoissa – tapaus Suomi
(VALTA-ohjelman liitännäisjäsen)
New rural governance in diffused power contexts – case Finland
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Tutkija Marko Nousiainen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Tutkija Päivi Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Maaseutupolitiikka on Suomen valtion erityinen politiikan ala, joka esittää tavoitteekseen
maaseutualueiden elämisen edellytysten ja hyvinvoinnin edistämisen. Se muotoutui 1980-luvun
lopulta alkaen asteittain niin maatalouspolitiikasta kuin aluepolitiikastakin erilliseksi järjestelmäksi.
Sen toimintatavat ovat erityisen kiinnostava tutkimuskohde hallitsemisen uusien käytäntöjen
analysointiin.

Kansainvälisillä foorumeilla on käynnissä laaja keskustelu siitä, miten valtio, kansalaisyhteiskunta
ja markkinat voisivat uudella tavalla vuorovaikutuksessa toimien hallita maaseudun kehitystä.
1980-luvulla tähän etsittiin ratkaisua yhdentävän maaseutupolitiikan (Integrated Rural Policy)
käsitteen kautta. Se tuli kuitenkin 1990-luvulta alkaen haastetuiksi hajautetun ja verkostomaisen
hallintatavan (Network Governance) kysymyksenasettelujen kautta. On alettu kiinnostua aiempaa
hajautetumman maaseutupolitiikan mahdollisuudesta.

Hajautettu ja verkostomainen maaseudun kehittäminen muuttaa yhteisöjen ja organisaatioiden
valtasuhteita sekä tuottaa rakenteita, tiloja, toimintakenttiä, uusia verkostoja, liittoumia ja
kumppanuuksia, joiden ajatellaan mahdollistavan uudenlaista toimintaa. Julkisen vallan roolina
nähdään sellaisen uuden toiminnan ja toimijuuden synnyttäminen, jolla herätetään perinteisiltä
kehittämistekniikoilta piilossa pysytellyttä kehittämispotentiaalia.

Euroopan laajuisessa tarkastelussa suomalainen maaseutupolitiikka on kiinnostava tapaus. Siinä on
1990-luvun alusta lähtien ollut havaittavissa uuden, verkostomaisen hallinnan piirteitä.
Suomalainen maaseutupolitiikka kiinnittyi EU-jäsenyyden (1995) myötä vahvasti eurooppalaiseen
politiikkarakenteeseen ja ohjelmaperusteiseen kehittämiseen. Maaseutupolitiikan juuret ovat
kuitenkin suomalaisen maaseudun kehittämisen perinteessä.



Tutkimuksen kohteena on maaseutupolitiikan hallinta (Rural Policy Governance). Tavoitteena on
selvittää, millaisia muotoja maaseutupolitiikan hallinnalla on suomalaisessa kontekstissa?
Tutkimuksessa on kolme päätutkimuslinjaa:

- poliittinen osallistuminen paikallisissa toimintaryhmissä
- arvioinnin käyttö hallinnan muotona.
- maaseutupolitiikan hallinnan kokonaisuus

Ensimmäisessä tutkimuslinjassa on tutkittu yhtä hallinnan käytäntöä, eli toimintaryhmätyötä
(Leader-toiminta), joka on paikallisten kehittämisyhdistysten kautta organisoitu toimintatapa ja
toimii koko maan maaseutualueilla. Toisessa tutkimuslinjassa on fokusoiduttu toiseen hallinnan
käytäntöön, eli arviointiin. Kolmannessa tutkimuslinjassa on tarkasteltu maaseutupolitiikan
hallintaa kokonaisuutena, analysoitu rakenneosia ja toimintoja sekä jäljitetty hallinnan
toimintalogiikoita ja -tapoja. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä
maaseutupolitiikasta.

Tutkimuksen päätulos on, että maaseutupolitiikka on hallintasommitelma, jossa on monia
jännitteitä ja ristiriitaisuuksia. Erityisesti hallinnan poliittisuus on monimutkainen kysymys.
Verkostomainen hallinta hajauttaa valtaa poliitikkojen ulottumattomiin, esimerkiksi
paikallistasoisille kumppanuuksille, mutta myös keskittää vaikutusmahdollisuuksia virkamiehille ja
asiantuntijoille, esimerkiksi ohjelmatyön kautta.

Maaseutupoliittisen politiikkaverkoston keskeisenä sidoksena toimii paikallisuuden käsite, jota
uusinnetaan osana ohjelmaperusteista maaseudun kehittämistä – erityisesti hanketyön parissa.
Ohjelmaperusteinen kehittäminen on verkostoa yhteenkutova toimintatapa. Maaseutupolitiikka on
myös historiallisesti linkittynyt paikallisuuteen: sen lähtökohdat ovat maaseudun suunnittelun ja
kylien kehittämisen perinteessä. Tämä on edelleen keskeinen idea ja periaate maaseutupolitiikan
eetoksessa. Politiikkaverkosto kantaa perinteistä mutta tuottaa myös uutta paikallisuuden tulkintaa.

Maaseutupolitiikan hallinta on ristiriitainen kokonaisuus. Siinä on piirteitä kahdesta erilaisesta
hallinnan tyylistä: a) uudesta, verkostomaisen hallinnan ja b) vanhasta, byrokraattisen hallinnan
paradigmasta. Nämä sekoittuvat toisiinsa vaikeasti hahmottuvaksi sommitelmaksi ja synnyttävät
ristiriitaisia prosesseja ja käytänteitä.

Toimintaryhmätyö on maaseudunkehittämisen täsmäväline, joka on keskeinen maaseutupoliittisen
järjestelmän institutionalisoitumiselle. Paikallisia toimintaryhmiä on Suomessa 56 kappaletta, ja
niiden kautta maaseutupoliittinen järjestelmä voi sanoa edustavansa tietoa paikallisia tarpeista ja
olosuhteista sekä ”vapaata” kansalaistoimintaa. Toimintaryhmillä on tällä ohjelmakaudella
käytössään 242 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Paikallisessa toimintaryhmätyössä
maaseutupolitiikan jännitteisyys konkretisoituu kehittämisen käytännössä ristiriitana
innovatiivisuustavoitteen ja toiminnan byrokraattisen hallinnoinnin välillä.

Tämä hallintatyylien ristiriitaisuus näkyy myös arviointikäytänteissä. Arviointi on toisaalta osa
perinteistä poliittis-hallinnollista kontrollivälineistöä, joka representoi ja uusintaa rationaalisen



järjestelmän ideaa. Toisaalta arviointi otetaan käyttöön tilanteissa, joissa se ei ole sääntömääräistä,
vaan väline kamppailussa valtaosuuksista. Arviointi saa silloin taktisen poliittisen funktion.
Arviointia voi myös pitää tapana, jolla konstituoidaan suotavia toimijuuksia ja toimijapositioita.
Kysymys ei aina ole hallinnon/toimijoiden tietoisesti valitsemasta hallitsemisen tekniikasta, vaan
eräänlaisesta arviointikäytänteiden diskursiivisesta vallasta, jota voi kutsua myös piilopoliittiseksi.

Maaseutupolitiikan hallinnan suhde poliittiseen päätöksentekoon on epäselvää. Poliittisuuden
paikantaminen tiettyihin tiloihin tai prosesseihin on maaseutupolitiikan verkostossa vaikeaa.
Maaseutupolitiikka ei myöskään kiinnity perinteisiin poliittisen toiminnan instituutioihin, kuten
puolueisiin tai edustukselliseen demokratiaan. Tämä selittyy osin maaseutupolitiikan historialla: sen
institutionalisoituminen osaksi valtion politiikkaa on ollut virkamiesvetoista ja toisaalta sen perinne
on ollut epäpoliittista.

Perinteisen poliittisen järjestelmän ja puolueiden kautta kanavoituva keskustelu on
maaseutupolitiikan verkostossa heikkoa ja poliitikot eivät juuri osallistu maaseutupolitiikan
verkoston toimintaan. Päätöksenteon valmistelu on virkamiesten hallussa, mikä antaa heille paljon
valtaa. Kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja yrittäjiä on mukana verkostossa, mutta heidän
suhteellinen vaikutuksensa on kuitenkin kaikkiaan pieni. Kansalaisten osallistumisen väylänä
avautuu lähinnä toimintaryhmätyö ja sen piirissä toteutettavat tuhannet kehittämishankkeet.



MEDBORGARMAKT I REPRESENTATIV DEMOKRATI
Lauri Karvonen, professor och projektledare
Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi

1. Målsättningar och resultat

1.1. Inledning

Projektet har granskat den representativa demokratins utveckling ur medborgarmaktens perspektiv.
Utgångspunkten har legat i uppfattningen att representativ demokrati har, till följd av
grundläggande samhällsförändringar under de senaste decennierna, avlägsnat sig från sina
traditionella klass- och partibaserade former och utvecklats till en ”publikdemokrati”.  Om så är
fallet har medborgarens traditionella klass- och gruppbundna samhälleliga identitet ersatts av
mångfaldiga, skiftande och sinsemellan utbytbara identiteter.  De traditionella representativa
kanalerna har mist en väsentlig del av sin betydelse, medan politisk representation, kommunikation
och opinionsbildning blivit mediestyrda, individbaserade och marknadsorienterade. Därmed har det
enligt denna syn uppkommit det ett glapp mellan de traditionella institutioner och organisationer
som representativ demokrati baserar sig på och den samhälleliga verklighet där politiken äger rum.

Projektets syfte kan sammanfattas i form av två övergripande forskningsfrågor: A) vilken
utsträckning har en övergång till publikdemokrati ägt rum? B)Vilka konsekvenser har denna
förändring med tanke på medborgarmakt, och vilka åtgärder föranleder konsekvenserna?

Denna rapport sammanfattar den forskning som de inom projektet avlönade forskarna samt
projektledaren bedrivit. Forskningen har till ungefär lika stor del berört de båda huvudfrågorna
ovan.  Den första frågan har i huvudsak belysts med hjälp av etablerade empiriska
forskningsmetoder. Fokus har legat vid politiska partier, representationsuppdraget och
representationssyner, väljarbeteende och politikens påstådda personifiering. Den andra frågan är
framåtblickande till sin karaktär. Forskningsmässigt kan den formuleras som följer: om det nu är så
att den traditionella representativa demokratin alltmer bristfälligt motsvarar medborgarnas
förväntningar och framstår som alltmer förlegad med tanke på den snabba samhälleliga
förändringen, vad finns det för förutsättningar att mer direkt involvera medborgare i den politiska
processen? Är det realistiskt att tänka sig att direkt medborgardeltagande kan komplettera den
representativa demokratin? Eftersom denna fråga i praktiken inte kan belysas med empiriskt
material har experimentella metoder begagnats. Viktigast bland experimenten var den i november
2006 i Åbo genomförda medborgardiskussionen, där cirka 135 deltagare medverkade i flera former
av deliberativa utbyten. Det material som därigenom genererades har legat till grund för en rad
analyser inom projektet. En replikering av experimentet på Internet skedde våren 2008 och
producerade inte enbart betydande tilläggsmaterial utan även kunskap om möjligheter och problem i
samband med online-experiment.

1.2. Forskare, forskning och resultat



Docent Åsa Bengtsson har varit inriktad på medborgarnas roll i utveckling av den representativa
demokratin. Forskningen har koncentrerats till två olika huvudteman – ett inriktat på medborgarnas
beteende och ett på deras attityder.

Det första temat berör medborgarnas politiska engagemang utanför den traditionella representativa
demokratin. I manuskriptet ’Political participation and Competence on the Internet – Evidence from
Finland’ granskar hon tillsammans med pol.lic. Henrik Serup Christensen politiskt engagemang på
Internet och nivån av politiskt kompetens på dem som väljer att kanalisera sitt politiska
engagemang till den virtuella arenan. Undersökningen visar tydligt att politiskt deltagande via
Internet är vanligt förekommande, framför allt bland de unga, samt att de som är engagerade även
kan betraktas som lika politiskt kompetenta som traditionella aktivister. Artikeln är för tillfället inne
för sakgranskning vid tidskriften Information, Communication and Society.

Det andra temat tar fasta på medborgarnas åsikter om hur politisk representation bör förverkligas
via riksdagsledamöternas agerande. Forskningen kring politisk representation har historiskt sett
varit elitkoncentrerad och vår kunskap om väljarnas åsikter gällande med vilken stil och med vilket
fokus riksdagsledamöterna bör utföra sitt uppdrag som folkets politiska företrädare har varit starkt
begränsad. Tillsammans med pol.dr. Hanna Wass har Bengtsson, utgående från den finländska
valundersökningen 2007, författat två artiklar på området. Den ena har publicerats i tidskriften
Journal of Elections, Public Opinion and Parties och den andra är för tillfället under granskning
hos Scandinavian Political Studies. Undersökningarna visar att väljarna föredrar politiska
företrädare som koncentrerar sig på att försvara lokala intressen, men att åsikterna varierar beroende
på den politiska kontext väljarna befinner sig i.

Docent Krister Lundells forskning inom projektet handlar om partiernas roll som förmedlare av
medborgarmakt i den representativa demokratin. Mer specifikt gäller det hur de etablerade partierna
skyddar sin position mot mindre partier och nykomlingar på partikartan. Fokus har legat på
finansiell reglering och vad som förklarar skillnader och det varierande behovet av reglering mellan
länder. En hög grad av reglering i form av utestängande mekanismer begränsar medborgarnas
inflytande, då endast ett fåtal partier ges möjlighet att utöva makt. Ett index för graden av finansiell
reglering har skapats. Det består av följande element: officiellt regelverk för finansiell reglering,
(tröskel för) berättigande till partistöd, (frånvaron av) inkomst- och utgiftstak samt massmedial
tillgång baserad på partistorlek.

Kausala mekanismer har analyserats ur fyra teoretiska perspektiv: ett institutionellt, ett ekonomiskt,
ett kulturellt och ett fysiskt perspektiv. Det kulturella perspektivet visar sig ha den största
betydelsen. Länder med en hög religiös fragmenteringsgrad har mera omfattande reglering än
homogena länder. Bland etablerade demokratier finns det en skillnad med avseende på de kulturella
skiljelinjernas natur. Länder där kampen om maktresurser förs längs med etniska, språkliga och
religiösa linjer tillämpar mindre reglering än länder utan denna typ av kulturella klyftor. Detta
tolkas på så sätt att de vertikala klyftorna tar hand om regleringen av partisystemet. Något
överraskande är en låg (effektiv) rösttröskel i parlamentsval inte relaterad till en hög grad av
reglering. Mikrostater i Karibien och Oceanien utgör en speciell grupp av länder där den finansiella
regleringen främst gäller enskilda kandidater i stället för partier. Detta är en följd av litenhet i
kombination med pluralitetsval. Som helhet ger denna forskning en del stöd åt föreställningen om
partiväsendet som en sluten ”kartell”, men den nyanserar samtidigt kartellteorin som i flera
avseenden överdrivits i litteraturen.



Projektledaren, professor Lauri Karvonen tar i sin forskning an det ofta framförda påståendet om
politikens personifiering. Enligt denna tes har den samhällsstrukturella förändringen i stabila
parlamentariska demokratier inneburit att den traditionella particentrerade politiken mer och mer
ersatts av ett fokus på individuella politiker och politiker som individer. Enligt personifieringstesen
kan medborgarna inte längre identifiera sig med de klass- och gruppbaserade partierna, varför
enskilda politiker och folks uppfattningar om dem alltmer kommit att bestämma hur politikens
processer fungerar och dess innehåll utformas. Skulle så vara fallet ändrar det representativa
uppdraget karaktär: i stället för parti- och grupprepresentation handlar det då om representation av
enskilda medborgare genom individuella ombud.  Detta ifrågasätter i sin tur partiernas traditionella
nyckelroll i representativ demokrati.

Karvonens forskning opererar med ett brett jämförande grepp och fokuserar på institutionella
förändringar, kandidater i val, partiledarenas betydelse för väljarbeteende samt mediernas sätt att
porträttera politik. Som helhet visar resultaten att föreställningen om politikens personifiering
överdrivits både i den allmänna debatten och i delar av den statsvetenskapliga litteraturen.  Trots att
statsministerns institutionella roll i ett flertal länder accentuerats finns också många exempel på fall
där ingen sådan förändring inträffat. De mest particentrerade valsystemen har i en rad fall blivit
något mer kandidatcentrerade, men även en motsatt utveckling har på många håll ägt rum. Mest
negativ med tanke på personifieringstesen är den entydiga konklusionen, att partiledarnas betydelse
för partiernas valresultat inte ökat över tiden. Mest stöd får hypotesen i granskningen av hur politik
presenteras i media; inte heller här kan man dock tala om en dramatisk förändring. Allt som allt
verkar föreställningen om en övergång till publikdemokrati på denna punkt klart överdriven. När
medborgare söker utöva makt i representativ demokrati vägleds de alltjämt i hög grad av
preferenser angående de politiska partierna.

Docent Kimmo Grönlunds forskning har haft inriktning på den andra av projektets två huvudfrågor.
Centralt är således att testa vilka förutsättningar som finns för en utveckling av demokratin i en mer
direktdemokratisk riktning. Forskningen koncentrerar sig på två områden: 1) deliberativ demokrati
och 2) relationen mellan socialt och institutionellt förtroende. Denna forskning har flera direkta
beröringspunkter med maktprojektets forskningsplan. Särskilt har frågeställningarna ”the evolution
of reciprocity in small groups”, “the role of interpersonal trust in solving collective action
problems”, “the role of institutions and individuals in public deliberation” och “the impact and
possibilities of ICTs” varit under luppen.

 Inom temat deliberativ demokrati använde Grönlund sig av de data som samlats in genom de två
experiment i samtalsdemokrati som genomförts vid Åbo Akademi.  Resultaten bekräftar tidigare
fynd där förmågan hos ”vanligt folk” att föra demokratiska samtal konstaterats var god. Vidare
kunde det demonstreras att man även kan uppnå högkvalitativa samtal på Internet med hjälp av
webbkameror och ljud. Statistiskt säkerställda åsiktsförändringar hos deltagarna kunde likaså
konstateras. Dessa experiment befäster uppfattningen att medborgarna är kapabla att föra samtal
och fatta beslut om även komplexa politiska frågor.



Inom det andra temat förberedde Grönlund tillsammans med Maija Setälä en rapport till ”joint
sessions of workshops” av European Consortium for Political Research i Münster, Tyskland.
Rapporten handlar om samspelet mellan socialt och institutionellt förtroende i Europa samt
betydelsen av folks normativa förväntningar gällande offentliga institutioners verksamhet. Texten
bearbetas som bäst och avsikten är att publicera det som en artikel i en internationell journal med
referee-praxis.

Projektets doktorand, pol.lic. Staffan Himmelroos har sedan sin anställning hösten 2007 forskat
inom området deliberativ demokrati. Han har särskilt arbetat med forskning och utveckling av
deliberativa innovationer där medborgare placeras i centrum för den demokratiska beslutsprocessen.
Bl.a. har han varit med om att utveckla en virtuell plattform med syfte att pröva potentialen hos
medborgardeliberation on-line.  Denna typ av studier ger också möjligheter till att undersöka
medborgarnas kapacitet till mer inflytelserika former av demokrati. I sitt avhandlingsarbete har
Himmelroos utvecklat ett mätinstrument som kan utnyttjas för att utvärdera såväl
medborgardeliberation som helhet som enskilda individers kapacitet att delta i demokratiska samtal.
Huvuddelen av Himmelroos resultat ingår i licentiatavhandlingen från 2009, vilken inom kort
kommer att ha fått formen av en doktorsavhandling. Den övergripande slutsats som kan dras utifrån
detta ännu pågående arbete är att debatten för och emot ett större medborgarinflytande ofta är
mycket karikerad och porträtterar skarpa motsättningar mellan olika demokratiuppfattningar.
Medborgarnas kapacitet att delta motsvarar visserligen inte helt det ideal som ofta målas upp inom
vissa områden av demokratiteorin, men samtidigt är de långt ifrån så inkapabla eller ointresserade
som kritiker vill påstå. Detta gäller särskilt då medborgare får en reell chans att uttrycka ett politiskt
engagemang under konstruktiva former. Det empiriska arbetet visar på ett behov av kunskap om
vilka effekter olika former av medborgarinflytande kan ha på samhället och vilka former av
medborgerligt deltagande som verkligen är eftersträvansvärda.

1.3. Sammanfattande slutsatser

Forskningen har kommit långt i riktning mot övergripande svar på de två huvudfrågorna. Vad gäller
frågan huruvida demokratin idag har karaktär av en publikdemokrati finns en rad forskningsresultat
som stöder detta antagande. De gäller t.ex. valdeltagande och partiverksamhet, politikens
medialisering, det civila samhällets omvandling, den allt otydligare offentliga makten samt
”intresseparadoxen” (folk är intresserade av poltik med deltar allt mindre i dess traditionella
particentrerade former). Samtidigt finns det resultat som går mot tesen om publikdemokrati: Ingen
entydig personifiering av politiken har ägt rum, och medborgarnas preferenser gällande
representation är oväntat starkt förankrade i den egna regionen. Allt som allt vinner föreställningen
om en övergång till publikdemokrati dock betydande stöd, och därmed kan projektet – f.ö. i likhet
med den senaste norska maktutredningen - konstatera att den folkliga styrningskedja som
representativ demokrati skall innebära har försvagats. Samtidigt ger den experimentella forskningen
om förutsättningarna för direkt medborgardeltagande åtminstone försiktigt optimistiska resultat.
Medborgare har oväntat stor kapacitet att delta inte bara kunskapsmässigt utan också attityd- och
beteendemässigt. Vår konsensuskultur gör detta tydligen särskilt lätt just i Norden. Kunskaperna
ökar och attityderna modereras genom direkt deltagande, och medborgarnas förståelse för
traditionell representativ demokrati ökar.



Med tanke på maktforskning i stort erbjuder projektet betydande lärdomar genom kombinationen av
empirisk och experimentell forskning. Att använda metoderna sida vid sida är ett uppenbart
fruktbart sätt att analysera den politiska maktens förutsättningar, praxis och förändringspotential.
Projektets forskare kommer därför att gå vidare med kompletterande analyser efter
maktprogrammets avslutning.

2. Samarbete och kontakter

Projektet deltog i samtliga årskongresser som ordnades inom maktprogrammet. Projektforskarna
Karvonen, Bengtsson, Lundell och Himmelroos bidrog med anföranden i samband med dessa.
Karvonen bidrag även med ett föredrag vid ett seminarium för politiska redaktörer ordnat av
Finlands Akademi. Karvonen och Bengtsson har ett fast samarbete med olika medier och uppträder
regelbundet som kommentatorer genom dessa kontakter.

Forskningskontakterna har i huvudsak ägt rum utanför programgruppen. Ett nära samarbete uppstod
och utvecklades med följande institutioner och nätverk: Åbo Akademis toppforskningsenhet för
demokratifrågor (D:CE), det finländska valforskningskonsortiet,  Nordiska valforskningsnätverket
(NED),  Institute of Social Change, University of Manchester, Bern Interdisciplinary Centre for
Deliberative Studies,  och de statsvetenskapliga institutionerna vid Goethe-Universität Frankfurt,
Göteborgs universitet och Australian National University. Samarbetet har bestått i gemensamma
undersökningar, sampublikationer, materialinsamling och konferenser.

3. Samhällelig betydelse

Det genomförda arbetet har i huvudsak karaktär av grundforskning, varför dess omedelbara
samhälleliga effekter är svåra att uppskatta. Projektet har dock lagt sig vinn om ett samarbete både
med praktiker och med medier, varför resultaten kan komma att påverka samhällsutvecklingen på
längre sikt. Genom samverkan med det finländska valforskningskonsortiet har projektforskarna
ingått i ett värdefullt utbyte med justitieministeriet, särskilt de tjänstemän som arbetar med
demokrati- och valfrågor. Den experimentella forskningen har till en del även tillämpad karaktär,
och projektforskarna siktar därför på att utforma rekommendationer för hur den representativa
demokratin kan kompletteras med former för direkt medborgardeltagande.

4. Fem viktiga publikationer

Projektforskarna har publicerat sig flitigt; en särskild betoning har legat vid publicering i krävande
internationella sammanhang. Att entydigt fastslå vilka fem publikationer som är viktigast är svårt. I
stället vill vi lista fem arbeten som färdigställts av var och en av de ovan presenterade forskarna.

Åsa Bengtsson & Hanna Wass (2010), Styles of Political Representation: What Do Voters Expect?,
Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Vol. 20, No. 1, 55-81, February 2010.

Kimmo Grönlund, Maija Setälä & Kaisa Herne (2010), Deliberation and civic virtue: lessons from a



citizen deliberation experiment, European Political Science Review 2/1, 95-117.

Lauri Karvonen (2010), The Personalisation of Politics. A Study of Parliamentary Democracies.
Colchester 2010: ECPR Press, 124 s.

Krister Lundell (2011), Accountability and Patterns of Alternation in Pluralitarian, Majoritarian and
Consensus Democracies, Government and Opposition April 2011 (accepterad för publicering).

Staffan Himmelroos (2009), Medborgare I demokratiska samtal – ett verktyg för analys av
deliberativa processer. Åbo: Licentiatavhandling i statskunskap vid Åbo Akademi, 144 s.

Markkinaregiimi ja poliittiset instituutiot

Vastuullinen johtaja: Niilo Kauppi

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

Markku Koivusalo

Hankkeen tarkoituksena oli tarkastella hallinnon ohjausstrategioiden ja -tekniikoiden muutosta
analysoimalla toimeenpanovallan strategisia ja taktisia ohjelmia ja oikeutuksen diskursseja ja tutkia
näitä suhteessa markkinaregiimin tuomaan muutokseen. Lähtökohtana oli tämän regiimin 1990-
luvun alusta lähtien tuomasta muutoksesta aikaisempaan, 1960-luvun lopulta vakiintuneeseen
hallintajärjestelmän ohjausideologiaan, jonka ”hyvinvointivaltion” superideologioita Ilkka
Heiskanen analysoi Deta-tutkimushankkeen loppuraportissa 1977. Tätä ”klassista
hyvinvointivaltio”-paradigmaa vasten voidaan nähdä muodostuneen uutena hallintajärjen
ohjausideologiana toimiva ”hyvinvointiyhteiskunta”-paradigma, joka määrittelee itsensä
eksplisiittisesti aikaisemman hyvinvointivaltio-paradigman samanaikaisena radikaalina uudistajana
ja positiivisten puolien säilyttäjänä. Tätä paradigmaa on kutsuttu usein kilpailuvaltio- tai
kilpailuyhteiskunta-paradigmaksi ja toisaalta sitä on usein kritisoitu ns. uusliberalistisena
paradigmana.

Hankkeen aikana on voitu osoittaa, että hyvinvointiyhteiskunta-paradigmalle ei kuitenkaan ole
ominaista usein uusliberalismiin liitetyt julkisten ohjausideologioitten merkityksen vähentäminen ja
markkinoiden itsenäisen vallan vahvistaminen yhteiskunnassa vaan päinvastoin
ohjausideologioitten kasvu ja markkinamallin käyttäminen ei-markkinallisten ohjausjärjestelmien
testinä sekä mallina. Markkinoiden asema tässä on enemmän hallintokäytäntöjen teoreettis-
käytännöllisen mallin konstruktio kuin todellisuuden kuvaus ja se voidaan liittää myös yleiseen
yhteiskunnallisen ja poliittisen reflektion teoreettiseen markkinallistamiseen. Amerikkalaisen



uusliberalismin sijaan tämä ohjausideologia on enemmän velkaa 1990-luvun uusille ”kolmannen”
tien teorioille ja toisaalta eurooppalaiselle valtiojohtoisemmalle uusliberalistiselle ajattelulle.

Toisaalta tutkimuksessa huomattiin suomalaiselle hallintovallalle ominainen näennäinen
epäteoreettisuus ja vahva kiinnittyminen vanhaan hallinnollisen järjen käytännölliseen traditioon.
Teoreettiset näkemykset tuodaan tässä ennen kaikkea käytäntöjen tasolla ilman varsinaista
”ideologista” keskustelua. Kuitenkin juuri näiden käytäntöjen teoreettisen käsitteistön omaamisen
osalta suomalainen hallintokulttuuri on pitkälti ja yhä kasvavasti vastaanottajan asemassa suhteessa
yleiseurooppalaisiin muutoksiin. Samalla huomattiin selvä ero hallinnon ohjaamisjärjen
ideologioiden ja käytäntöjen välillä, joka vaatisi lisätutkimusta (esim. paradoksi antibyrokraattisen
diskurssin luomasta byrokraattisten rakenteiden ja vallan kasvusta jne.).

Teknisen uudistusideologian rinnalle on 1990-luvulta lähtien noussut uusi visionäärinen
ideologinen ohjaus. Max Weberiä mukaillen kolme vahvinta herruuden legitimaatiotyyppiä
näyttääkin nyt olevan 1) Uutuuden herruus – odotetun tulevaisuuden tai uutuuden auktoriteetti, 2)
Visionaarinen herruus – vision auktoriteetti ja 3) Tuloksellisuuden herruus – tehokkuuden
auktoriteetti. Toisaalta kaikki nämä uudet legitimaatiotyypit kytkeytyvät vahvasti vanhoihin ja
suhteellisen vakaisiin hallinnon käytäntöjen perinteisiin ja näiden legitimaatiotyyppien suhdetta
varsinaisiin käytäntöjen muutoksiin olisikin vielä tutkittava lisää.

Paneutuminen hallintojärjen tutkimukseen avasi uuden ongelmakentän, jossa olisi tarve avata
erityisesti suomalaisen hallinnontutkimuksen roolia hallinnollisen vallankäytön ohjaajana ja
oikeuttajana sekä siihen kuuluvaa epäsuhtaa teoreettisten oikeutusdiskurssien ja käytännöllisten
ohjausmenetelmien välillä. Toiseksi teoreettiselta kannalta myös selveni, että institutionaalisen
(esim. valtioneuvosto) vallankäytön tutkimuksen lähtökohtana ei ole enää hedelmällistä pitää
instituutiota itseään vaan itse instituutiota on tutkittava suhteessa yleisiin ja nykyään yhä enenevässä
määrin globaaleina esiintyviin vallankäytön teoretisointeihin ja käytännön rationaliteetteihin.
Markkinahallinnan osalta tämä merkitsisi myös vahvempaa paneutumista juuri erilaisten
talousteoreettisten näkemysten tutkimukseen niiden poliittis-filosofisessa merkityksessä. Koska
markkinaregiimissä vallankäyttö nähdään juuri talouden ohjaamisena (tai ohjaamatta jättämisenä) ja
siinä vallankäytön kenttä sekä tuon kentän subjektit ja objektit määrittyvät taloudellisten teorioiden
mukaan, on juuri erilaisilla talousteoreettisilla näkemyksillä entistä vahvempi vallankäyttöä ohjaava
merkitys. Tässä suhteessa tutkimus avautuikin 1900-luvulta periytyvien yhteiskunnallisen vallan
talousteoreettisiin ideologioihin ja niiden perustajiin (Hayek, Schumpeter, Keynes jne.) sekä näiden
erilaiseen käyttöön uusissa talousteorioiden perustalta artikuloituvissa hallinnon
ohjausideologioissa.

Michael Kull

Hankkeen tutkimuskysymykset liittyivät EU:n aluepolitiikan hallintaan ja eri hallintotasojen
väliseen koordinaatioon ja valtasuhteiden muutokseen. Tärkeimmät tutkimustulokset liittyvät
keväällä 2008 julkaistuun väitöskirjaan sekä kahteen kansainväliseen, vertaisarvioituun
artikkelijulkaisuun. Myös rahoituskauden jälkeen Valta-ohjelman aikana tehty tutkimustyö on
näkynyt julkaisuissa. Keskeiset tulokset voidaan tiivistää neljään kohtaan:

1. Sekä yksityisen että julkisen sektorin paikallistoimijoista on tullut tärkeitä EU-politiikan
osapuolia, jotka ovat aktiivisesti osallisina uusissa instituutioiden välisissä suhteissa. Pienet toimijat
ovat toisaalta huonommassa asemassa kuin suuret. Esimerkiksi pienten kuntien on vaikea saada
tietoa EU:n aluepolitiikasta. Vertailtaessa Saksaa ja Suomea, kävi ilmi, että Saksassa
paikallishallinnolla on vahvin asema paikallisten toimijoiden keskuudessa, kun taas Suomessa



kuntalaisten omalla toiminnalla on vahva asema. Molemmissa maissa paikallistason hallinto etsii
yksityiseltä sektorilta partnereita EU:n aluepolitiikan toteuttamisessa.

2. Vaikka paikallistason toimijoiden kesken on syntynyt horisontaalista yhteistyötä, näyttää siltä,
että ylätason hallinto ei varauksetta delegoi päätösvaltaa alaspäin. Jos delegointipäätös tehdään, sitä
seuraa tiukka valvontajärjestelmä. Tämä näkyi selvemmin Saksassa kuin Suomessa.

3. Suomessa valtion keskushallinnon rooli korostui. Saksassa taas Länder-tason hallinto oli
kaikkein vaikutusvaltaisin. Näiden hallintotasojen keskeisyys johtuu useista syistä. Ensinnäkin
niillä on keskeinen asema neuvotteluissa EU:n komission kanssa ja aluepoliittisten hankkeiden
koordinoinnissa. Toiseksi nämä valtakeskukset pystyvät muokkaamaan hallinto-organisaatioita ja
keskittämään valtaa uudestaan, erityisesti Saksassa. Kolmanneksi paikallistason osallisuus riippuu
usein keskusvaltaa edustavien henkilöiden kaukonäköisyydestä ja halukkuudesta osallistaa
paikallisia toimijoita. Osallistavien periaatteiden ohittaminen sai paikoin jopa laittomia piirteitä.
4. EU:n sisämarkkinoiden kehitys kohti tiiviimpää integraatiota ja liberalisointia on aiheutanut sen,
että paikallistason autonomiaa korostavat periaatteet on sivuutettu. EU:n tulisi nopeasti vahvistaa
mm. läheisyysperiaatteen toiminta uudessa tilanteessa.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että integraatio on muuttanut hallinnon eri tasojen välisiä
institutionaalisia suhteita. Lisäksi voidaan todeta, että integraatio on lisännyt yksityisen sektorin
toimijoiden osallisuutta EU:n aluepolitiikan toteutuksessa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole taannut
paikallistasolle merkittävää valtaa, jonka esteeksi keskushallinto on muodostunut sekä Suomessa
että Saksassa.

Timo Moilanen

Valtahankkeen aikana Moilanen osallistui kolmeen tutkimusprojektiin. Yhdessä Euroopan
julkishallinnon instituutin, Utrechtin ja Vaasan yliopistojen kanssa tehty vertaileva tutkimus
ylimpien viranhaltijoiden intressisäännöksistä valmistui vuonna 2008. Tutkimuksessa
tarkasteltuihin ylimpiin viranhaltijoihin kuuluvat kansallisten parlamenttien ja hallitustenjäsenet,
korkeimman oikeuden tuomarit sekä valtiollisen tilintarkastusyksikön ja keskuspankin johtoelinten
jäsenet. Tutkimus valotti eroavaisuuksia eri maiden välillä, mutta paikallisti myös yhtäläisyyksiä eri
viranhaltijaryhmien sisällä. Tutkimuksen perusteella tiukat säännökset eivät automaattisesti johda
vähempiin intressikonflikteihin, vaan enemmän huomiota tulisi kiinnittää säännösten
täytäntöönpanoon.

Yhdessä Blomeyer & Sanz, Centre for Strategy and Evaluation Service sekä One World Trustin
kanssa tehty EU-komissaarien eettisen toimintaohjeen analyysi julkaistiin vuonna 2009.
Tutkimus kehitteli edelleen aiemman vertailevan tutkimuksen välineistöä ja sovelsi sitä yhden
ammattiryhmän eettiseen säännöstöön. Eettisen säännöstön systemaattinen arviointi ja vertailu
aiempiin tutkimustuloksiin tuottivat listan kehittämissuosituksia, joiden avulla säännöstön
vaikuttavuutta voidaan parantaa.

Kolmas hanke tehtiin yhteistyössä Euroopan julkishallinnon instituutin kanssa, ja se valmistui
keväällä 2010. Tämä laaja vertaileva tutkimus koskee EU-jäsenvaltioiden keskushallinnon
palveluksessa olevia virkamiehiä ja siinä tarkastellaan miten keskeiset hallintouudistukset
ovat vaikuttaneet heidän asemaansa ja tehtäviinsä. Työssä valotetaan mm. virkamiesten juridisen
aseman muutosta, rekrytointi- ja palkitsemispolitiikoiden muutoksia sekä työsuhdeturvan sekä
julkisen hallinnon etiikan muutosta. Uudistuksilla ei ole aina saatu aikaan haluttuja vaikutuksia, ja
syntynyt kokonaisuus on hyvin kompleksinen.



HANKE TUTKIMUSOHJELMASSA

Valtaprojektin työskentelyä vaivasi rahoituksen katkoksellisuus ja lyhyys. Tutkimusprojektit
lähtivät hyvin käyntiin aineiston keräyksellä ja ongelmakenttien jäsentämisellä ja alkoi tuijottaa
esitelmiä ja artikkeleita, mutta rahoituksen loputtua tutkijat joutuivat siirtymään täysin eri töihin,
joka toi katkoksen tutkimukseen. Yhteistyö valtaprojektin muiden tutkimusten kanssa oli myös
vilkkainta rahoituskauden alussa, jolloin yhteistyö poiki eniten uusia kontakteja, mutta tämä jäi
vuorostaan varjoon rahoituksen päätyttyä.

Eri hankkeiden välisiä yhteistapaamisia oli kaksi, jotka ajoittuivat Politiikan tutkimuksen päiville
Rovaniemen yliopistossa 2008 ja Helsingin yliopistossa 2009. Tilaisuuksissa kuultiin esitelmiä
Risto Heiskalan johtamasta hankkeesta Valtaeliitit ja vallan käsitteet: Suomalaisen
markkinaregiimin hallinta sekä Risto Rinteen johtamasta hankkeesta Valta, ylikansalliset
hallintajärjestelmät ja yliopiston uusi johtamistapa Suomessa.

Jatkuvampaa yhteistyötä syntyi professori Helena Blombergin johtaman Power Shifts in Agenda
Setting: The Making of the Finnish Competition State -tutkimushankkeen kanssa.
Yliopistotehtäviensä vuoksi Valta-ohjelmasta irrottautunut Juri Mykkänen on mukana Blombergin
projektissa, jossa hän syksystä 2010 alkaen toteuttaa osin Valta-ohjelmaan kaavailtua tutkimusta
suomalaisten poliitikkojen budjettistrategioiden muutoksesta 1990- ja 2000-luvuilla.

HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Tämä hankkeen ulottuvuus näkyi lähinnä Michael Kullin ja Timo Moilasen tutkimustyössä. Kull
osallistui EU:n aluekomitean johtamaan työskentelyyn kahdella tutkimusraportilla, jotka julkaistiin
komitean verkkosivuilla. Lisäksi hän osallistui komitean järjestämään aluepolitiikan hallintaa
koskevaan konferenssiin. Hankkeen jälkeen Kull siirtyi työskentelemään Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskukseen, jossa hän jatkaa päätöksentekoa tukevaa tutkimustyötä.

Timo Moilasen yhdessä Euroopan julkishallinnon instituutin sekä Utrechtin ja Vaasan yliopistojen
kanssa tekemää ylimpien viranhaltijoiden intressisäännöksiä koskevaa vertailevaa tutkimusta (2008)
hyödynnettiin, kun EU-komissio julkaisi tiedonantonsa ammattietiikan kehittämisestä
(SEC(2008)301). Lisäksi Moilanen toimi tammi-toukokuussa 2009 asiantuntijana Euroopan
parlamentin tilaamassa The Code of Conduct for Commissioners: Improving Effectiveness and
Efficiency -tutkimushankkeessa, jonka toteuttivat konsulttiyritys Blomeyer & Sanz, Centre for
Strategy and Evaluation Service sekä One World Trust -ajatushautomo. Tutkimus julkaistiin
10.5.2009 (110 s.). Jälkimmäistä tutkimusta on hyödynnetty EU-jäsenmaiden yhteistyöelimen
(EUPAN) päätöksenteossa.
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Media, Citizenship and Circuits of Power (2007-2009)

Vastuullinen johtaja Ullamaija Kivikuru (SSKH/Helsingin yliopisto)

Hanke koostui erillisistä tutkimuksista, joissa selviteltiin vallankäytön ja kansalaisuuden
muotoutumista eri näkökulmista ja eri tasoilla australialaisen organisaatiotutkijan Stewart R.
Cleggin hengessä. Clegg tarkastelee valtaa meta-, meso- ja mikrotason ulottuvuuksilla. Hankkeen
erillistutkimukset painottuivat neljälle lohkolle:

- media ja valta kansalaisten silmin

- journalismin käytännöt ja kansalaisuuden tuottaminen

- kriisit, katastrofit ja valtasuhteet tiedonvälityksessä

- kansalaisuus ja median raamit ja rakenteet.

Cleggiläistä tarkastelutapaa on kutsuttu vaikeaselkoisuudessaan ”bysanttilaiseksi”, ja eräänlainen
Rubickin kuutio projektin erillistutkimuksista muotoutuikin. Väljän raamin ansiosta tulosten
mosaiikki nostaa esiin kiintoisia yksityiskohtia, mutta kokonaisuutta ei tohdi väittää syntyneen.
Tutkimushankkeen sirpaleisuuden vaara oli toki tiedossa jo ennakolta: osatutkimuksia oli monta.
Toisaalta tutkijaryhmä piti varsinkin kahtena ensimmäisenä vuotena varsin tiiviisti yhteyttä.
Tarkoituksena oli luoda ”menon yhteisyyttä”, ja osin siinä toki onnistuttiinkin. Kolmantena vuotena
tutkijat toimivat maantieteellisesti hajallaan, ja sillä oli seurauksensa.

Laajin ja antoisinkin ulottuvuus syntyi osaprojekteista, jotka kohdentuivat kansalaisten pohdintoihin
mediasta ja vallasta. Heikoimmaksi ehkä jäi – kenties hieman yllättävästi – journalismin
käytäntöjen ja kansalaisuuden tuottamisen ulottuvuus. Viestintäpolitiikan analyysi eli
kansalaisuuden ja median rakenteiden tutkimus kertoi suomalaisen mediamaiseman muuttuneen,
mutta hillitysti. Ei saatu yllättäviä tuloksia. Kriisien hallintaan kohdentuva ulottuvuus laajeni
alkuperäistä suunnitelmaa laajemmaksi, ja siinä erityisesti mediaetiikan osuus kasvoi tuoreiden
koulusurmatapausten vuoksi. Kriisitutkimukset toki keskittyivät paljolti journalististen



instituutioiden toimintaan kriiseissä, joten tässä mielessä raja journalismin käytäntöihin kävi itse
asiassa epäselväksi.

Kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta tutkittiin hankkeessa sekä määrällisesti että
laadullisesti. Määrällisenä osuutena oli maan ensimmäinen kokonaan kansalaisten mediakäsityksiin
keskittynyt mielipidetutkimus, jonka toteutti TNS Gallup marraskuussa 2007. Sen pohjalta tehtiin
hankkeessa useampiakin analyysejä (Karppinen & Jääsaari, Karppinen& Jääsaari & Kivikuru;
Vesa). Mielipidetutkimuksen tulokset ovat kiintoisalla tavalla ristiriitaisia: lähes puolet
suomalaisista uskoo, että median valta on kasvanut ja että medialla on jo liikaa valtaa, erityisesti
tavallisten kansalaisten poliittisiin mielipiteisiin – mutta silti neljä viidestä oli tyytyväisiä median
toimintaan. Luotettavuudesta ja totuudenmukaisuudesta suomalainen media sai hyvinkin myönteisiä
arvioita; iltapäivälehtien luotettavuutta tosin arvosteltiin. Vanhemmat vastaajat arvioivat nuoria
kriittisemmin journalismin laatua.

Mielipidetutkimuksen laadulliseksi tueksi projektissa tehtiin reilusti toista tusinaa
fokusryhmähaastattelua neljällä paikkakunnalla, ja myös verkkokeskusteluja tutkittiin erikseen.
Menetelmien moninaisuus johti onnistuneeseen tulokseen: kuva täsmentyi ja tarkentui.
Fokusryhmätutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia kuin mielipidetutkimuksessa, mutta
fokuskeskusteluissa kansalaisten aktiivisuus mediaa kohtaan näyttäytyi vahvempana kuin
haastattelututkimuksessa.

Verkkokeskusteluista löytyivät aktiivisimmat ja mediaan kriittisimmin suhtautuvat äänet.
Verkkokeskustelijat olivat tutkituista kansalaisryhmistä ainoita, jotka ilmoittivat haluavansa myös
muuttaa mediatarjontaa paremmaksi. Mutta on muistettava, että tällöin puhutaan melko suppeasta ja
ehkä jo alun perin poikkeavasta kansalaisryhmästä, joka on vain vaihtanut välinettä lehtien
mielipidepalstoilta verkkoon ja samalla muuttanut ilmaisuaan tuntuvasti suorasukaisemmaksi.

Fokusryhmissä korostui myös se, että suomalaiset haluavat erotella faktan ja fiktion
mediasisällöissä, ja tässä mielessä eräät television hybridiohjelmat tuntuvat monille kiusallisilta.
Kiintoisa myös mielipidetutkimuksessa esiin noussut seikka oli se, että kansalaiset tuntuivat
haluavan suojella nykyistä enemmän kaikkien muiden kansalaisten – myös esimerkiksi
”julkisuudessa elävien” poppareiden – yksityisyyttä kuin poliitikkojen.  Näkemys tuntuu olevan,
että vallanpitäjät ovat ikään kuin vaihtaneet oikeutensa yksityisyyteen sillä, että heillä on
mahdollisuus käyttää valtaa yhteiskunnassa.

Näiden tulosten perusteella voidaan ehkä katsoa, että suomalaiset ovat samaa mieltä kuin muutamat
ulkomaiset tutkijat, joiden mukaan informaation määrän kasvu ja median käyttöä ohjaavien
makuhierarkioiden heikkeneminen on lisännyt avoimuutta ja mahdollisuutta omien mielipiteiden
muodostamiseen, mutta samalla hajauttanut median vaikutusvaltaa. Kansalaisten kasvaneet
mahdollisuudet valita aineistoja ja jopa tuottaa niitä itse sosiaalisen median avulla eivät ole
juurikaan vähentänyt mediainstituutioiden julkisen portinvartijan asemaa. Informaatiokanavien
määrän kasvu tarkoittaa yksinkertaisesti, että ideologinen hallinta on kyllä heikentynyt, on syntynyt
”kulttuurinen kaaos” (Brian McNair). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kansalaisen valta
julkisuusareenalla olisi kasvanut, eivätkä lisääntyneet toimintamahdollisuudet ole jakautuneet
tasaisesti.



Kansalaisten mediakäsitysten ulottuvuudella syntyi myös uusia kysymyksiä, ennen muuta
sukupolvien eroista tulkita kysymystä median vallasta. Selkeimmin erottuvat nuoret, joiden suhde
mediaan on huolettomampaa, mutta myös välinpitämättömämpää. Nuoret tiedostavat viihteen ja
asian erot ja erilaiset käyttötarpeet, mutta niitä ei ikään kuin aseteta moraaliseen arvojärjestykseen
samaan tapaan kuin vanhemmissa ikäryhmissä, jotka usein arvostavat eniten sanomalehden
lukemista. Nuoret ottavat median ja viihteen itsestään selvinä arjen asioina, mutta odotukset niitä
kohtaan ovat myös vähäisemmät. Nuorten suhteessa esimerkiksi ruokaan, politiikkaan ja
ympäristökysymyksiin sisältyy samantyyppisiä moraalisia kannanottoja kuin vanhemmilla
ikäryhmillä. Nuoret käyttivät mielipidetutkimuksen mukaan internetiä muita ikäryhmiä
runsaammin. He tuntuvat kokevan, että varsinkin internet on väline, jossa käyttäjä itse valitsee, mitä
sisältöjä kuluttaa. Vanhempien ihmisten puheissa ryhmäkeskusteluissa lähtökohtana oli ”mitä
mediasta tulee”. Voidaan ennakoida murrosta, jolloin kansalaisista tulee vastaanottajan sijasta
median käyttäjiä, joilla on valinnan valtaa.

Hankkeessa tarkasteltiin myös kansalaisuuden ja median raamien ja rakenteiden muotoutumisen
pitkää linjaa. Kehityksen kaari näyttäytyi melko ristiriitaisena ja kulmikkaana prosessina, jossa
alisteisuus ja alamaisuus yhtäältä ja uppiniskaisuus toisaalta tuntuivat vuorottelevan kansalaisuuden
perusominaisuuksina. Pitkän kaaren tarkastelussa alamaiskansalaisuus näyttää toki heikentyneen,
mutta tuntuu myös vaaralliselta povata suomalaisuudelle alati valppaan verkko-osallistujan piirteitä.

Kriiseistä tarkasteltiin uutisorganisaatioiden päätöksentekoa New Yorkin WTC –tornien
hyökkäyksen raportoinnin yhteydessä (Jääsaari & Olsson), tsunamin käsittelyä useammaltakin
kannalta (esim. Kivikuru & Nord) sekä journalistietiikan muotoutumista koulusurmien
raportoinnissa (Juntunen).

Yleisradioyhtiöiden toimintaa 9/11 –ilmiön yhteydessä tarkasteltiin Ruotsin SVT:n ja Suomen
YLE:n vertailuna. Tapahtuma ajoi molemmat yhtiöt itsetutkiskeluun, pohtimaan journalistisia
rutiineitaan ja organisaatioidentiteettiään dynaamisemmin kuin aikaisemmin, Ruotsin SVT:n
huomattavasti rajumpiin muutoksiin kuin Suomen YLE:n. Molempien yhtiöiden toiminta 9/11:ssä
muotoutui suureksi osaksi perinteisten julkisen palvelun normien ja yleisökäsitysten mukaan, eikä
tämä riittänyt odottamattomassa draamassa. Kritiikkiä tuli kosolti sekä omien talojen sisältä että
yleisön keskuudesta.

Tsunami-raportoinnissa olivat seuraukset niinikään Ruotsissa tuntuvasti rajummat kuin Suomessa.
Jälkiseurauksista koottu antologia Ruotsin ja Suomen tsunami-raportoinnin jälkivaiheista ja
seurauksista (After the Tsunami) kirjaa nämä erot.  Ruotsissa poliittisen päätöksenteon erheistä ja
tiedotusvälineiden raportoinnista syntyi pitkään puhetta, jota voi luonnehtia demokratian
jälkipyykiksi. Suomessakin kritikoitiin niin julkista valtaa kuin median toimintaa tsunamin
yhteydessä, mutta poliittisia seurauksia ei juuri ollut. Toisin kuin Ruotsissa kansalaisten ärtymys
laantui, ja tsunami päätyi mediajulkisuudessa suuren spektaakkelin rooliin. Se alkoi uutisen ja
päättyi uutisena, jonka seuraukset olivat vähäiset. Sen sijaan julkishallinnon viestintä ja internetin
käyttö parantuivat tuntuvasti jälkihoidon yhteydessä.

Erot Suomen ja Ruotsin kriisinhallinnasta mediassa nostavat esiin kiintoisia jatkokysymyksiä, jotka
jäivät tältä hankkeelta laajemmin pohtimatta. Kritiikin kohteet olivat molemmissa tapauksissa



varsin samansuuntaiset. Syttyykö siis Ruotsin ”demokratiahälytysvalo” herkemmin kuin Suomen, ja
reagoivatko naapurimaan medialaitokset nopeammin?

Kolmas kriisialueen tutkimuskohde on ollut journalistisen etiikan ilmeneminen
koulusurmaraportoinnin yhteydessä. Näiden tapaustutkimusten mukaan käytetty journalistinen
etiikka oli selkeästi seurausetiikkaa: toiminnan rajat määriteltiin tapauskohtaisesti ja tilanteen
mukaan, ja tätä myös haastatellut journalistit ehdottomasti kannattivat.

Hankkeen viestintäpolitiikan ulottuvuuteen kuuluu kaksi väitöskirjaa (Jääsaari, Aslama), jotka
molemmat pohtivat yleisradiotoimintaa. Jääsaari tarkastelee suomalaisen televisiojärjestelmän
muuttumista 1990-lopulla kansallisesta instituutiosta markkinasuuntautumisen leimaamaksi
duaalijärjestelmäksi. Väitöstutkimus perustuu kahteen tapaustutkimukseen. Ensimmäinen käsittelee
television digitalisoimisprosessia, jonka lähtökohdat olivat vahvasti kansalliset ja
teollisuuspoliittiset. Toinen tapaustutkimus, suomalaisen ja kanadalaisen yleisradiopolitiikan
vertailu puolestaan mahdollistaa johtopäätösten liittämisen kansainväliseen kehitykseen. Vertailu
osoittaa, kuinka maiden viestintäpoliittisen linjaukset ovat lähentyneet, vaikka maiden
televisiojärjestelmät ja sääntelymekanismit edelleen poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tietyn
teknologian käyttöönotto ei ole niin merkitsevää kuin sen taustalla olevat taloudelliset ja poliittiset
intressit, jotka päätöksentekijät mielellään verhoavat kansallismieliseen retoriikkaan.

Tutkimus osoittaa, että on tärkeä kiinnittää huomiota käsitelläänkö yleisradiotoimintaa (teknisenä)
lähetystoimintana vai kulttuurimuotona.  Edellistä korostettiin voimakkaasti digitalisointivaiheessa,
jota perusteltiin suomalaisen televisiotoiminnan taloudellisen ja teknisen kilpailukyvyn
säilyttämisellä kansainvälistyvillä markkinoilla. Kuitenkin täysin kotoperäiset ajattelumallit ja
toimintatavat, joita television digitalisoitumisprosessissa noudatettiin, edistivät myös osaltaan
alkuperäisten kansallisten tavoitteiden murentamista.

Aslama tarkastelee suomalaisen television lähihistoriaa (1990- ja 2000-luvut) ja väitteitä television
”tabloidisaatiosta” lisääntyneen tarjonnan myötä, kevenemisestä ja pyrkimyksistä  kansan
”tyhmistämiseksi”. Tutkija analysoi ohjelmarakenteita, tv- journalismia ja uusia
”hybridiformaatteja” kuten tositelevisiota.  Tutkija toteaa, että televisiosisältöjen muutokset
Suomessa eivät ole lineaarisia trendejä, joista voi koota yksinkertaisia väittämiä. Kanavien
eriytymistendenssit ovat ilmeisiä, mutta määrien kasvu ei ole olennaisesti vaikuttanut
kokonaistarjonnan laatuun ja ilmeeseen. Yksinkertaistuksiin ei ole aihetta mennä myöskään tv-
journalismia arvioitaessa. Kategoriat eivät riitä; asia/viihde ja julkinen/yksityinen ovat liian
yksinkertaistavia. Polarisaation ja erottautumisen  tendenssejä nousee esiin kaikissa kolmessa
tutkitussa ulottuvuudessa, mutta vanhat kategoriat eivät niitä kata. Tutkija ehdottaa, että tv-
analyysin peruskäsitteeksi nostettaisiin monipuolisuus.

Journalismin käytäntöjen tasolla tutkimusta oli hankkeessa suhteellisen vähän. Uutistumisilmiöllä
(Kivikuru, Juntunen) on valtaan liittyvä ulottuvuus. Vaikka tiukka uutisen lajintyypin muoto on
rikkoutumassa niin lehdissä kuin sähköisissä välineissä, uutisen asema suomalaisessa
journalismissa on entistä vahvempi. Uutislähetyksiä on radiossa ja televisiossa 24/7 –ilmiön myötä
vuosi vuodelta enemmän, ja toisaalta kaikissa välineissä myös vähemmän ajankohtaisia aiheita, osin
tekstimainontaakin puetaan uutisen muotoon. Uutisella on ilmaisullinen itseisarvo, jota
hyödynnetään silloin, kun halutaan vakuuttaa kansalaisia sanoman merkittävyydestä. Myös



uutistumisesta voidaan nostaa esiin uusia tutkimuskysymyksiä: maailmalla mainostetaan, että
uutinen on ennen kaikkea sanomalehdessä kuolemassa, lehden on verkon paineiden ja oman
tuottamisprosessinsa hitauden tähden siirryttävä kommentointiin (”from news to views”), mutta
Suomessa kehitys tuntuu kulkevan vastakkaisen suuntaan.

Kansalaisen ja median suhde kuuluu cleggiläisittäin metatason valtatarkastelujen piiriin, 9/11 ja
tsunamiraportointi taas ehkä lähinnä mesotasoon kuten myös viestintäpoliittiset opinnäytteet.
Koulusurmien mediaetiikka on lähellä tapaustutkimusta ja siten mikrotasoa kuten
uutistumisilmiökin. Vaikka vallan tasojen soveltaminen ei helppoa ole median ja kansalaisen
suhteita tarkasteltaessa,  cleggiläinen ajattelu ajaa pohtimaan valtakäsitysten moninaisuutta.
Foucaultin ”valta on kaikkialla” –ajatteluun saakka ei tarvitse mennä, koska vallan käsite tuolloin
ehkä liudentuu liiaksi, mutta niin vallitseva valta- kuin demokratiakäsityskin ovat edelleen aika
jäykkiä ja muotoihin juuttuneita. Vallan ja median yhteydessä on aina sirunen anarkiaa, joka ehkä
on hyväksi, kun uusia polkuja etsitään.

Tämän hankkeen tutkijoiden enemmistö jatkaa  valta-aiheisten tutkimusten parissa: Johanna
Jääsaari (SA-postdoc) tutkii WSIS –prosessia eli globaalia viestintäpolitiikkaa, Minna Aslama (HY-
postdoc) tutkii uusia kansalaisaktiivisuuden muotoja, Laura Juntunen (HY-tohtoriopiskelija) saattaa
päätökseen journalistietiikkaa koskevan väitöskirjansa ja Juho Vesa (HY-tohtoriopiskelija) aloittaa
tohtoriopintojaan verkkokeskustelujen analyysillä. Myös uutistumistutkimusta (Kivikuru) on
tarkoitus jatkaa.

Hanke osana Valta-ohjelmaa

Hankkeemme osallistui erittäin säännöllisesti ja monipuolisesti Valta-ohjelman tapahtumiin:
vuosiseminaareihin, teemaseminaareihin, kansalaistapaamisiin, yhteen toimittajatapaamiseen sekä
seminaariin itävaltalaisen Valta-ohjelman kanssa. Osallistuimme myös Petteri Pietikäisen
toimittaman antologian tekemiseen.

Ohjelman tapaamisissa oli mukava tavata toisten hankkeiden tutkijoita, mutta yhteisseminaareja tai
vastaavia emme juuri onnistuneet synnyttämään. Politiikan tutkimuksen päivillä 2008 meillä oli
yhteinen istunto kevät Nousiaisen hankkeen kanssa, teemana oli  Vallan sukupuolitetut järjestykset:
Media ja Politiikka. Myös valtaistumista käsittelevää yhteisseminaaria Mikko Lehtosen hankkeen
kanssa suunniteltiin, mutta se ei toteutunut. Saman talon toisen Valta-hankkeen (Peter Kraus)
kanssa olimme parissa sisäisessä keskustelutilaisuudessa. Oma hankkeemme lähti käyntiin
seminaarilla, jossa pohdittiin kansalaisosallistumista ja televisiota, ulkomaisena vieraana
brittitutkija Annette Hill. Seminaari oli avoin SSKH:n ja HY:n viestinnän laitoksen tutkijoille.
Lisäksi teimme tiivistä yhteistyötä SSKH:n toisen SA-projektin (Fakta som handelsvara) kanssa;
tutkijoitakin liikkui projektista toiseen

Kansainvälisiä kontakteja hankeen tutkijoilla oli melko runsaasti jo aikaisemmilta ajoilta; Valta-
ohjelma toi itse asiassa vain yhden uuden kontaktin Itävaltaan, eikä sekään ole juuri edennyt.
Yhteydet Ruotsiin olivat olemassa jo ennakolta, mutta hanke toki virkisti niitä, ja yksi antologiakin
syntyi vaivatta ruotsalaisten kollegojen kanssa. Aslaman osittainen oleskelu Yhdysvalloissa toi
erityisesti verkkoviestinnän tutkimuksen uusia tuulia koko ryhmän tietoon.



Erityisen antoisa – molemmille puolille, näin graduistit ovat väittäneet – oli hankkeen tutkijoiden
pitämä tutkimusseminaari. Istunnot olivat kiintoisia, ohjaajia oli useampia, ja kaikkia hyödyttävien
fokusryhmien pystyyn pistäminen sujui ketterästi.  Osahankkeiden spektri laajeni, vaikka gradut
luonnollisesti ovat varsin suppeita tutkimuksina. Tutkielmista osa on vielä valmistumatta, mutta
useampi varsin laadukas gradu on jo valmiina. Tutkimusseminaarista löytyi myös yksi täysverinen
jatko-opiskelija.

Hankkeen vaikuttavuus

Yhden yksittäisen tutkimushankkeen vaikuttavuutta on tarpeetonta ryhtyä arvailemaan.
Mielipidetutkimus ja useat hankkeen muutkin osatutkimukset ovat saaneet runsaastikin
medianäkyvyyttä, ja hankkeen tutkijat ovat olleet kysyttyjä asiantuntijoita. Silti olisi liioittelua
kuvitella, että hankkeella olisi isompaa merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Tutkijoista
Juntunen ja Kivikuru ovat olleet mukana koulusurmien ympärille syntyneissä yhteiskunnallisissa
selvityksissä (Jokelan tutkimusprojekti,  Kauhajoen tutkintalautakunta).
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Challenging Power: Equality, Diversity and the Integration of Ethnic and
National Minorities in Finland (ChaPo)
Team:
Peter A. Kraus (project leader), Reetta Toivanen, Camilla Nordberg, Sanna Saksela-
Bergholm, Niklas Wilhelmsson, Niko Pyrhönen

Description of the project’s scope and activities 2007-2010

Peter A. Kraus4

It is a truism that power permeates all facets of social and cultural life. Nonetheless, the ubiquitous
exposure to power has far-reaching implications for members of ethnic minorities, including
immigrants, indigenous peoples and ethnonational groups, as their lives are typically shaped by
contexts of structural disadvantage or durable inequality.

The Nordic countries have gained a reputation as relatively minority-friendly regimes. This is
particularly true in the case Finland, whose minority-friendliness is often taken for granted in view
of its official bilingualism and traditional support for the development of international minority law.
The project has subjected such a conviction to careful scrutiny. Adopting a comparative
perspective,  and  with  a  special  focus  on  Northern  Europe,  it  has  explored  those  factors  that  may
constrain integration in terms of a consequential recognition of minority identities and rights.

The research conducted in ChaPo shows that the members of ethnic minorities in Finland often do
not participate in the programmes designed by public authorities with the intention of achieving a
better societal, cultural and political integration of minorities. Not only people with an immigrant
background, but also ‘old’ minorities, such as the Roma, remain under-represented in relevant
institutional arenas and political assemblies. Members of these collectivities recurrently raise the
concern that the universalist claims of public authorities often only hide assimilationist intentions.
In this context, the studies produced in the project show that there are major tensions between the
strong tradition of institutional consensus and a political culture which tends to conflate social
equality with notions of cultural homogeneity on the one hand, and the possibilities for an open
articulation of diversity within state and society in Finland.

Highlights of the project will be published in an anthology edited by Peter A. Kraus and Peter
Kivisto.5

Reetta Toivanen6

From neglect to effective inclusion: The role of national minorities within the Finnish consensus
culture7

4 Leader of the ChaPo project.
5 Kraus,  P.  A.  & Kivisto,  P.  eds.,  2011. Challenging Power: Equality, Culture and Minorities (working title).  New
York: Palgrave Macmillan, forthcoming.

6 Funded 1.8.2007-30.10.2008 and 1.1.-31.7.2009.



Reetta Toivanen was hired for the ChaPo-project as a senior researcher. In June 2008 she was
nominated as adjunct professor for cultural and social anthropology at the University of Helsinki.
During the ChaPo project she published extensively in the thematic context of the project,
organized several international workshops and presented numerous papers dealing with her research
results. Toivanen also participated actively in the furthering of the research agenda, as a member of
many academic associations and as board member of foundations such as Irmgard Coninx
Foundation and the Centre for Research on Minority Issues.

Reetta Toivanen’s sub-project in ChaPo was called “Good Intentions, Questionable Outcomes?”
and it explored the external or imported (international) strategies of empowerment of marginalised
groups in the Finnish context. The Europeanisation of local ethnic or other power issues can be
studied very concretely in the empowerment strategies used by Sámi and Roma activists and
organisations. Toivanen addressed the questions of how do Finnish authorities on the one side and
local minority activists on the other side capture and exploit European influences and understanding
of what empowerment and integration means or should mean? What does this mean for in-group
relations and for integration into Finnish society?

The study was conducted with interviews and participatory observation in Finnish Saami and Roma
organisations and in the National Human Rights Commission (Ministry of Foreign Affairs, IONK).
In following the parliamentary and public debates and the activities of decision making bodies, she
paid special  attention to how the Saami movement and the Roma are tackled as ‘a problem’. The
material she was able to collect provides an interesting comparison with research on ‘newer’ groups
such as Russians in order to discuss why empowerment projects does not always eventually lead to
active participatory practices and why certain persons and fractions of groups do not even seek
participation possibilities.

Toivanen’s work has focused on power relationships tied to the differing status positions of
minority groups in a society in which decision-making is based on consensus: It addresses the
ambivalence in a polity torn between strong governmental (and societal) commitment to shared
power in the name of equality and weak inclinations towards the accommodation of diversity.
When equality is seen as ‘Finnishness’, ‘non-finnishness’ becomes easily an object of difference-
management which aims at reducing the ‘problems’ that difference ‘causes’ to equality. Power
affects all members of a society but the question in Toivanen’s contribution is how it affects peoples
in different status positions.

Camilla Nordberg8

Dynamics of recognition and access to transformative power in a welfare-state context

Within the framework of the project, Camilla Nordberg’s research focus has been on normative
perspectives on equality and justice, conceptualising citizenship, misrecognition and redistribution
in a Nordic welfare state context.

7 An article with this title will be published in the project anthology.

8 Funded 1.6.2008-31.7.2009 and 1.8.2009-31.12.2009 (25%).



Nordberg has been particularly concerned with the access to transformative power by minority
ethnic groups. The notion of citizenship has been seen as closely linked to its cultural-institutional
context and to human agency. The main research question has been: What are the ways in which the
wider structural framework enables or constrains certain forms of citizenship agency and access to
transformative power? She has particularly addressed the Nordic welfare regime as such a
framework within which processes of power, recognition and redistribution take place. The critique
has been that Nordic welfare state norms of egalitarianism and universalism have not been able to
encompass a(n increasingly) diverse citizenry.

Empirically, Nordberg has worked with qualitative data, conducting in-depth interviews with
Romani activists, focusing on the forms of citizenship participation which have been available for
the Roma and on the diversification within the group. Given the frame of the project, her main
focus has been on the Finnish case. The citizenisation of Roma in Sweden and Norway has
nevertheless provided a valuable mirroring perspective. While the Nordic welfare state regime has
successfully promoted social equality for the citizenry at large, the study shows how its
assimilationist and consensualist ethos have been a problematic fond for more radical forms of
claims-making. Access to transformative power is essential for effectively counteracting injustices
related to racism and a deep misrecognition of stigmatised identities. Nordberg has additionally
addressed issues related to the ethnification of inequality in Finnish working life.

Nordberg’s research will be reported in the project anthology. She has also co-edited a volume for
Gaudeamus entitled “Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus”, contributing an individual
chapter and co-writing the concluding chapter of the same volume. Her research has additionally
been presented and examined in various articles, conferences and workshops. She has chaired
research sessions and discussed her research as an invited speaker and lecturer in Finland as well
as abroad.

Sanna Saksela-Bergholm9

Immigrant Assocations in the Helsinki Area: Forms of Mobilisation, Participation and
Representation

Sanna Saksela-Bergholm’s contribution to ChaPo has been her PhD thesis,10 defended on May 19th,
2010. The study examines the role of immigrant associations in the societal and political integration
of immigrants into Finnish society. The societal focus is on the ability of immigrant associations to
mobilise their ethnic group members to participate in the socio-economic, cultural and political
domains of Finnish society and in certain cases even beyond. The political integrative aims
concentrate on the opportunities of immigrant associations to participate and represent the interests
of their ethnic group in local and national policy making. The study focuses on associations in the
Metropolitan Area of Finland (Espoo, Helsinki and Vantaa).

Immigrant associations aim to strengthen the identity of immigrants mainly by organising social
and ethno-cultural activities. Another important target is to provide peer support and therapy

9 Funded 1.6.2007-30.4.2009.
10 Saksela-Bergholm, S., 2009. Immigrant Assocations in the Metropolitan Area: Forms of Mobilisation, Participation
and Representation. Doctoral Dissertation. University of Helsinki.



courses. Additionally, immigrant women’s associations offer assistance to women who have
encountered violence by providing counseling and in some cases access to shelter. The data shows
that there is an ever growing need to pay heed to the well-being of women, children and elderly
immigrants.

The participation of immigrant associations in the municipalities’ integrative issues takes place
mainly through cooperative projects. Until the end of the 1990s there had not been much
cooperation. The problem with the projects was that they had mainly been managed by civil
servants, whereas members from immigrant associations had remained in a more passive position.

Representation of immigrant associations in councils is weak. Immigrant associations are included
in the multicultural councils of Espoo and Vantaa, but only in the planning stages. The municipality
of Helsinki does not include immigrant associations due to the large number of organizations,
which causes problems in finding fair, democratic representation. At the national level, the
‘Advisory  Board  for  Ethnic  Relations’  (ETNO) didn’t  initially  chose  its  members  on  the  basis  of
membership in ethnic associations, but on the basis of ascription to one of the larger language
groups spoken by the foreign population in Finland. Since ETNO’s third period (2005-2007), the
representatives of immigrant associations and ethnic minority groups have been chosen from
proposed candidates.

Niklas Wilhelmsson11

Social capital and the political integration of immigrants
The objective of Wilhelmsson’s research was to explore how the political opportunity structure is
framing the opportunities of immigrants to participate in politics. The research was a case study
involving a comparative approach focusing both on local and national opportunity structures in
Finland and by comparing Finland with the Nordic countries from a social capital and political
opportunity approach.

The main research questions were: 1) How do government institutions frame the participation
opportunities of ethnic minorities? 2) Is there a risk for unequal participation opportunities for
ethnic minorities due to their cultural and / or religious background? 3) Is the Nordic welfare model
well equipped to accommodate the voices of minorities?

The study combined the political opportunity approach with theoretical insights from social
movement and social capital theory. The data material consisted of survey material, statistics and
documentation. Within the study, the theory on social capital was linked to political participation.
The theory was tested among Russian, Estonian, Somali and Vietnamese immigrants in Finland.
Social capital was measured through organisational involvement and other social connections.
The results of the study support the hypothesis that social capital forms a resource for political
participation. Notably, political participation was higher for immigrants who participated in civil
society organisations and held active social connections, than amongst those that did not. The
results also support the hypothesis that immigrant organisations in general are beneficial for
political participation. One notable finding is that the amount of organisational involvement and
social connections seems to be a more important explanatory factor for political participation than
the type of social connection.

11 Funded 1.4-30.9.2007.



The study also showed that Finnish legislation concerning the possibilities of civic participation of
immigrants is fairly inclusive from a comparative perspective. Meanwhile electoral participation
and other forms of political participation among immigrants in Finland are comparatively low. The
low level of political involvement among immigrants in Finland seems to be related to the short
time many immigrants have resided in Finland, poor labour market position, a lack of incentives for
the  political  parties  to  recruit  immigrants,  a  lack  of  incentives  from  the  authorities  to  inform
immigrants about their basic rights and the Finnish political system, a lack of social networks and
fairly strict legislation governing citizenship in Finland. These findings are to some extent
preliminary and need to be confirmed and verified by more extensive research in the field.12

Niko Pyrhönen13

Articulations of the Role of the State in the Management of Immigration and the Perceived
Immigration-Induced Heterogeneity

In assessing the use of political power vis-à-vis minorities in contemporary Finland it is important
to also consider the level of ideas and their communication and proliferation. While this extension
of the scope beyond the traditional loci of power can be achieved through various research
approaches, a particularly useful approach has been to compare the discourses present in the policy-
level objects, such as immigration legislation, to the intensified and increasingly internet-mediated
public debate on the role of state in the management of immigration.

The ubiquitousness of the focus on the national dimension and the welfare state as its key
protagonist is an interesting finding when coupled with the actuality of the increasingly
transnational context of contemporary integration processes. The control-minded, norm-oriented
and state-centred public philosophy mirrored in these shared experiences of immigration by native
Finns appears to be markedly out-of-sync with the latest study on immigrant integration
emphasising the efficiency of a decentralized approach with local-level accommodations.

The findings indicate that four discursive strategies for pitting Finnish national interests and the
perceivably immigration-induced heterogenizing developments against each other were identified in
both the Aliens Act of 2004 and the public debate commenting on the themes revolving around this
legislation. Firstly, there appears to be a neo-liberal inclination to portray the immigration question
as one of an instrumental management of pros and cons in which minimizing the cons gets a
significant priority. Secondly, a common, ostensibly civic (i.e. non-ethnically based) solidarity is
regarded as an important means to limit the central con of socio-cultural stratification from
immigration and keep it at bay. Thirdly, this national solidarity is reproduced, in part, by invoking
the tradition of consensus and minority-hearing that has long been at the centre of Finnish decision-
making, but which in this context appears to take place only among the various factions already
inside  the  sphere  of  national  solidarity.  Invitations  to  mutual  compromises  are  not  commonly

12 Outcomes of the study: 1) Licentiate thesis with the title “Socialt kapital och politiskt deltagande. En studie av
hur föreningsengagemang och sociala kontakter påverkar valdeltagandet bland invandrare i Finland”. Completed
in autumn 2008. 2) Article: Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus pääkaupunkiseudulla. In Kvartti 3/2008,
Helsingin kaupungin tietokeskus. 3) Article: Social capital as a resource for political integration. Finland in a
comparative perspective (forthcoming in the project anthology).

13 Funded 1.5.2008-30.6.2010.



articulated to the immigrant other, rendering it external to this discursive sphere of solidarity.
Finally, the asserted consensus oriented nature of political decision-making reflects itself on the
civic society by attaching a republican value for yielding to a somewhat paternalist welfare
administration.

This study has been conducted as a part of Pyrhönen’s doctoral research. Its findings are discussed
in detail in his contribution to the project anthology.

Tieto/valta kaupunkikehityksessä

Hankeen vastuullinen johtaja:

Professori Kimmo Lapintie
Arkkitehtuurin laitos
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Tutkijat:

FT Veli-Pekka Tynkkynen
Geotieteiden ja maantieteen laitos
Helsingin yliopisto

Jarre Parkatti
Arkkitehtuurin laitos
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Empiirisen aineiston keräämiseen, kuten myös haastattelujen tekoon, niiden analyysiin ja
teoreettiseen keskusteluun osallistui tutkimusavustaja Aleksi Karhula. Empiiristä aineistoa keräsi
myös hänen seuraajansa tutkimusavustaja Mika Helin, joka myös muilta osin osallistui tutkimuksen
tekoon. Kummatkin myös litteroivat haastatteluja.

Tutkimuksen tavoitteet ja yleiskuvaus

Kaupunkisuunnittelu ja siihen kiinteästi liittyvät asiantuntijapalvelut tuottavat tietoa
kaupunkikehitystä koskevaan päätöksentekoon. Tämän tiedon rooli ja merkitys on kuitenkin saanut
tutkijoilta varsin vastakkaisia tulkintoja: jos esimerkiksi rationaalisen suunnittelun perinteessä tieto
eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista nähdään keskeisenä ja kommunikatiivisessa suunnittelussa
taas avoin dialogi ja pätevä argumentointi ratkaisevana, Bent Flyvbjergin kriittisessä
puheenvuorossa tieto ja rationaalisuus nähdään vallalle alisteisina. Vaikka Flyvbjergin näkemystä



voidaan pitää teoreettisesti keskeneräisenä ja ristiriitaisenakin, hänen avaamansa vallan ja tiedon
paikallinen ja historiallinen tarkastelu on osoittautunut hedelmälliseksi tutkimuslinjaksi – jos kohta
erittäin työlääksi, sillä se kyseenalaistaa universalistiset näkemykset suunnittelusta ja edellyttää
huolellista paikallista empiiristä ja historiallista analyysia.

Tieto/valta kaupunkikehityksessä –hankkeessa on tutkittu suomalaisen kaupunkisuunnittelun ja
siihen liittyvän asiantuntemuksen roolia kaupunkikehityksessä. Tutkimuskohteena ovat olleet
kaupunkiseudun ja kaupunkien hankkeet pääkaupunkiseudulla sekä Vaasan ja Lappeenrannan
kaupungeissa. Suomi on kansainvälisestikin kiinnostava tutkimuskohde tässä yhteydessä.
Perinteisenä pohjoismaisena demokratiana ja hyvinvointivaltiona kaupunkisuunnittelun voisi olettaa
kytkeytyvän vahvasti sosiaaliseen tietoon teknisen asiantuntemuksen lisäksi, ja tällaiselle
oletukselle on tunnuttu saavan myös vahvistusta yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta.  Toisaalta
päinvastaiseen tulokseen voidaan tulla tarkastelemalla suunnitteludokumentteja ja keskeisten
professioiden asiantuntemuksen luonnetta ja koulutusta. Suomessa leimallista on erityisesti
arkkitehtien vahva asema kaupunkisuunnittelussa, joka ei heikentynyt edes hyvinvointivaltion
rakentamisen yhteydessä.

Haastatteluaineistojen suoran empiirisen tulkinnan sijasta kaupunkisuunnittelun ymmärtäminen
edellyttää ilmeisesti toimijoiden sijoittamista historialliseen ja maantieteelliseen kontekstiinsa, jossa
eri asiantuntemusaloilla on kaikkea muuta kuin itsestään selvä rooli. Foucault’n tunnetuksi tekemä
tiedon ja vallan yhteen kytkeytymistä kuvaava käsite tieto/valta on osoittautunut hyödylliseksi,
erityisesti kun sitä on täydennetty Bourdieun metodologisella periaatteella tulkita eri toimijoiden
mahdollisuuksia eri kentillä.

Suomalaisen kaupunkisuunnittelun tietorakenteet voidaan nähdä historiallisena sarjana niin
offensiivisia kuin defensiivisiäkin tekoja, joilla erilaisten asiantuntemusten relevanssia on
puolustettu ja kyseenalaistettu. Uudet toimijat ja myös kaupunkisuunnittelun kritiikki joutuu
asettumaan näin syntyneeseen valmiiseen kontekstiin, jota ei voi nollata, mutta joka voi
luonnollisesti liikkua eri suuntiin. Näin voidaan selittää myös edellä mainittu paradoksi sosiaalisesta
tiedosta, joka toimijoiden puheesta huolimatta ei nousekaan keskeiseen rooliin
kaupunkikehityksessä. Toisaalta voidaan myös ymmärtää ne vaikeudet, joita kaupunkisuunnittelu
kohtaa uusien haasteiden kuten ympäristövaikutusten tai monikulttuurisuuden kohdalla.

Tutkimuksen empiirinen osa jakaantui kahteen osa-alueesen, joista toinen keskittyi Helsingin ja
pääkaupunkiseudun suunnitteluun, toinen Vaasan ja Lappeenrannan maantieteellisesti spesifiin ja
mittakaavallisesti pienempään kontekstiin.

Helsinki ja pääkaupunkiseutu

Jarre Parkatti on vastannut Helsingin kaupunkisuunnittelun analysoinnista tapaustutkimuksinaan
keskeiset ja ajankohtaiset projektialueet. Empiirisenä aineistona on 22 suunnittelijoiden, kaupungin
virkamiesten, poliittisten päättäjien ja asukasjärjestön edustajien haastattelua sekä
sanomalehtikirjoituksia ja suunnitteludokumentteja.

Tutkimuksessa on tieto/valta-käsitteen pohjalta analysoitu tiedon ja vallan kytkentöjä ja
kietoutumista toisiinsa kaupunkisuunnitteluprosessissa. Erityisesti on fokusoitu arkkitehtien työhön,



mutta samalla myös vertailtu eri asiantuntijaviranomaisten ja muiden kaupunkisuunnittelun
toimijoiden vuorovaikutusta.

Arkkitehdilla on suunnitteluprosessissa keskeinen tehtävä eri näkökulmien yhteen sovittajana ja
maankäyttöratkaisujen esittäjänä. Tehtävän luonteen vuoksi ratkaisuja on silti vaikea loppuun
saakka perustella diskursiivisesti. Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa on pelissä suuret
taloudelliset arvot, jotka suunnittelujärjestelmän ollessa heikko helposti syrjäyttävät
rakennustaiteelliset yms. ambitiot.

Helsingin suunnittelu on kuitenkin juuri tieto/vallan kannalta kiinnostava tutkimuskohde sikäli, että
siinä vahva suunnitteluinstituutio tukee kaupunkisuunnitteluosaamisen käyttöä. Samalla
suunnittelijalla on valtaa. Kysymys kuuluu, mitkä tekijät ehdollistavat vallankäyttöä. Tutkimus on
pyrkinyt empiirisen tiedon saavuttamisen ohessa perustavien mekanismien analysointiin.

Tieto/valta-analyysin perusteella voidaan olettaa, että suunnittelija, jonka toimintaympäristöä
luonnehtivat eri intressien voimakentät ja näitä tukevat keskenään ristiriitaiset tietoainekset, valitsee
intuitiivisesti ”realistisen” ratkaisun perustaen sen ”relevantille” tiedolle tekemättä itselleen selväksi
valintojen poliittista luonnetta. Tämä suunnittelun pragmaattisuus seuraa osittain itse tehtävän
luonteesta, mutta sitä tukee pragmaattinen koulutusperinne, jossa suunnitteluehtojen teoreettista
analyysiä ei painoteta.

Poliittisen päätöksenteon ongelma kehittyneessä yhteiskunnassa on riippuvuus
virkamieskoneistosta, joka tosin samalla luo resursseja kehityksen suuntaamiselle. Riippuvuus ei
silti ole yksisuuntaista, vaan poliittiset päätöksentekijät asettavat myös suunnittelulle intressien ja
ideologioiden pohjalta reunaehtoja. Kiinnostavaa on, mitkä suunnittelukysymykset politisoituvat.

Helsingissä on panostettu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämään suunnittelun
vuorovaikutteisuuteen. Sikäli kuin kaupunkilaisten näkemykset ja argumentit pystytään – vahvojen
intressien lisäksi – tehokkaasti huomioimaan suunnittelussa, vahva suunnitteluinstituutio lisää myös
kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kuva vuorovaikutuksen onnistumisesta ja roolista on
kuitenkin ristiriitainen.

MRL edellyttää kestävän kehityksen huomioimista suunnittelussa. Tämä samoin kuin viihtyisän ja
sosiaalisesti toimivan, kaupunkikulttuuria edistävän ja kilpailukykyisen kaupunkiympäristön
aikaansaamisen tavoitteet ovat suunnittelussa kääntyneet urbaanin tehokkaan suunnittelun
ihanteeksi. Julkilausuttujen tavoitteiden tiellä on kuitenkin mekanismeja, jotka käytännössä
syrjäyttävät ihanteet.

Erilaiset ns. ympäristöterveyteen, esteettömyyteen, luonnonsuojeluun ym. tavoitteisiin liittyvät
normit ja säännöt asettavat yhä tiukempia reunaehtoja suunnittelulle. Jotta nämä palvelisivat
laadukkaan kaupunkiympäristön aikaansaamista sektoriviranomaisten yhteistyön pitäisi sujua
kitkoitta. Vaikka asiantuntijayhteistyö on suunnittelun itsestään selvä osa ja laajempaa
vuorovaikutusta vakiintuneempaa, jännitteitä esiintyy myös tällä saralla.

Suunnittelun tietopohjaa arvoidessaan suunnittelijat painottivat arkkitehtonisen ”ydinosaamisen”
ohessa teknisiä selvityksiä. Heidän näkemyksistään siitä, miten pätevöidytään
kaupunkisuunnittelijaksi ei haastattelujen perusteella ole muodostunut ristiriidatonta kuvaa.



Yleisvaikutelma kuitenkin on, että perinteisesti kaupunkisuunnittelun erityisongelmiin ei ole
kiinnitetty koulutuksessa riittävästi huomiota. Oppiminen on pitkälti tapahtunut käytännön kautta.

Poliittinen päätöksenteko näyttäytyy haastatteluissa kohtalaisen konsensushakuiselta. Yleisesti
ottaen poliitikot luottavat virkamiesasiantuntijoihin. Tarvittavan tiedon suhteen painottuu faktatieto,
jonka pätevyyteen yleensä luotetaan. Kilpailukyvyn versus tasa-arvon edistämisen suhteen esiintyy
oikeisto–vasemmisto -asetelma. Kiista ei kuitenkaan esim. asuntopolitiikan tapauksessa koske
perustavaa tavoitetta sosiaalisesti tasapuolisesta kaupunkikehityksestä. Vaikka näyttäisi siltä, että
päätöksistä keskustellaan ja poliittiset erimielisyydet vaihtelevat tapauskohtaisesti, esiintyy myös
rintamalinjoja. Tämä koskee esim. liikennepolitiikkaa ja pysäköintiratkaisuja.

Kuva vuorovaikutteisuuden toimivuudesta on niinikään ristiriitainen. Vuorovaikutukseen on sinänsä
panostettu enemmän kuin MRL edellyttää. Vaatimus on integroitunut suunnittelun osaksi ja
kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun parannettu. Toisinaan asukasmielipiteen
ennakointi on johtanut siihen, että kaupungin toimivuuden kannalta perustelluista interventioista
kaupunkitilaan on luovuttu. Toisesta näkökulmasta vuorovaikutus yhä jää pinnalliseksi eikä yleensä
ratkaisevasti näy positiivisessa mielessä suunnitteluratkaisuissa.

Kyse on myös siitä, nähdäänkö vuorovaikutus vain demokratia- ja asukasnäkökulmasta. Missä
määrin suunnitteluratkaisuista voidaan ylipäänsä argumentoida, edes asiantuntijoiden kesken?
Helsingin suunnittelua luonnehtivat projektien hierarkkinen organisointi ja siten harvojen
suunnittelijoiden ratkaiseva sormenjälki kaupunkikuvassa. Haastatteluissa välittyi kohtalaisen
vahvasti kuva suunnittelijasta, joka haluaa ”kantaa lopullisen vastuun” kaupunkiympäristön
muotoutumisesta.

Kestävän kehityksen monimerkityksisyys on vähentynyt sitä mukaa, kun sen ekologinen aspekti on
alettu mieltää ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tehtävänä nähdään liikennejärjestelmän ja
yhdyskuntarakenteen tehostaminen, mutta tulokset vaikuttavat tavoitteisiin nähden riittämättömiltä.
Haastattelujen perusteella suunnittelijat, poliittiset päättäjät ja jopa suunnittelua valvovat
viranomaiset näyttäisivät aliarvioivan tarvittavia muutoksia. Tieto/valta-analyysin perusteella
umpikuja on selitettävissä osin relevantin tiedon ja siitä seuraavien toimintasuositusten konteksti-,
resurssi- ja intressiriippuvuudella.

Vaikka ympäristödeterminismi hylättäisiin, lienee kiistatonta, että rakennetun ympäristön
ominaisuudet vaikuttavat kaupunkilaisten elämänehtoihin, sosiaalisen vuorovaikutukseen ja
elinkeinoelämän edellytyksiin. Sikäli on kiinnostavaa, että kaikki suunnittelijat eivät osanneet tai
halunneet kommentoida suunnitteluratkaisujen sosiaalisia aspekteja. Myöskään yleisesti tavoitellun
urbaanin ympäristön olennaisista piirteistä ei näytä esiintyvän kaikilta osin eksplisiittistä
luonnehdintaa tai yhteisymmärrystä.

Usein suunnittelijat korostavat asiantuntijayhteistyön sujuvan asiallisesti, kun taas vuorovaikutus
asukkaiden kanssa taipuu olemaan ongelmallisempaa. Silti myös asiantuntijayhteistyössä on
havaittavissa jännitteitä. Suunnittelijan näkökulmasta sektoriasiantuntijat usein esittävät vaateita
kapeakatseisesti. Toisaalta suunnitteluprosessiin osallistuvien muiden asiantuntijoiden taholta
esitettiin kritiikkiä siitä, että suunnittelun lähtökohdista ei ajoissa keskustella. Joka tapauksessa



varsin yleinen käsitys oli, että pääkaupungissa suunnitteluprosessi tapahtuu korrektisti ja
selvitystyöhön panostaen.

Lappeenranta ja Vaasa

Veli-Pekka Tynkkynen on vastannut tiedon ja vallan välisten kytkentöjen analyysista
kaupunkisuunnittelussa kahdessa pienemmässä suomalaisessa kaupungissa, Lappeenrannassa ja
Vaasassa. Projektin aikana kerättiin kattava empiirinen aineisto, käsittäen suunnitteludokumentteja,
satoja lehti- ja Internet-artikkeleita (mm. Etelä-Saimaa, Pohjalainen ja Vasabladet) sekä 32
poliitikkojen ja virkamiesten teemahaastattelua näissä kaupungeissa.

Keskeinen johtopäätös tässä tutkimuksessa on, että paikallisten diskurssien rakentamisessa tai
rakentamisyrityksissä käytetään muutamia ylipaikallisia diskursseja – kilpailukykyä,
toiminnallisesti järkevää ja oikeudenmukaista aluerakennetta sekä demokratiaa. Lappeenrannan ja
Vaasan maantieteelliset kontekstit ehdollistavat käyttämään näitä diskursseja tietyllä tavalla.

Esimerkkinä tarkastellaan yhden, kuntaliitoksella Vaasaan 1970-luvulla liitetyn kaupunginosan
rakentumista osana Vaasaa.  Tämän kaupunginosan kaavoituksessa ja rakentamisessa nauttimat
privilegiot voidaan linkittää Vaasan maantieteellisesti spesifiin hallintatapaan.

Empiirisen tutkimuksen yhteydessä on myös kehitetty kaupunkisuunnittelussa käytettävän vallan ja
tiedon suhdetta luotaavaa tutkimusmetodologiaa maantieteen näkökulmasta. Voidaan osoittaa,
miten maantieteelliset erityispiirteet saadaan osaksi hallintatavan ja vallan tutkimusta. Näitä
teemoja on tarkasteltu myös aiemmin hankitun, Venäjän hallintatapaa koskevan aineiston avulla.
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Näiden tulosten lisäksi Tynkkynen on julkaissut kaksi kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia,
jotka liittyvät valta -teemaan, mutta joiden empiirinen aineisto on etupäässä hankittu jo Tynkkysen
väitöskirjatyön aikana, 1999-2006:

Tynkkynen, Veli-Pekka (2009). Planning Rationalities among Practitioners in St Petersburg,
Russia – Soviet Traditions and Western Influences. In Knieling, Jörg & Frank Othengrafen (Eds.)
Planning Cultures in Europe. Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning,
149-165. Ashgate, Aldershot.

Tynkkynen, Veli-Pekka (2010). From Mute to Reflective: Changing Governmentality in St
Petersburg and the Priorities of Russian Environmental Planning. Journal of Environmental
Planning and Management, 53: 2, 1-16.

Eläkejärjestelmä ja valta

Vastuullinen johtaja Jukka Lassila, ETLA

Tavoitteet

Suomalaiset työeläkkeet ovat valtatutkimuksen kannalta kiinnostava kohde. Työmarkkinajärjestöt
päättävät eläkepolitiikasta, yksityiset yhtiöt hallinnoivat lakisääteisiä eläkevaroja, ja rahavirrat ja
varannot ovat suuria.

Eläkejärjestelmä ja valta -tutkimushanke keskittyy työeläkejärjestelmään, erityisesti yksityisellä
sektorilla. Valtaa tutkitaan taloudellisista, oikeudellisista, sosiaalipoliittisista ja politiikan
tutkimuksen lähtökohdista. Projektissa tutkitaan keillä on valtaa eläkejärjestelmässä ja millä
perusteilla. Vallan käyttöä ja sen tuloksia tutkitaan sekä eläkepolitiikassa että eläkerahastojen ja
niiden sijoituspolitiikkojen kautta.

Tutkimussuunnitelman mukaan erityisesti hankkeen viimeisenä vuonna, 2010, tutkitaan millaisia
muutospaineita valtarakenteisiin tulee globalisaatiosta, väestön ikääntymisestä ja Euroopan Unionin
vaikutuksista. Suunnitelmaa kirjoitettaessa, vuonna 2006, eläkevalta vaikutti vakiintuneelta ja
vankalta, ja muutospaineiden vaikutusten ajateltiin mahdollisesti näkyvän lähivuosikymmeninä.
Todellisuus yllätti tutkijat: Vuoden 2009 helmikuussa alkanut kiista eläkeikärajoista on osoittanut
nykyisen eläkevallan olevan voimakkaiden haasteiden kohteena. Monet ryhmän tutkijat ovat sekä
tahtomattaan että tahtoen olleet mukana kiistan ja keskustelun eri vaiheissa.



Eräitä tuloksia

Jan-Erik Johanson ja Ville-Pekka Sorsa (2010a) tutkivat eläkejärjestelmän hallintoa. He toteavat
kirjassaan, että  ”The traditional pillar-based classifications of pension systems especially in
Western Europe has been challenged as private arrangements in first-pillar pension systems have
become increasingly popular. The administrative logics of these public private partnerships (PPPs)
have not been studied systematically in social sciences that have primarily focused on creating
pension scheme typologies without addressing governance. Using institutional theory, the goal of
this study is to provide a theoretical framework for studying the governance of PPP type pension
provision in the scale of organisation fields, which draws attention to the dynamic interactions
between different collective actors. Our theory-driven case analysis is focused on the institutional
logic of governance in the Finnish mandatory earnings-related pension system TyEL. We argue that
the Finnish TyEL scheme includes elements from both these logics but also exemplifies neither
logics of public administration or corporate governance. The combination of public and private
modes of governance nevertheless causes a number of tensions in the field. The Finnish case
analysis offers important lessons on how different modes of governance can be combined and
related tensions managed if not necessarily solved in PPPs of pension provision. The Finnish
scheme that adapted the public-private mix already in the 1960s also serves as an important
historical example of the divergent field level consequences of changes in pension policy.”

Suomenkielisessä artikkelissaan Johanson ja Sorsa (2010b) tiivistävät tuloksensa:
”Tulevaisuuden kannalta TyEL-järjestelmän vallankäytön keskeisin piirre on sen institutionaalinen
epämääräisyys, joka mahdollistaa yhtä hyvin korporatististen perinteiden jatkumisen, poliittisten
instituutioiden vaikutusvallan kasvun kuin markkinaperusteisen kilpailun lisäämisenkin.”

Euroopan unionin vaikutuksia eläkkeisiin ja eläkepolitiikkaan tutkineiden Heikki Niemelän ja Kari
Salmisen (2009) mukaan eläketurva muotoillaan Euroopassa yhä pääosin kansallisesti. EU ei ole
vaikuttanut kovin paljon jäsenmaidensa eläkejärjestelmiin. Tutkimuksen mukaan
eläketurvajärjestelmien muutoksia selittää parhaiten talouden globalisoituminen.
Tutkimuksessa analysoidaan Espanjan, Ison-Britannian, Saksan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan
kansallisten eläkestrategiaraporttien muotoutumista. Raportteja tarkastellaan kunkin maan historian
ja institutionaalisen perinnön sekä EU:n liberaalin hallinnan eli avoimen koordinaatiomenetelmän
tuotteina. Analyysin perusteella vertailumaat ovat jo etukäteen tehneet eläketurvaansa ne
muutokset, jotka EU eläkestrategiaraporteissa on asettanut jäsenmaiden eläketurvan tavoitteiksi.
Maat ovat uudistaneet eläketurvaansa niin, että niiden eläketurvassa havaitaan selvä siirtymä
laajasta hyvinvointivaltiosta kohti työkykyä painottavaa kilpailuvaltiota. Kilpailuvaltion käsite
antaakin paremmat edellytykset maiden eläkemuutosten ymmärtämiseen kuin perinteiset Euroopan
integraatioteoriat. Tutkimuksen valossa eläketurvan muutoksissa onkin enemmän kyse koko
kapitalismin uudesta sääntelytavasta kuin Euroopan yhdistymisprosessista. Huomion arvoista on
myös se, että vaikka vertailumaiden eläkejärjestelmiin on tehty muutoksia, järjestelmien tietyt
perusrakenteet ovat säilyneet. Järjestelmien kehityksessä on siis havaittavissa ns. polkuriippuvuutta.
Sixten Korkmanin (2009) mukaan työmarkkinaosapuolet ovat tuoneet työeläkejärjestelmän
päätöksentekoon asiantuntemusta ja taloudellista realismia. Eläkepoliittisessa päätöksenteossa tulisi
kuitenkin voida nykyistä paremmin yhdistää demokraattisen legitimiteetin sekä asiantuntemuksen ja
pitkäjänteisyyden vaatimukset. poliittinen järjestelmä voi delegoida valmistelu- ja jopa päätösvaltaa
muille tahoille, ml. asiantuntijoille. Rahapolitiikan valta on nyttemmin yleensä siirretty itsenäiselle
keskuspankille, joka mielletään asiantuntemusta edustavaksi pikemmin kuin poliittiseksi elimeksi.
Järjestelmä täyttää demokratian vaatimukset, koska vallan siirtäminen tapahtuu demokraattisessa
järjestyksessä, ja koska valtaa delegoinut taho (hallitus ja eduskunta) määrittävät vallan käytön rajat
ja tavoitteet.



Päätössääntöjä ja modernin keskuspankkipolitiikan analogiaa hyödyntäen korporatistisen
päätöksenteon voisi Korkmanin (2009) sovittaa yhteen demokratian vaatimusten kanssa seuraavasti:
1. Eduskunnan tulisi määrittää eläkepolitiikan tavoitteet ja periaatteet. 2.  Eduskunnan tulisi
hyväksyä ne pelisäännöt, joita noudattaen eläkejärjestelmän parametreja tarvittaessa muutetaan sen
rahoituksen kestävyyden turvaamiseksi. 3. Eduskunta nimittäisi eläkepoliittista valtaa käyttävän
asiantuntijaryhmän (”Eläkepoliittinen neuvosto”) sekä määrittäisi sen toimivallan. Ryhmä koostuisi
ensisijaisesti työmarkkina-osapuolten edustajista, mutta siihen kuuluisi myös ministeriöiden
virkamiehiä (STM, VM) sekä eläkepolitiikan ammattilaisia ja riippumattomia asiantuntijoita.

Jukka Lassila (2009) tutki eläkkeisiin liittyviä poliittisia riskejä. Hän kirjoitti: ” Elinkeinoelämän
keskusliitto on päättänyt, ettei keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja enää tehdä. Keskusjärjestöjen
yhteistyö väistämättä muuttuu. Tämä saattaa johtaa siihen, että kolmikantayhteistyössä hallitus ottaa
johtavan roolin, ja järjestöjen rooli pienenee. Järjestöjä ehkä vain kuullaan sosiaalipoliittisissa
kysymyksissä, kuten ILO suosittelee. Työeläkejärjestelmää lukuun ottamatta tällainen kehityssuunta
tuntuu luontevalta.

Yksityisalojen työeläkejärjestelmä poikkeaa muusta sosiaaliturvasta ja -politiikasta sen vuoksi, että
työeläkerahastoihin, -kassoihin ja -säätiöihin on kertynyt mittava omaisuus. Näitä rahastoja
koskevaa päätösvaltaa työmarkkinajärjestöt eivät helposti luovuta parlamentaariselle
päätöksenteolle.

Jos kuitenkin järjestöjen yhteistyön muuttuminen johtaa siihen, että työeläkejärjestelmässä ei
pystytä tekemään tulevaisuudessa vaadittavia päätöksiä, voi tilanne tulla otolliseksi vallan
siirtymiselle. Työ- ja kansaneläkejärjestelmät voivat muuttua yhdeksi eläkejärjestelmäksi, josta
päätetään eduskunnassa.”

Hanke osana yhteiskunnallista eläkekeskustelua

Hallitus päätti politiikkariihessä 24.2.2009 nostaa kansalaisten vanhuuseläkeikärajaa asteittain 63
vuodesta 65 vuoteen. SAK, STTK ja Akava vastustivat jyrkästi eläkeiän nostamissuunnitelmia ja
pitivät pöyristyttävänä sitä, että työeläkkeitä koskevassa ratkaisussa hallitus hylkäsi tulokselliseksi
osoittautuneen kolmikantaisen valmistelun. Hallitus veti 11.3.2009 pois ehdotuksensa korottaa
eläkeikää 63:sta 65 vuoteen portaittain vuodesta 2011 alkaen. Tämän sijasta niin palkansaajat ja
työnantajat kuin hallituskin sitouotuivat siihen, että keskimääräistä työelämästä poistumisikää
korotetaan kolmella vuodella 59,4:stä vuodesta vuoteen 2025 mennessä. Muutoksen tarkemmat
yksityiskohdat piti valmistella Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Jukka Rantalan johtamassa
työryhmässä vuoden 2010 loppuun mennessä. Ryhmä ei päässyt ratkaisuun pidennettyyn
määräaikaan tammikuun 2010 loppuun mennessä. Vuonna 2010 on asetettu lukuisia uusia
työryhmiä, ja asia on kesken tätä kirjoitettaessa.

Ikärajakiista tuli yllätyksenä tutkimusryhmälle. Kiista on tuonut eläkejärjestelmän valtarakenteet ja
eräät niihin kohdistuvat haasteet julkisuuteen. Valtaprojektin kaksi tuotosta ovat erityisesti olleet
vaikuttamassa kiistan aiheuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sixten Korkmanin tutkimus
Korkman (2009) oli kirjoitettu kesällä 2008, jolloin kiistasta ei ollut mitään merkkejä. Tutkimus
julkaistiin maaliskuussa 2009, koska se silloin osoittautui hyvin ajankohtaiseksi. Korkman osallistui
keskusteluun myös Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksella 9.3.2009.



Jukka Lassilan artikkeli (Lassila 2009) kirjoitettiin elo-syyskuussa 2008, puhtaana
ajatusharjoituksena ennen ikärajakiistan puhkeamista. Valtioneuvoston kanslian sihteeristö otti
artikkelista aiemmin kuvatun sitaatin lähes sanatarkasti (kirjoittajan luvalla) vuoden 2009 alussa
julkaistuun ikääntymisraporttiin. Teksti on ikääntymisraportin sivulla 192, johon EK:n eläkeasioista
vastaava johtaja Lasse Laatunen viittasi kolumnissaan ”Eläkekaappaus” Lapin Kansassa 8.4.2009
syyttäessään eräitä keskustalaisia virkamiehiä eläkekaappauksen valmistelusta.

Etlan tutkijat Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen tekivät myös pyynnöstä
koelaskelmia Rantalan työryhmälle syksyllä 2009. Myöhemmin valtiovarainministeriön ylijohtajan
Jukka Pekkarisen puheenjohdolla toimiva ohjausryhmä pyysi Etlalta vaikuttavuusarviota
työelämäryhmän ja eläkeneuvotteluryhmän saavuttamista tuloksista ja päätelmistä. Lassila,
Määttänen ja Valkonen tiivistivät seitsensivuisen lausuntonsa:

”Eläketyöryhmien tavoitteena oli valmistella linjaukset, jotka nostavat 25 vuotta täyttäneiden
keskimääräistä eläkkeelle siirtymisiän odotetta uskottavasti 59,4 vuodesta vähintään kolmella
vuodella vuoteen 2025 mennessä.

Eläkeneuvotteluryhmä ei tehnyt esitystä toimenpiteistä. Työelämäryhmä tuotti loppuraportin, jossa
on laaja joukko ehdotuksia työurien pidentämiseksi. Ei kuitenkaan ole olemassa tutkimustietoa,
jonka avulla voitaisiin arvioida kuinka paljon näiden ehdotusten toteuttaminen vaikuttaisi
eläkeikään. Väitteelle eläkkeelle siirtymisiän merkittävästä noususta ei siten ole perusteita. Tämän
vuoksi katsomme, ettei uskottavia linjauksia ole saatu aikaan.”

Kiistely työurien pidentämisestä eläkejärjestelmän ikärajoja nostamalla tarjoaa tulevalle
valtatutkimukselle kiinnostavaa materiaalia. Osittain sitä käsitellään tänä vuonna ilmestyvän kirjan
(Johanson, Lassila ja Niemelä, toim.: Eläkevalta Suomessa) artikkeleissa. Tähänastiset tapahtumat
voimistavat epäilyjä, etteivät työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajat pysty enää
eläkepolitiikasta sopimaan. Tällöin hallituksen ja eduskunnan valta kasvaa. Pitkäjänteisen
eläkepolitiikan kannalta tämä ei välttämättä ole hyvä asia. Ansiosidonnaisten eläkkeiden säännöt
eivät saisi vaihdella poliittisten voimasuhteitten mukaan.

Lakisääteisten ansioeläkkeiden taloudellinen kestävyys on uskottavimmin hoidettu Kanadassa ja
Ruotsissa. Näissä molemmissa eläkepoliittista päätöksentekoa on voimakkaasti rajoitettu
automaattisilla sopeutumismekanismeilla. Vain poikkeuksellisissa oloissa tarvitaan uusia päätöksiä.
Kanadassa on lisäksi estetty poliitikkojen osallistuminen eläkerahastojen sijoituspäätöksiin.
Näitäkin teemoja käsitellään tulevassa artikkelikirjassa. Lisäksi Korkman pohtii niitä
Finanssipolitiikan instituutiot –kirjoituksessaan tulevassa Valtioneuvoston kanslian julkaisussa.

Hankkeessa Akatemian rahoituksella toimineet tutkijat (Johansonin, Korkmanin, Lassilan,
Määttäsen, Niemelän ja Valkosen lisäksi Pentti Arajärvi) ovat pitäneet lukuisia esitelmiä
eläkevaltaan liittyvistä tutkimuksista, mm. Työeläkepäivillä, Työeläkevakuuttajat TELAn
seminaareissa ja kokouksissa, Kuntien eläkevakuutuksen KEVA-päivässä, taloustutkijoiden
seminaareissa ja yliopistoluennoilla, Valta-ohjelman vuosiseminaarissa, Tampereella pidetyssä
Power: Forms, Dynamics and Consequences –konferenssissa ja International Institute of Public
Finance –konferenssissa Maastrichtissa.

Keväällä 2010 ryhmä järjesti Helsingissä seminaarin Ruotsin eläkejärjestelmien asiantuntijoiden
kanssa; seminaarin toinen päivä keskittyi eläkevaltaan. Hankkeen tutkijat ja tulevaan kirjaan
artikkeleita kirjoittavat muut tutkijat (Sorsan lisäksi Petri Hilli, Ilari Kallio ja Teemu Pennanen)



osallistuivat vuonna 2009 TELAn järjestämään eläkeyhtiöitten hallitusten jäsenille tarkoitettuun
koulutukseen. Ryhmä on myös pitänyt kymmenkunta omaa seminaaria.

Viisi tähän asti merkittävintä julkaisua

Jan-Erik Johanson and Ville-Pekka Sorsa:  Pension Governance in Finland. Finnish Centre for
Pensions, Reports 2010:2

Jan-Erik Johanson ja Ville-Pekka Sorsa: Yksityisen työeläkejärjestelmän kentällä.
Yhteiskuntapolitiikka 2/2010

Sixten Korkman: Power over pensions. Who should decide and how? ETLA Discussion papers No.
1180.

Jukka Lassila: Väestön ikääntymiseen liittyvistä poliittisista riskeistä. Teoksessa  Marja Vaarama
(toim.) Ikääntyminen riskinä ja mahdollisuutena. Valtioneuvoston kanslian raportteja 3/2009.

Heikki Niemelä ja Kari Salminen: Kansallisten eläkestrategioiden muotoutuminen ja Euroopan
unionin avoin koordinaatiomenetelmä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 104, KELA 2009.

Kulttuurin valta ja hyväksynnän tuottaminen (POWCULT)
Vastuullinen johtaja Mikko Lehtonen

Monitieteisen hankkeen tavoitteena oli tarkastella sitä, kuinka kansalaiset suostuvat heille
julkisuudessa tarjottuihin toimija-asemiin. Tutkittavana oli niin sanotun arki- tai terveen järjen
tuottaminen mediassa ja taiteen eri alueilla. Hankkeen keskiössä olivat erilaiset normaaliudesta ja
soveliaisuudesta julkisuudessa käydyt määrittelykamppailut, joita tarkasteltiin mm. Kristian
Smedsin Kansallisteatteriin ohjaaman Tuntemattoman sotilaan synnyttämien keskustelujen,
poliitikko Tanja Karpelan julkisuuskuvan, Big Brother –todellisuustelevisio-ohjelman tarjoamien
katsoja-asemien  ja suomalaisen television itseään muistelevien ohjelmasarjojen valossa.
Hankkeessa selvitettiin, miten mainitun kaltaisissa tapauksissa käytetään määrittelyvaltaa
muokkaamalla julkisuuden esityslistoja, asettamalla puhutut asiat erilaisiin tulkintakehyksiin ja
määrittelemällä sitä, mikä on hyväksyttävää ja normaalia ja mikä taas ei.

Hankkeen tuloksena kävi ilmi, että ihmisten arjessa enenevästi läsnä oleva kulttuuri on merkittävä
määrittelykamppailujen areena. Oli kyse lännen ja muun maailman väleistä, maahanmuutosta,
yhteiskuntaluokista tai sukupuolten suhteista, kaikkiin näihin liittyy vahva merkityksiä koskeva
kulttuurinen ulottuvuus. Tutkittaessa valtaa Suomen kaltaisissa maissa onkin syytä ottaa entistä
vakavammin se, kuinka objektiivinen liittyy subjektiiviseen ja kuinka talous, politiikka ja kulttuuri
läpäisevät toisiaan. Pakottamisen, määräämisen ja velvoittamisen rinnalla on tutkittava myös
houkuttelevaa suostutteluvaltaa ja vakuuttamiseen pyrkivää määrittelyvaltaa.

HANKE TUTKIMUSOHJELMASSA



Hankkeella oli tutkimusohjelmassa selkeä profiilinsa humanistisesta ja kulttuurintutkimuksellisesta
perinteestä ponnistavana projektina. Hanke oli näkyvästi esillä ohjelman omissa seminaareissa,
mutta myös ohjelman ulospäin suuntautuneessa tiedottamisessa.

HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Hankkeen tuloksilla on potentiaalista vaikuttavuutta, koska niillä otetaan osaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun, niillä on käyttöä kulttuuri- ja media-alan toimijoiden itseymmärryksen kehittämisessä
ja  nostavat esiin uusia näkökulmia koko nyky-yhteiskunnan kehityksen ymmärtämisen kannalta.

HANKKEEN VIISI MERKITTÄVINTÄ JULKAISUA

Anu Koivunen ja Mikko Lehtonen (toim.) Kulttuurin vallassa. Sisältää seitsemän hankkeen
tutkijoiden artikkelia sekä toimittajien hankkeen tuloksia summaavat johdannon ja yhteenvedon.
Ilmestyy vuonna 2011.

Ojajärvi, Jussi ja Steinby, Liisa (toim.) Minä ja markkinavoimat. Avain 2008.

Mikko Lehtonen ja Anu Koivunen: Kansalainen minä: Media ihannesubjektit ja suostumuksen
tuottaminen. Teoksessa Petteri Pietikäinen (toim.) Valta Suomessa. Gaudeamus 2010.

Mikko Lehtonen: Individualismin aika. Teoksessa Kai Häggman & al. (toim.) Suomalaisen arjen
historia 4: Hyvinvoinnin Suomi. Weilin & Göös 2008.

Leena-Maija Rossi: Licorice Boys and Female Coffee Beans. Representations of Colonial
Complicity in Finnish Visual Culture. Teoksessa Diana Mulinari, Salla Tuori, Suvi Keskinen & Sari
Charpentier (toim.), Postcolonial Feminist Perspectives on the Nordic Countries. Ashgate 2009.



Suomalaisen sukupuolivallan järjestykset (GENIE)
Vastuullinen johtaja Kevät Nousiainen

1. Johdanto

GENIE-tutkimushanke (Suomalaisen sukupuolivallan järjestykset/The Paradoxes of Finnish Gender
Power Order: Law, Politics and Multilevel Governance) tutkii vallan epätasaista jakaantumista
sukupuolten kesken. Suomessa oletetaan yleisesti, ettei sukupuolten kesken enää ole merkittävää
valtaeroa, kun taas esimerkiksi etninen tausta tai ikä ovat valtaresurssien jakautumisen kannalta
tärkeitä. Suomessa myös kiistetään usein, että naisilla olisi valtaa vähemmän kuin miehillä –
julkisuudessa on annettu paljon tilaa tutkimuksille, joiden mukaan miehet ovat naisia huono-
osaisempia, jopa syrjitympiä (Nousiainen 2010). GENIE-hanke lähtee siitä, että sukupuolella on
merkitystä vallan jakaantumisessa, mutta sukupuolen ohella monet muutkin henkilön ominaisuudet
on otettava huomioon.

GENIE-hanke keskittyy tärkeiksi tunnustettuihin poliittisen ja taloudellisen järjestelmän
prosesseihin, joissa naisten vallan puute ilmenee. Naisten vanhastaan niukat valtaresurssit
(esimerkiksi naisten määrä politiikan ja talouden johtopaikoilla) ovat vahvistuneet, mutta muutokset
eivät ole yksiselitteisiä. Paradoksaalisesti naisten valta voi lisääntyä asioissa, joiden merkitys on
kuihtumassa, ja uudet vallankäytön muodot voivat jäädä tietoisen tasa-arvopolitiikan
ulottumattomiin. Näin näyttäisi tapahtuvan esimerkiksi paikallistason politiikassa, kun
kunnallisessa päätöksenteossa naisten määrä kasvaa virallisissa elimissä ja samaan aikaan syntyy
uusia epävirallisia vallankäytön keskittymiä, joita esimerkiksi tasa-arvolain kiintiösääntö ei koske
(Luhtakallio, Raevaara, Holli & Saari 2007).

Tasa-arvopolitiikalla vallan jakaantumista voidaan pyrkiä muuttamaan, ja syrjintäkielloilla torjua
paheksuttavia vallankäytön muotoja. Vallankäyttö toimii nykyisin ns. monitasohallinnan pohjalta:
EU vaikuttaa kansalliseen oikeuteen ja politiikkaan, ja myös kansainvälisten ihmisoikeuksien
merkitys on kasvanut. GENIE-hanke tutkii muutoksia, joita kansainvälisen vuorovaikutuksen ja
poliittisen keskittymisen kautta syntynyt ylikansallinen agenda tuottaa sukupuolten tasa-arvoon
liittyvissä kysymyksissä. Sukupuolittuneen vallan oletetaan olevan sekä muutoksessa että ainakin
joissakin kysymyksissä hyvin pysyvä tai vakiintunut. Oikeuden ja politiikan usein yhteen
kietoutunut suhde on tärkeä teema useimmissa hankkeen tutkimuksissa. Esimerkiksi tasa-arvon
edistämistoimien yhteydessä oikeudellisen valvonnan ja erilaisten poliittisten ja järjestötoimijoiden
suhde määrittää tuloksellisuutta. Vallan käsitteellisen ymmärtämisen kannalta tutkimme erityisesti
vallan oikeuttamisperusteita eli hyväksyttävyyden kysymyksiä ja sitä, miten valtaa koskevassa
tutkimuksessa on käsitelty vallan legitiimisyyttä.

Tutkimushanke keskittyy tutkimussuunnitelman mukaisiin kysymyksiin. Vaikka kaksi varttunutta
tutkijaa siirtyi muihin tehtäviin, heidän tutkimuskysymyksensä (EU:n tasoiset muutokset ja
kuntatason muutokset) kyettiin kattamaan. Tutkimustulokset esitetään seuraavassa teemoittain.

2. Kansainvälisen ja kansallisen vuorovaikutus

Tutkimushankkeessa monitasohallintaa ja erityisesti EU:n toimintaa tarkastellaan sukupuolen ja
vallan näkökulmasta. Tutkimustulokset antavat esimerkkejä kansainvälisen ja kansallisen tason
välisestä vuoropuhelusta, joka muokkaa sitä toimintaympäristöä, poliittisia prosesseja ja
valtarakenteita, jossa sukupuolten välistä tasa-arvoa toteutetaan.



Esimerkiksi EU:n tasolla siirtyminen ns. pehmeään sääntelyyn ja sääntelyä korvaaviin
menettelytapoihin on vähentänyt sekä oikeudellisten pakotteiden että demokraattisille prosesseille
ominaisen valmistelun ja osallistumisen merkitystä (Kantola 2010, Kantola 2010a; Kantola 2010b).
Koska sosiaalilainsäädännön yhtenäistämiseen EU:n valtavälinein ei ole sosiaalisia tai poliittisia
edellytyksiä, ”sosiaalisen ulottuvuuden” luomisessa painottuu syrjinnänvastainen lainsäädäntö.
EU:n syrjinnänvastainen, pakottava lainsäädäntö onkin nopeasti lisääntynyt sen jälkeen, kun
Amsterdamin sopimus antoi tähän mahdollisuuden sukupuolen lisäksi eräiden muiden
syrjintäperusteiden osalta. Tämä puolestaan on käynnistänyt eri jäsenmaissa tarpeen uudistaa
lainsäädäntöä. Koska EU:n sääntely edellyttää tasa-arvoelimien perustamista, monissa jäsenmaissa
on yhdistetty eri syrjintäperusteita varten perustettuja elimiä yhdeksi viranomaiseksi. Projektin
tutkijat seurasivat tätä kehitystä ja arvioivat sen vaikutuksia Suomessa ja muualla Euroopassa
(Kantola ja Nousiainen 2008, 2009a, 2009b, 2009c).

Ihmisoikeudet ovat vahvistuneet sekä Euroopan että Suomen lainsäädännössä. Tätä kautta tapahtuu
yllättävänkin nopeita muutoksia, esimerkiksi kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tunnustanut
yhdenvertaisuusperiaatteeseen vedoten monissa ihmisoikeussopimukseen (ja EU:iin) liittyneissä
maissa kiistanalaisia perhesuhteita (Hart 2009). Tämä luo jännitteitä jäsenvaltioiden suvereniteetin
ja ihmisoikeuksien välille, etenkin kun EU liittyy ihmisoikeussopimukseen. Toisaalta huomion
suuntautuminen Eurooppaan voi kaventaa YK:n ihmisoikeusinstrumenttien merkitystä. Esimerkiksi
sukupuolittuneen väkivallan käsitteellistäminen syrjintänä on kärsinyt ja jäänyt YK:n Kaikkinaisen
naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) valvonnan varaan tilanteessa,
jossa YK:n viitekehys ei enää ole Suomessa yhtä vaikutusvaltainen kuin aikaisemmin (Nousiainen
ja Pentikäinen, 2010).

 Ihmisoikeuksia turvataan syrjinnänvastaisella oikeudella. Suomessa laki naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta tuli voimaan 1987 ja vuonna 2004 yhdenvertaisuuslailla turvattiin
yhdenvertaisuutta muiden syrjintäperusteiden kuin sukupuolen osalta. Ihmisoikeuksien ja syrjinnän
vastaisen oikeuden kansallinen toimeenpano synnyttää jännitteitä suhteessa suomalaiseen tasa-
arvon edistämisen perinteeseen, jossa erityisesti työelämään kohdistuvilla tasa-arvon
edistämistoimilla pyritään toteuttamaan sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvon edistäminen on
perustunut pitkälti kolmikantayhteistyöhön hallituksen ja työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen
välillä esimerkiksi ’hyvien kokemuksien’ levittämisen ja kehittämisprojektien kautta. Syrjinnän
vastustamista ja syrjinnän vastaisen oikeuden valvontaa on pidetty viimekätisenä keinona. (Saari
2010). Syrjinnänvastaisen toiminnan merkityksen kasvu edellyttää näiltä keskeisiltä toimijoilta
uusia menettelytapoja.

Politiikantutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota alun perin oikeudellisen tutkimuksen
tunnistamaan ns. risteävän syrjinnän ongelmaan.  Syrjintälainsäädäntö ei ole juuri kyennyt
käsittelemään tilanteita, joissa joku joutuu syrjityksi samaan aikaan useilla kielletyillä
syrjintäperusteilla. Politiikantutkimuksessa risteävän syrjinnän ongelma on antanut sysäyksen ns.
intersektionaalisuuden tutkimiseen.  Kantola ja Nousiainen (2009a ja 2009 b) tarkastelivat
lainsäädännön uudistusta erityisesti moniperusteisen syrjinnän ja intersektionaalisuuden
näkökulmasta sekä Euroopan unionin että sen jäsenmaiden tasolla, ja totesivat että EU:n sääntely
suosii syrjinnän vastaista politiikkaa tasa-arvon edistämistoimien kustannuksella (ks. myös Anttila
2010). Moniperusteisen syrjinnän puolittainen oikeudellinen tunnustaminen lähtee oletuksesta, että
eri syrjintäperusteet ovat samankaltaisia, joten niihin voidaan kohdistaa samoja toimia. Tällaisten
yhteisvaikutusten eliminoimiseen käytettävissä olevien keinojen löytäminen on vaikeata, sillä
poliittiset liikkeet jäsentyvät useimmiten joko niin, ettei tällaisiin tekijöihin kiinnitetä huomiota
lainkaan, tai ’yhden asian liikkeiksi’ jotka keskittyvät vain yhteen huono-osaisuuden tai syrjinnän



aiheeseen. Ns. risteävän syrjinnän ongelma on tästä syystä kiinnostava teema sukupuolittuneen
vallankin näkökulmasta.

Tasa-arvolain uudistus (2005) ja yhdenvertaisuuslain säätäminen (2004) eivät näytä lisänneen
niukkoja lainsäädännön implementoinnin resursseja (Kantola ja Nousiainen 2008). Taloudellisen
eriarvoisuuden kysymyksiin syrjinnänvastaisella oikeudella on mahdollista puuttua hyvin
rajoitetusti, koska köyhyyden ja luokkayhteiskunnan mekanismien poistaminen edellyttäisi sosiaali-
ja talouspoliittisia keinoja. Esimerkiksi nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeriarvoisuuteen ei voida
puuttua palkkasyrjinnän oikeudellisin apukeinoin kuin sellaisissa tilanteissa, joissa palkanmaksulla
on yhteinen alkuperä eli siis sama työnantaja. EU:n pehmeä sääntely kuitenkin on merkittävä
muutoksien lähde jäsenmaiden lainsäädännön ja instituutioiden muotoutumisessa (Kantola 2010).
Syrjinnänvastainen oikeus ilmentää ’interlegaliteettia’, jossa kansallinen, EU:n ja kansainvälinen
oikeus ovat vuorovaikutuksessa; alalla kaivataan parempaa teoreettista hallintaa. Syrjintäkiellot
tulisi myös nähdä osana tasa-arvon edistämistoimia, ei pelkästään jälkikäteisen oikeussuojan
välineinä (Anttila 2010).

3. Muutos ja pysyvyys suomalaisen vallan sukupuolijärjestyksissä

Suomalaisen poliittisen vallan sukupuolijärjestyksiä leimasi ennen 1990-lukua joukko pysyvähköjä
piirteitä. Yhtäältä kansainvälisessä vertailussa Suomessa naisten ja miesten poliittinen valta oli
jakautunut tasaisimmin. Toisaalta vallan jako sukupuolten välillä Suomessa eri sektoreilla oli hyvin
erilaista: politiikan alalla valta jakaantui sukupuolten kesken tasaisimmin, yrityselämässä
vinoutuneimmin. Vaaka- ja pystysuoran sukupuolenmukaisen segregaation ohella tyypillisesti
demokraattisesti ja etenkin suoraan valittujen elinten vallanjako oli tasaisempi kuin korporatiivisten
tai epäsuorasti valittujen demokratian instituutioiden. Ero politiikan ja yrityselämän välillä on
säilynyt Suomessa jokseenkin vahvana (Hart ym. 2009). Politiikan alalla naisten ja miesten valta-
asemien tasoittuminen jatkuu, vaikka politiikankin kentällä on sekä positiivisia että negatiivisia
muutoksia. Yrityselämässä muutokset ovat pienehköjä.

Demokraattisissa vaaleissa naisten edustus jatkuvasti hitaasti lisääntyy, osin siksi, että
suomalaisessa vaalijärjestelmässä (toisin kuin useimmissa muissa) naisehdokkaiden kysyntä
voidaan kanavoida suoraan valintapäätökseen (Holli & Wass 2010, 2009; Holli 2008a). Erittäin
nopean muutoksen sai aikaan vuonna 1995 tasa-arvolakiin lisätty kiintiösäädös: kunnallisten
toimielinten (kunnanvaltuustoja lukuun ottamatta) sukupuolirakenne muuttui kertaheitolla vuodesta
1997 alkaen (Holli ym. 2007; Holli 2010c). Valtiollisen sääntelyn merkitys näkyy myös
yrityselämässä, sillä tasa-arvolakiin lisätty lievähkö tasapuolisuussäännös (1995) muutti
valtionyhtiöiden hallintoelinten sukupuolijakaumaa, kun taas muiden yhtiöiden päätöksenteon
miesvaltaisuus on pysynyt pitkälti ennallaan (Hart ym. 2009). Naisten määrällinen edustus Suomen
politiikan näkyvimmillä paikoilla on ollut nousussa, mutta hallinnossa muutos on verkkaisempaa.

Näiden muuttuvien rakenteiden lisäksi on kuitenkin suuri joukko poliittisia instituutioita, joissa
sukupuolihierarkiat ovat pysyneet lähes muuttumattomina tai jopa vahvistuneet. Tällainen on
esimerkiksi eduskunnan valiokuntalaitos, jota kiintiösäädös ei koske. Myös valiokuntien
asiantuntijoista kaksi kolmannesta on miehiä. Asiantuntijakunta on yleensäkin vahvasti
horisontaalisesti segregoitunut sukupuolen mukaan (Holli & Saari 2009a, 2009b; Holli 2010a).
Poliittisia päätöksiä valmistelevien elinten osalta (komiteat, selvityshenkilöt, EU-asioiden jaostot)
kehitys on osin jopa negatiivista. Kiintiösäännös on toisinaan ’unohdettu’ samalla, kun kolmannen
sektorin osallisuus on heikentynyt ja virkamiehistön valmisteluvalta vahvistunut. Kehitys liittyy
osin niihin institutionaalisiin muutoksiin, joita esimerkiksi EU-jäsenyys on tuonut muassaan. (Holli
2010b; tämä tutkimuksen osio keskeneräinen ja jatkuu Hollin akatemiatutkijan projektissa).



Suomea koskevissa yhteispohjoismaisen vertailun tuloksissa korostuu nimenomaan naisten
toimijuuden ja valtiollisen sääntelyn (tasa-arvolain kiintiösäädös) merkitys positiivisen muutoksen
välineinä. Edelläkävijöiden Norjan ja Ruotsin kohdalla myös muiden instituutioiden, esimerkiksi
puolueiden, merkitys sukupuolittuneen vallan tasoittamisessa näyttää olevan vahvempi.

Tutkimus on tuottanut myös uusia teoreettisia pohdintoja esimerkiksi naisten keskinäisen yhteistyön
käsitteellistämisestä uusin tavoin (Holli 2008b) sekä naisten deskriptiivisen ja substantiivisen
edustuksen suhteista (Holli & Saari 2009b; Holli 2010a). Havaittiin, että naiskansanedustajien
osalta naisten deskriptiivinen edustus on käännettävissä naisten substantiiviseksi edustukseksi, mikä
ei ole mahdollista esimerkiksi naispuolisten asiantuntijoiden osalta (Holli & Saari 2009a). Tulokset
avaavat uusia kysymyksiä myös vähemmistöjen (esim. maahanmuuttajat) edustuksen
toteuttamisesta. Heillä on harvoin vastaavaa deskriptiivistä edustusta päätöksenteossa kuin naisilla
ryhmänä ja intressiedustuksen institutionaalinen turvaaminen saattaa jäädä ainoaksi keinoksi
huomioida heidän näkemyksensä poliittisessa valmistelussa.

Sekä Suomen kansallinen lainsäädäntö että EU:n oikeus on vahvistanut aiemmin päätöksenteon
ulkopuolelle jääneiden ryhmien asemaa 2000-luvulla. Suomalaista politiikkaa koskeva empiirinen
analyysi osoittaa kuitenkin, että monin osin näitä normeja ei panna täytäntöön. Esimerkiksi
komiteoissa ja vastaavissa elimissä kiintiösäännöksen määrittelemä 40–60% koostumus täyttyy
2000-luvun alkua harvemmin (Holli 2010b). Näyttääkin siltä, että uuden eurooppalaisen
monitasohallinnan myötä sukupuolten tasa-arvoa koskevat poliittiset tavoitteet ottavat
viitekehyksensä ja vertailukohtansa EU:sta, josta omaksutaan uusia ”pehmeän säätelyn” tai
hallinnollisia käytäntöjä. Nämä muuttavat osallisuusrakenteita huomaamatta. Esimerkiksi
kiintiösäädöksen implementoinnin seuranta, joka ei ”istu” tähän eurooppalaiseen viitekehykseen,
saattaa jäädä sivuun. Samalla on toteutettu muita, esimerkiksi valmistelutyön tehostamiseen
monitasohallinnan kontekstissa liittyviä uudistuksia, jotka ovat heikentäneet sekä poliittisten
valmisteluelinten asemaa että niiden osallisuusrakenteita entistä valikoivammiksi. (Holli 2010b;
Hart ym. 2009.)

4. Uusia teoreettisia näkökulmia sukupuolen, vallan ja legitimiteetin suhteesta

Hankkeen tutkijat tarkastelivat vallan käsitettä myös teoreettisella tasolla yhdistäen oikeuden ja
politiikan tutkimuksen näkemyksiä vallasta ja legitimiteetistä (Nousiainen, Holli, Kantola, Saari ja
Hart 2009). Vallan käsitteen teoreettisen tarkastelun avulla tuotettiin uusia analyyttisia välineitä,
joilla vastata kysymyksiin vallan ja legitimiteetin suhteista. ’A-legitiimi’ on hankkeen kehittämä
uuskäsite kuvaamaan tilaa, jossa valtakamppailussa keskeisessä kysymyksessä ei synny selkeitä
kriteereitä tai auktoriteetteja, vaan normin toteuttaminen jää määrittelykamppailun kohteeksi.
Tällaista kamppailua käydään esimerkiksi palkkatasa-arvosta. Vaikka syrjimättömyys
palkkauksessa on ihmisoikeus, kansallinen oikeus kieltää palkkasyrjinnän ja samapalkkaisuutta
edistetään moninaisin toimiin, määrittelykamppailussa argumentoidaan, että sukupuolten
palkkaeroa ei joko ole olemassa, tai että se johtuu naisten omista valinnoista tai muista syistä kuin
syrjinnästä. Kamppailua käydään siitä, paikantuvatko palkkaerojen syy ja mahdollisuudet toteuttaa
tasa-arvoa tasa-arvopolitiikan ja syrjinnän vastaisen oikeuden ulko- vai sisäpuolelle. Oikeudellinen
samapalkkaisuusperiaate voidaan myös leimata utopiaksi. Ihmisoikeuden toteuttamisesta
neuvotellaan ja arvioidaan, onko siihen varaa vai ei. Valtajärjestelmän muuttamisen yhteydessä
käydään näin ajatellen pitkittyneitä legitimiteettitaisteluita, joiden teoretisointi on tärkeätä.
Teoreettisesti jatkuva vuorovaikutus juristien ja politiikantutkijoiden kesken on projektissa
osoittautunut monissa muissakin suhteissa hedelmälliseksi.



5. GENIE:n toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

GENIE-hanke on osallistunut aktiivisesti VALTA-ohjelman tapahtumiin.  Hankkeen johtaja oli
yhtenä pääpuhujista Tampereella järjestetyssä vuosiseminaarissa sekä hankkeen tutkijat esittelivät
osatuloksiaan kaikissa vuosiseminaareissa. Hanke esitteli tuloksiaan myös Helsingin
työväenopistossa VALTA-ohjelman tematiikasta järjestetyssä Valta-luentosarjassa. Tuloksia
esiteltiin myös Helsingin yliopiston naisoikeuden ja sukupuolentutkimuksen luentosarjoilla ja
tutkimusseminaareissa, lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tieteellisten konferenssien ohella.
VALTA-ohjelman hankkeista GENIE teki yhteistyötä erityisesti CHA-PO:n kanssa (mm. yhteinen
seminaari) sekä sukupuolta ja valtaa koskevien muiden VALTA-hankkeiden kanssa. GENIE on
lisäksi järjestänyt useita kotimaisia ja yhden kansainvälisen seminaarin.

Projektilla ja sen osahankkeilla oli lisäksi aktiivista tutkimus- ja rahoitusyhteistyötä monien
kotimaisten ja ulkomaisten projektien ja toimijoiden kanssa. Niistä mainittakoon mm. yhteistyö
Heikki Paloheimon johtaman, vaaleja koskevan tutkimusprojektin kanssa; pohjoismaisen
sukupuolentutkimusinstituutin NIKK:n koordinoima ja Pohjoismaisen Ministerineuvoston
rahoittama yhteishanke ’Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa’, jossa GENIE vastasi Suomen
osuudesta, sekä yhteistyö Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa (2 hanketta). GENIE perusti lisäksi
pohjoismaisen rahoituksen turvin yhdessä pohjoismaisten kollegojen ja projektien kanssa DEMDI
(Multidimensional Equality and Democratic Diversity ) -tut-kijankoulutusverkoston (2009–11),
joka on tarjonnut  erityisesti hankkeen tutkijakoulutettaville uuden kansainvälistymisen kanavan.
GENIE-hanke sai Helsingin yliopistolta kilpaillussa haussa yhden kyseisen yliopiston rahoittaman
nelivuotisen tutkijakoulutuspaikan.

GENIE-hankkeella on ollut ja tulee jatkossakin olemaan yhteiskunnallista vaikutusta esimerkiksi
lainsäädännön valmistelun ja suomalaisen sukupuolittuneen vallan tilaa ja tasa-arvopolitiikan ja -
lainsäädännön muutostarpeita koskevan päätöksenteon yhteydessä. Esimerkiksi
valiokuntatutkimuksen tulokset ja tutkijoiden suositukset esiteltiin eduskunnassa järjestetyssä
seminaarissa, ja niistä on uutisoitu sekä kotimaisissa että ulkomaisissa tiedotusvälineissä.
Yhteispohjoismaisen tutkimuksen tulokset julkistettiin Islannissa 2009 laajalle joukolle
pohjoismaisia poliitikkoja, viranhaltijoita ja aktivisteja. Hankkeen johtaja ja tutkijoita on eri
rooleissa (työryhmän jäsenenä, selvityksen tekijänä) ollut valmistelemassa Suomen ensimmäistä
tasa-arvopoliittista selontekoa (eduskuntaan syksyllä 2010). Hankkeen johtaja ja tutkijat ovat lisäksi
jatkuvasti erilaisissa asiantuntijarooleissaan, esimerkiksi eduskunnan valiokuntien tieteellisinä
asiantuntijoina, ajankohtaistapahtumien kommentaattoreina mediassa, erilaisten valtiollisten elinten
jäseninä aktiivisesti välittäneet tutkimustuloksia sekä päätöksentekoon että suurelle yleisölle.
Hankkeen tutkija Johanna Kantola valittiin Vuoden Tieteentekijäksi 2009. Hankkeen tutkijat Anne
Maria Holli ja Milja Saari puolestaan saivat hankkeen tuloksia esittelevästä konferenssipaperistaan
Wilma Rule -palkinnon IPSA:n konferenssissa 2009.
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The Triumph of Competition

Deregulation and Institutional Change in the Finnish Economy, 1960–2005

(Kilpailun voittokulku: Sääntelyn purkaminen ja institutionaalinen muutos

Suomen taloudessa, 1960-2005)

Tapani Paavonen, Project leader

The project title “Triumph of Competition” refers to the transition from a relatively regulated
economy of a corporatist consensus society to market economy in post-World War II Finland. The
project consists of six distinct research projects: Dr Tapani Paavonen, project leader: From National
Governance to Global Market Economy. The Adjustment of the Finnish Consensus Society to
Economic Internationalization from the early 1980s to EU Membership; Dr Kari Teräs: The
Emergence of Competition Ideology and Institutional Change in the Finnish Economy; Dr Mika
Kallioinen: The Formation of the Finnish Competition Legislation, 1958–1992; M.Soc.Sc. Liisa
Lähteenmäki: Temporary Agency Work. Identity and Regulation; MA Jarkko Keskinen: Response
of the Finnish Economy to Globalization, 1980–2005; and MA Pentti Mäkelä: Cartels in the Finnish
Economy.

For  the  definition  of  the  very  concept  of  power,  we  chose  to  approach  the  question  through  the
impact  of  exercising  power  on  the  interests  of  different  social  groups.  In  other  words,  we  try  to
specify how different social groups have been affected by societal decision-making within different
economic governance systems during the past decades. As a matter of summary, we try to specify
the characteristic features of different periods in recent Finnish history from this point of view to
shed light on the question “where power lies” in the Finnish society.

Interwar period



Economic governance in the interwar period was characterized by faith in “free economy”. The
interwar “free economy” did not match with the Economics textbook definition of free competition.
Monopolism, notably in the form of consolidated cartels, as evidenced by the studies of Mika
Kallioinen, was the self-evident basis of corporate governance. Pentti Mäkelä is studying the
employer policy of the Finnish textile cartels in the first half of the 20th century, which targeted to
harmonize  the  wage  rates,  as  the  main  determinant  of  the  cost  level,  at  as  low levels  as  possible.
The “free” in the “free economy” consisted of ban of governmental interference in enterprises’
economic decisions and market-based incomes distribution. Economic policy was strongly
influenced by industrial federations and agricultural organizations and carried out by related
political representatives, while the trade union movement played virtually no role.

The conclusion is that in the interwar period power lay in the hands of propertied classes.

Period of Corporatist Consensus, from 1945 to the 1980s

The development from the end of World War II up to the 1980s can be characterized as the period
of corporatist consensus policies. Economy was regulated in a relatively extensive scale. Social and
economic policies were based on compromise among the vital interests of business, labour and
agricultural producers represented by respective interest organizations.  For the business, the
interests of manufacturing industries were in the focal position. For the labour, the trade union
movement of ordinary, blue-collar workers was in the dominant position. The agricultural policies
favoured small farmers, even though the main producer organization was largely regarded rather as
a representative of bigger farmers. The Finnish society can be characterized, like the neighbouring
other Nordic countries, by the concept Social Corporatism of Peter J. Katzenstein14, i.e. Labour
organizations occupied a strong position in economic and social decision-making with regard to the
business and agricultural producers.

The period of corporatist consensus policies consists of two, largely overlapping main
developments,  namely,  the emergence and growth of Welfare State from the early 1960s until  the
Depression of 1990–93 and the Height of Incomes Policies from 1968 to the beginning of the
1990s. The common denominator was maximal social security for large strata of population.

During the period of corporatist consensus policies economy was harnessed to promote general
welfare on broad basis. Especially industrial workers and small farmers were favoured, which
brought about a significant levelling of incomes distribution. Exercising power was largely in the
hands of trade unions, especially those of blue-collar workers, and the interest organization of
agricultural producers as well as political parties linked with the same social groups.

The conclusion is that in the period of corporatist consensus policies power was distributed
relatively evenly among main social groups but the position of the interest and political
representatives of organized labour and agricultural producers was conspicuously strong. To be
sure, there was, especially in the 1970s, a lot of rhetoric of “capitalist exploitation” etc. In historical
perspective, however, this period was the most “democratic” in the sense that during that time the
position of ordinary people was most favourable relative to social elites.

Period of Globalization from the 1980s onwards

The development since the 1980s, as dealt with especially by Tapani Paavonen, has been
characterized by economic deregulations both internally and with respect of the international

14 Katzenstein, Peter J., Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe, N.Y. (Cornell Univ. Pr.) 1985.



economy and transition from regulated to market economy. The new industrial policy, adopted in
the early 1980s, aimed to gradually transform Finland into a high-tech country with innovative
products which presumed, among other things, internationalization of the Finnish business firms.
The result has been, among other things, almost free economic exchange in global scale by the
present time. Jarkko Keskinen is studying the stance of central interest organizations of the
economy, notably the Confederation of Finnish Industries and the Central Chamber of Commerce,
to these developments.

Still after World War II, as evidenced by the studies of Kari Teräs, the Finnish business elite stack
to the interwar concept of “free economy”. The post-World War II trend, however, was competition
legislation, which has been studied especially by Mika Kallioinen. It is, however, noteworthy that
the Finnish competition legislation, which started in the late 1950s, grasped restrictions to
competition only cautiously until the late 1980s. Decisive for the change was the endeavour to
harmonize the Finnish competition legislation with that of the European Communities, first in view
of the projected European Economic Area and in the early 1990s in view of EC/EU membership.

Transition from regulated economy in the framework of national governance to global market
economy has undermined the foundations of corporatism. One can assess that corporatism has
crumbled considerably while the spirit of consensus politics is intact still today.

In the advanced, traditional industrial countries as Finland, global market economy has brought
about that the position of ordinary wage and salary earners has been strained considerably during
the past about two decades. In world-wide scale, the counterweight for the distress of ordinary
people in the advanced countries is growing economic prosperity in the former developing
countries, called emerging economies, and in many present developing countries. Globalization has
exposed the ordinary workers of high-wage countries to compete, in the international market, with
those of low-wage countries.

With regard to the labour market, the most conspicuous development in Finland has been the
decline of incomes policies since the depression of 1990–93. To be sure, incomes policies were
formally practised until the employers refused to continue from 2007 onwards, but the centralized
solutions were dismantled from the former “social packages” and were truncated mainly to mere
wage and salary agreements with extremely moderate general rise. Wage and salary earners are
presumed to acquire increases of real incomes through personal merit, not being rewarded for
general economic growth.

Characteristic of recent labour-market development is the large-scale emergence of “a-typical”
employment. Within the present project, Liisa Lähteenmäki is studying a special case of this
phenomenon, the temporary agency work. Temporary agency work presents both new opportunities
and new threats by rendering terms of employment more to a matter of individual negotiation power
than accustomed to in the Finnish labour market. Temporary agency work also aggravates
polarization among wage earners by creating elite which benefits from the situation whereas a large
number of especially young employees are in a considerably weaker position than their counterparts
in permanent employment.

The welfare state is still intact, reflecting the spirit of consensus policies, but since the depression of
1990–93 it ceased to grow qualitatively. Distinctively, welfare state has lost its former glamour as a
national project.

The conclusion is that in the period of globalization power has been largely transferred to the hands
of an internationalized elite within the business.



VALTA, YLIKANSALLISET HALLINTAJÄRJESTELMÄT JA YLIOPISTOJEN UUSI

JOHTAMISTAPA SUOMESSA

Risto Rinne, Hannu Simola ja tutkijaryhmä (Johanna Kallo, Jaakko Kauko, Markku Vanttaja,

Arto Jauhiainen, Reeta Lehto, Annukka Jauhiainen, Anne Laiho, Heli Kynkäänniemi), TY ja

HY

I NÄKÖKULMA JA OSAHANKKEET

Tutkimuksemme analysoi institutionalisoidun vallankäytön toimintalogiikkaa, joka muodostuu
hallinnan ja johtamisen uudistuvista malleista suomalaisessa yliopistolaitoksessa. Teoreettinen
lähtökohtamme valta-analyysiin on diskursiivinen ja rakenteellinen. Haemme
tutkimushankkeessamme vastausta kolmeen peruskysymykseen: Ensinnäkin, mistä
yliopistopolitiikan ja hallinnan uudet mallit ovat kulkeutuneet ja juurtuneet suomalaiseen
yliopistoon? Toiseksi, minkälaisia uusia diskursiivisia ja ei-diskursiivisia käytäntöjä ja symbolisia
valtasuhteita ja vallan teknologioita ne uudelleen rakentavat ja muotoilevat? Ja lopulta, miten ne
vaikuttavat sen uusintamiseen, jota pidetään suomalaisessa yliopistossa todellisena tietona ja
oikeana eetoksena?

Useimmissa jälkiteollisissa maissa alkoi murtautua esiin uusi yliopistoparadigma
korkeakoulupolitiikassa viimeistään 1980-luvulla. Karkeana luonnehdintana voidaan todeta, että
nykytilanteessa yliopistojen täytyy tasapainotella kahden ääripään – traditionaalisen akateemisen
kulttuurin ja uuden markkinakulttuurin välillä (Rinne & Koivula 2005). On yhtäältä kiivaastikin
väitetty, että säilyäkseen ja kehittyäkseen yliopistoista täytyy tulla liiketoiminnallisia,
markkinoistuneita ja voittoa tuottavia instituutioita. Tämä kiteytyy esimerkiksi sellaisissa käsitteissä
kuten ”yhtiöyliopisto” (Nowotny et al. 2001) tai ”yritysyliopisto” (Clark 1998). Toisaalta vastaväite
kuuluu, että tällä tavalla yliopistolaitos kulkee kohden ”McUniversity”–yhtiötä tai ”ylikansallista
byrokraattista yhtiötä” (Ritzer 1999; 2002; Rinne 1999; 2010), jollaisissa tutkimus pelkistyy
tärkeäksi ainoastaan silloin, kun se muodostaa taloudellisen aseen teollisuuden, teknologian ja
markkinoiden palveluksessa (Delanty 2001; Hazelcorn 2004) ja opetus taas kohdentuu yhä
vankemmin ammatillisesti räätälöityihin lyhyisiin kursseihin (Cummings  1999). Tämä antagonismi
sinällään osoittaa että tarkastelemme kysymystä joka on syvällisesti kytköksissä yliopistopolitiikan
johtamiseen, hallinnoimiseen ja symbolisiin valtasuhteisiin (ks. myös Kwiek 2006).

Vaikka traditionaalisten akateemisten arvojen puolustajat näyttävät menestyvän argumentoinnissaan
kohtalaisesti, yritysyliopiston puolestapuhujilla on puolellaan yleiset globaalit trendit. Uusi
ajatusmalli on levinnyt voittoisasti yhteiskunnan kaikille alueille. Sellaiset käsitteet kuten vapaat
markkinat, yksityistäminen, suorituskeskeisyys, tehokkuus, utilitarismi, kilpailukyky, joustavuus,
vapaa yrittäjyys, uusi julkinen hallinta (NPM), hajauttaminen ja leikkaukset julkisissa
investoinneissa ovat laajalle levinneitä ilmiöitä jotka liittyvät neo-liberalismiin (Ball 2004; Deem
2001; Giroux 2003; Kim 2002; Rinne 2004). Tässä ”uudessa poliittisessa järjestyksessä” valtion
rooli on muuttunut palvelujen tuottajasta tarjonnan säätelijäksi. Yhteiskunnalliset palvelut on alettu
nähdä hyötymisen mahdollisuuksina. On luotu suorittamisen kilpailukulttuuri ja kansalaisista on



tehty aktiivisia kuluttajia. Raja yhteiskunnan ja liike-elämän välillä on tullut hauraammaksi ja
hämärtynyt. (Ball 2004; Kwiek 2006).

Yliopiston ja valtion välinen suhde on tässä yhteydessä elintärkeä. Voidaan sanoa että on siirrytty
valtiokontrollin mallista valtiovalvonnan ja arvioinnin malliin (Neave & van Vught 1991). Tämä
malli ja uuden pelin säännöt perustuvat ”säännöttömyyden” ja ”etäohjauksen” (steering at a
distance) periaatteille. (Carrier & van Vught 1989; Goedegebuure & al. 1993b). Guy Neave (1988)
kutsuu tätä ”arvioivan valtion” esiin kohoamiseksi ja siinä keskeinen muutos on ollut siirtyminen
”ehdolliseen sopimiseen” valtion ja yliopistojen välisissä suhteissa. Tämä on valtion uusi vahva
työkalu koko yliopistolaitoksen perusluonteen muuttamisessa yleisestä julkisesta palvelusta julkisen
yrityksen agentuuriksi ja sen avulla kyetään luomaan hyviä ”kannustimia” kun halutaan, että
yliopistot vastaavat paremmin markkinoiden kysyntään.

Tutkimuksemme muodostuu seuraavista neljästä osahankkeesta ja niiden tehtävänasettelusta.
Osahankkeiden avulla pyrimme rakentamaan kokonaiskuvan ylikansallisen, Suomen kansallisen ja
yliopistotasottaisen yliopistopolitiikan vallankäytön ja hallinnan muutoksista ja niiden
keskinäisyhteyksistä.

Tutkimme ylikansallista, mm. OECD:n ja EU:n harjoittamaa yliopistopolitiikkaa, sen
päämääriä, mekanismeja ja menetelmiä sekä niiden tarkoituksellisia ja tarkoituksettomia
vaikutuksia ja seurauksia. Tässä olemme käyneet systemaattisesti läpi mm. OECD
koulutusosaston koulutuspoliittisia dokumentteja, ylikansallisen koulutuspolitiikan
tekijöiden haastatteluja ja korkeakoulutuksen maatutkintoja.

Analysoimme muuttuvaa yliopistopolitiikkaa Suomessa 1980-luvn lopulta näihin päiviin.
Tämä tarkoittaa kansallisen tason yliopistopolitiikan dokumenttien, mietintöjen, tilastojen ja
lehdistökeskustelujen painopisteiden ja muutosten erittelyä.

Kuuntelemme yliopistopolitiikan keskeisten vaikuttajien ja politiikan tekijöiden näkemyksiä,
kokemuksia ja pyrkimyksiä – heidän tarkoituksiaan, toiveitaan ja pettymyksiään uuden
yliopistopolitiikan toimeenpanossa. Haastattelujemme kohdejoukkona ovat mm.
valtakunnan tason yliopistopoliitikot, ministeriöiden keskeiset viranhaltijat, yliopistojen
rehtorit, Suomen Akatemian ja SITRAn johtajat, professorien liiton ja SYLn nokkamiehet.

Annamme äänen yliopistojen ”lattiatason” tai ”verstaskerroksen” akateemisille työläisille
kerromme siitä kuinka he kokevat uuden markkinaorientoituneisuuden ja uuden julkisen
hallinnan (NPM) arjen työssään. Kahteen yliopistoon kohdennetulla kyselytutkimuksella
piirrämme yleisemmän kvantitatiivinen kuvan kentällä eturivissä toimivan yliopistoväen
kokemuksista, asenteista ja mielipiteistä yliopistopolitiikan muutoksesta ja yliopistojen
vallasta ja hallinnasta Suomessa.

II YLIKANSALLINEN VALTA, EU JA UUSI KANSALLINEN YLIOPISTOPOLITIIKKA
(ylikansalliset dokumentit ja haastattelut)

Ylikansalliset tekijät koulutuksen markkinoitumisen menestyksen takana ovat olleet etupäässä
OECD, WTO, Maailman pankki ja Euroopan horisontista pääasiassa EU (Dale 2006; Ball 2003;
Henry, Lingard, Rizvi & Taylor 2001). Vuonna 1995 OECD julkaisi paljon lainatun raportin
”Hallinta muutoksessa: Julkisjohtamisen reformit OECD –maissa”, jota on alettu pitää NPM:n
raamattuna ja joka on myös voimakkaasti vaikuttanut Euroopan yliopistoissa tehtyihin uudistuksiin
(Ball 2001). Euroopan korkeakoulutuksen alueen (EHEA) ja Euroopan tutkimusalueen (ERA)



muodostaminen ovat olleet keskeisessä asemassa EU:n uutta yliopisto- ja korkeakoulupolitiikkaa
integroivina tekijöinä. Lissabonin strategian ja Koulutus 2010 –työohjelman hyväksymisen lisäsi
Euroopan korkeakoulupolitiikan harmonisaatioprosessin merkitystä ja painoarvoa. Lisäksi
Bolognan prosessi sekä laadunhallintapolitiikka ovat vahvistaneet uuden yhteisen hallinnan ja
johtamisen organisoitumista.(Kallo 2009)

OECD:n muodostaa episteemisen yhteisön, jonka valta on levinnyt poliittisten päätöksentekijöiden,
virkamiesten ja asiantuntijaverkostoiden kautta laajalle jäsenmaiden akateemiseen maailmaan ja
oleellisesti muokanneet akateemisten yhteisöjen toimintaa ja päätöksentekoa. Järjestön laatimat
arvioinnit, suositukset ja indikaattoritutkimukset yhdessä Euroopan unionin toimintatapojen kanssa
muodostavat 2000-luvun kansallisen päätöksenteon ympärille pehmeän lainsäädännön eli
menettelyohjeistoja, jotka suuntaavat kansallisia agendoja ja tulevaisuuden lakiuudistuksia.
OECD:n teematutkinnat lisäävät jäsenmaiden välistä vertaispainetta ja kilpailua vaikuttaen
yhdenmukaistavasti kansallisiin korkeakoulujärjestelmiin.

Analyysimme perusteella näyttää siltä, että kansalliset sidosryhmät hakevat tutkinnoista tietoa,
legitimoivat jo suunnitteilla olevia kansallisia uudistuksia järjestöjen suosituksiin vedoten,
valikoivat tutkinnoista intressiensä mukaisia suosituksia ja muuntelevat järjestöjen väljästi
määrittelemien suositusten sävyjä ja sisältöjä eri poliittisiin asiayhteyksiin sopiviksi.(Kallo 2009; -)

Tapaustutkimus Suomesta osoittaa, että OECD:n maa- ja teematutkinnat ovat säännöllisesti
edeltäneet maan korkeakoulujärjestelmässä toteutettuja lakiuudistuksia 1980-luvulta nykypäivään.
Myös OECD:n tuoreinta teema-arviointia korkea-asteen koulutuksesta (OECD 2006) on käytetty
laajasti korkea-asteen koulutuksen uudistusprosesseissa. Arviointi toimi muun muassa yliopistojen
rakenteellisia uudistuksia suunnitelleiden työryhmien lähteenä ja edesauttoi jäsentämään sellaisia
erilaisia korkeakoulukokonaisuuksia koskevia strategisia malleja, kuten federaatio, konsortio ja
yhdistyminen. Näitä hallinnollisia malleja on noudatettu meneillään olevissa
rakenneuudistushankkeissa Itä-Suomessa, Turussa ja Helsingissä. OECD:n arviointi on EU:n
tiedonantojen ohella yksi korkeakoulusektorin rakenneuudistuksen suuntaviivojen (OPM 2008)
perusteluista ja selkeästi perusteluna myös uuden yliopistolain valmistelussa (7/2009).(Kallo 2009;
-)

III KANSALLISEN YLIOPISTOPOLITIIKAN MUUTOS (kansallinen dokumenttianalyysi)

Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeisimmät suomalaiseen yliopistopolitiikan ja yliopistojen
hallinnan uudistukset viimeisimmän kahden vuosikymmenen kuluessa. Useiden niiden takana
näkyy ylikansallisten järjestöjen kädenjälki. Yliopistouudistusten ja reformien virta on ollut vuolas
ja muuttanut perinjuurin maamme yliopistolaitoksen perusteita.



Taulukko 1. Suomalaisen yliopistopolitiikan muutoksen merkkipaaluja 1980-luvulta 2010-luvulle

(Saarinen 1995; Ketonen & Nyyssölä 1996; Yliopistolaki 645/97; Laki yliopistolain muuttamisesta

715/2004; OPM 2001:23; OPM 2004; OPM 2005; OPM 2005:32; OPM 2006; Vanttaja 2007; Rinne

& al. 2007; SA 2009; Rinne 2010; Rinne ym. -).

Vuosi Tapahtuma Vuosi Tapahtuma

1986 Valtioneuvosto tekee päätöksen

korkeakoululaitoksen kehittämisestä

vuosille 1988–1991.

1999 Suomen ja useiden muiden

eurooppalaisten maiden opetusministerit

allekirjoittavat Bolognan julistuksen.

1987 Korkeakoululaitoksen kehittämislaki

tulee voimaan.

Yliopistojen toimintaa kuvaava

KOTA-tietokanta otetaan käyttöön.

2004 Opetusministeriö julkaisee

korkeakoulutuksen laadunvarmistus-

muistion.

Vuoden 1997 yliopistolain eräisiin

pykäliin tehdään muutoksia.

1993 Valtioneuvoston päätös koulutuksen ja

korkeakouluissa harjoitettavan

tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta

vuosille 1991–1996.

Korkeakouluneuvosto valitsee

ensimmäiset opetuksen ja tutkimuksen

huippuyksiköt.

2005 Tutkinnonuudistus toimeenpannaan.

Opetusministeriön hallinnonalan

tuottavuusohjelman julkistaminen.

1994 Kaikki korkeakoulut siirtyvät

toimintamenobudjetointiin.

2006 Uuteen palkkausjärjestelmään

siirtyminen.

Opetusministeriö julkaisee muistion



korkeakoulujen rakenteellisesta

kehittämisestä.

Työajan seurantajärjestelmän

käyttöönotto.

1996 Korkeakoulujen arviointineuvosto

perustetaan.

Tutkijakoulutuksen uudistaminen ja

tutkijakoulujen perustaminen.

2007 Opetusministeriö julkaisee

työryhmämuistiot kolmesta

kärkihankkeesta.

1997 Eduskunnan päätös vuoden 1997

ylipistolaista.

2009 Uusi yliopistolaki.

1998 Tulossopimusjärjestelmän esittely.

Kokonaistyöaikajärjestelmään

siirtyminen.

IV KANSALLISEN YLIOPISTOPOLITIIKAN VALLANKÄYTTÄJIEN ÄÄNI (kansalliset

haastattelut)

Tässä osahankkeessa tutkitaan korkeakoulupoliittisen järjestelmän muutosta sen toimijoiden ja
toiminnan kautta. Analyysi perustuu laajaan yliopistopolitiikan keskeisten toimijoiden
haastatteluaineistoon. Käsitteellistämisessä apuna on ollut Kari Palosen (2006; 2008) erottelemia
näkökulmia politiikasta toimintana. Yliopistopolitiikan dynamiikkaa etsivän tehtävän kannalta
olennainen on kontingenssia eli pelivaraa korostava näkemys ja siihen liittyvät ajatukset tilanteesta
ja mahdollisuudesta. (Palonen 2006, 26; 2008, 210–212). Tarkastelemalla politiikkaa tilanteena ja
mahdollisuutena voidaan luoda tulkintakehikko sille 1) minkälaisessa asemassa toimijat ovat
korkeakoulupoliittisessa järjestelmässä 2) minkälaista toimintaa näistä asemista voidaan
harjoittaa.(Kauko -)

Taulukko 2. Suomalaisen korkeakoulupoliittisen järjestelmän dynamiikka (Kauko -)



Yhteensopivuus historian

taustatekijöiden kanssa

Ristiriita historian

taustatekijöiden kanssa

Uusia politisoituneita

mahdollisuuksia

Muuttuva tasapaino perus- ja

innovaatiotutkimuksen välillä.

Aluepolitiikan pattitilanne.

Toiminta pohjaa vanhoihin

mahdollisuuksiin

Kansainvälisen

vuorovaikutuksen

kyseenalaistamattomuus.

Strategisten tavoitteiden ja

taloudellisten keinojen erillisyys.

Suomalaisessa korkeakoulutuspolitiikassa yhtenä peruskitkana on strategisten linjauksien erillisyys
rahoitukseen liittyvistä päätöksistä. Tämä liittyy aiempiin muutoksiin poliittisessa ohjauksessa
hallitusohjelman, kehysbudjetoinnin ja tulosohjauksen myötä (ks. esim. Tiili 2008; 2003). Uusia
mahdollisuuksia ei nähdä, sillä toimintamallit ymmärretään jokseenkin pysyviksi. Esimerkiksi
haastateltavien keskuudessa Tutkimus- ja innovaationeuvostoa pidetään keskeisenä politiikan
linjaajana, mutta sen päätösten ei nähdä saavan tukea valtiovarainministeriöltä. Kehysbudjettien
nollasummapeli vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta turhauttavalta, koska
valtiovarainministeriö ole kiinnostunut substanssikeskustelusta. Yliopistoja tuntuu kiinnostavan
tulosohjauskeskusteluissa ja edunvalvonnassa eniten rahoitus, ei niinkään koulutuspoliittisista
linjauksista keskusteleminen. Kokonaisuudessa vaikuttaa suomalaiselle korkeakoulupoliittiselle
järjestelmälle ominaiselta, että keinot estävät tavoitteista tehtyjen päätösten toteuttamista. Toisin
sanoin, järjestelmä pystyy kauttaaltaan helposti tuottamaan pitäviä budjettipäätöksiä. (Kauko -)

V YLIOPISTOVÄEN ÄÄNI (yliopisto-surveyt)

Koko survey-tutkimuksella etsittiin vastauksia seuraaviin pääongelmiin:

1. Miten yliopiston työntekijät suhtautuvat uuden yliopistopolitiikan yleislinjoihin ja
periaatteisiin?

2. Miten he kokevat viimeaikaisten yliopistoreformien ja uudenlaisten hallinnan tapojen ja
muotojen, politiikan tekniikoiden (uusi palkkausjärjestelmä, uusi työaikajärjestelmä,
tutkinnonuudistus, laadunhallinta ja arviointi) vaikuttaneen omaan työhönsä ja asemaansa
sekä miten he yleisesti suhtautuvat niihin?

3. Miten he näkevät vallan ja sen jakautumisen sekä omat vaikutusmahdollisuutensa
yliopistojen uudessa arjessa ja päätöksenteossa?

4. Miten he kokevat yliopiston hallinnoinnin ja johtamiskäytäntöjen muuttuneen?

5. Minkälaisena he kokevat oman työnsä ja sen ehdot tämän päivän yliopistossa?



Kyselyn viitekehikkoa kuvaa seuraava kuvio:

KUVIO 1. Kyselytutkimuksen viitekehys.

Suomalaisen yliopistoväen suhtautuminen harjoitettuun yliopistopolitiikkaan on kauttaaltaan varsin
negatiivista. Kaikkein kielteisimmin vastaajat suhtautuivat politiikan vaikutuksiin suhteessa eri
tieteenalojen tasa-arvoon sekä tieteen vapauteen.

UUSI YLIOPISTOPOLITIIKKA

uusliberalismi

UUDET POLITIIKAN TEKNOLOGIAT
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KUVIO 2. Suhtautuminen uuteen yliopistopolitiikkaan muuttujien keskiarvot (n=1315)

ulottuvuudella 1=erittäin negatiivinen … 5= erittäin positiivinen.

Seuraavassa kuviossa on tarkasteltu koko vastaajajoukon kokemuksia työstä ja suhtautumista uuden

politiikan tekniikoihin.



KUVIO 3. Koko vastaajajoukon kokemukset työstä ja suhtautuminen uuden politiikan tekniikoihin

(summamuuttujien keskiarvoilla tarkasteltuna).

Työ suomalaisyliopistoissa koetaan yliopistoreformienkin oloissa yhä melko mielekkääksi ja
yliopistoihin työpaikkoina ollaan varsin sitoutuneita. Vallan uusiin tekniikoihin sitä vastoin
suhtaudutaan melko karsaasti.

VI JOHTOPÄÄTÖKSET

Yliopistojen asema, tehtävät ja toimintakulttuurit ovat kokeneet voimakkaita muutoksia niin
maailmalla kuin Suomessa. Suomi ei ole harjoittamassa uutta yliopistopolitiikkansa yksinään
erillisenä kansallisvaltiona, vaan osana globaalia maailmaa OECD:ta ja Euroopan unionia. Yksi
yliopistolaitoksen perinteisen aseman ja roolin muutoksen vaikutus on se, että yliopistoja on yhä
enemmän ”vastuullistettu” toiminnastaan (Neave 2000, 17). Martin Trow’n (1996) mukaan tämä on
yksinkertaisesti vaihtoehto yliopistoihin ja sen toimijoihin aiemmin kohdennetulle uskolle ja
luottamukselle ja merkitsee itse asiassa yliopistojen autonomian vähentämistä. Yliopistoja ajetaan
kohti hallinnollisia toimenpiteitä ja sen kaltaisia uusia vallan teknologioita, joita luonnehtii
”vähäinen luottamus/korkea kontrolli” –syndrooma, ja jotka ovat strategisesti keskitettyjä, mutta
toiminnallisesti hajautettuja arviointi- ja kontrollijärjestelmiä (Reed, Meek & Jones 2002, xxii).
Tulosjohtaminen saattaa usein estää näkemästä keskitetyn johtamisen ja etäältä hallinnan
ilmeisyyttä samalla kun arvioinnin kohteiden ja arvioitsijoiden välinen hierarkia on vahvistunut
uudessa arvioivassa yhteiskunnassa (Power 1993; 1999; 2003). Arvioinnin ja laadunvarmistamisen
järjestelmät ovat tärkeitä valtion päämäärille istuttaa markkinamekanismit korkeakoulutukseen
(Henkel 1997). Suorittamisen korostaminen liitettynä voittojen tavoitteluun tuotteistaa ja kohteistaa
koko julkista sektoria, näin myös suomalaista yliopistolaitosta ja kaikkea sen työtä (Ball 2004).
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Suomalaisen energiapolitiikan hallinta: Julkisesta kontrollista ja säätelystä

markkinaperusteiseen valtaan?

Vastuullinen johtaja Ilkka Ruostetsaari

Projekti on toteutettu Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen ja Jyväskylän
yliopiston filosofian ja yhteiskuntatieteiden laitoksen yhteishankkeena. Projekti jatkaa laitosten
välillä jo 1990-luvun lopulta lähtien jatkunutta yhteistyötä. Projektiryhmään ovat kuuluneet Matti
Kojo, Tapio Litmanen ja Ilkka Ruostetsaari (projektin johtaja) ja Miikka Salo sekä osa-aikaisesti
Tuija Jartti, Mika Kari, Anna Nurmi ja Johanna Utriainen.

HANKKEEN KESKEISET TULOKSET

Projektin tarkoituksena on ollut tutkia Suomen energiapolitiikan valtarakenteita ja eri toimijoiden
rooleja päätöksentekoprosessien eri vaiheissa. Yleisenä tavoitteena on ollut analysoida, onko
elinkeinoelämän valta kasvanut energiapolitiikassa poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten
ja kansalaisyhteiskunnan kustannuksella. Hypoteesina oli olettamus, että huolimatta jo 1980-luvulla
alkaneesta säätelyn purkamisesta ja sähkömarkkinoiden avaamisesta kilpailulle vallankäyttö
Suomen energiasektorilla on muuttunut vähän 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulle
tultaessa. Tutkimusprojektin julkaisut pääosin tukevat tätä hypoteesia. Kokonaisuutena projekti on
saavuttanut hyvin sille asetetut alkuperäiset tavoitteensa. Projektin tutkijat ovat julkaisseet
monografioita ja artikkeleita sekä Suomessa että kansainvälisillä foorumeilla. Projektin julkaisuista
osa on tosin vielä kansainvälisissä aikakauslehdissä referee-vaiheessa. Projektin tutkijoiden Matti
Kojon ja Miikka Salon väitöskirjat projektin tematiikasta valmistunevat vuonna 2011.

Energiapolitiikan tekemisen pelisäännöt eli julkisen intervention muodot energiasektorille ovat
muuttuneet merkittävästi lyhyen ajan kuluessa. Energiapolitiikan säätelyn kausi, jolloin valtio
yksityiskohtaisesti sääteli energia-alaa esimerkiksi hintavalvonnan ja voimalaitosten rakentamista
koskevan lupamenettelyn kautta, päättyi sähkömarkkinoiden kilpailun vapauttamiseen 1990-luvun
puolivälissä. Deregulaation eli markkinapainotteisen energiapolitiikan kausi jäi kuitenkin verraten
lyhyeksi, noin vuosikymmenen mittaiseksi. Suomen energiapolitiikan eurooppalaistuminen merkitsi
uuden säätelykauden alkua, mikä ilmeni EU:n kasvavana vaikutuksena kansalliseen
energiapolitiikkaan (esim. päästökauppa, uusiutuvaa energiaa koskevat sitovat tavoitteet) ja
lisääntyneenä hallinnollisena ohjauksena.

Pelisääntöjen muutoksesta ja uusien toimijoiden tulosta markkinoille (ulkomaisia energiantuottajia
etabloitui Suomeen ja suomalaisia etabloitui ulkomaille) Suomen energiapolitiikan valtarakenne on
pysynyt varsin stabiilina 1980-luvulta lähtien: 2000-luvulla vallassa ovat pitkälti samat toimijat
kuin parikymmentä vuotta aiemmin. Valtarakenteen ydin on edelleen tuottajapainotteinen, joskin
suurten energiankäyttäjien vaikutusvalta on kasvanut. Esimerkiksi 2000-luvulla Suomessa
tapahtunut liikenteen biopolttoaineiden käyttöönotto sekä käyttöön tulevat tuulivoiman ja biokaasun
syöttötariffit ovat lähtökohtaisesti EU-lainsäädännön paineen liikkeelle saattamia valtiojohtoisia
prosesseja, joissa metsäteollisuus ja energiateollisuus ovat turvanneet omat intressinsä erittäin
tehokkaasti.

Muutosten hitauden (polkuriippuvuus) onkin nähty olevan tyypillistä juuri energiasektorille, ei
pelkästään Suomessa. Esimerkiksi tarvittavien investointien suuruus ja pitkäikäisyys sekä
vakiintuneet vuorovaikutusverkostot ovat vaikeuttaneet uusien toimijoiden tuloa markkinoille ja



pääsyä vaikutusvaltaisiin asemiin päätöksentekoprosesseissa. Valtarakenteen ydin eli energiaeliitti
on vuorovaikutussuhteiltaan tiiviisti yhteen kytkeytynyt ja asenteellisesti kohesiivinen.
Energiaeliitin ja kansalaisten käsitykset sitä vastoin poikkeavat verraten paljon toisistaan.
Energiaeliitti ei kuitenkaan ole täysin yksimielinen, vaan sen sisällä keskinäisiin yhteisiin
intresseihin perustuvat alasysteemit kamppailevat keskenään energiapoliittisesta vaikutusvallasta.
Esimerkiksi kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentamisesta käytyä keskustelua
tarkastellut projektin osatutkimus osoittaa, että ydinvoimateollisuuskaan ei ole monoliittinen
toimija, vaan kansalliset toimijat (Fortum ja Teollisuuden Voima) kilpailivat sekä keskenään että
suomalais-saksalaista Fennovoimaa vastaan. 1980-lukuun verrattuna vaikutusvaltaansa ovat
kasvattaneet ydinvoiman ja uusiutuvan energian ympärille rakentuvat alasysteemit, kun taas
maakaasublokki on menettänyt asemaansa.

Eliittirakenteen pysyvyydestä huolimatta energiapolitiikkaverkosto on jossakin määrin avautunut
uusille toimijoille, esim. ympäristöjärjestöille eli niitä kuullaan aikaisempaa enemmän
energiapolitiikan valmistelussa. Perinteisen teknokraattisen päätöksenteon tyylin rinnalla
osallistavampaan tyyliin siirtyminen ei ole ollut ominaista pelkästään energiahallinnolle, vaan myös
energiateollisuudelle. Vastaava muutos on havaittu myös kansainvälisesti. Osallistavan tyylin
lisäksi ydinvoimateollisuus pyrkii vahvistamaan myös suoraa vaikutusvaltaansa sekä
valtakunnallisella että kunnallisella tasolla.

Projektissa on tutkittu yleisen energiapolitiikan ohella erityisesti ydinvoiman lisärakentamista ja
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta hallinnan näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat
olleet eduskunnan periaatepäätökset ydinjätteen loppusijoituksesta vuonna 2001 ja viidennen
ydinvoimalan rakentamisesta vuonna 2002, josta projektin tutkijat ovat toimittaneet ulkomailla
julkaistun monografian. Tieteellisen tutkimuksen roolia ja asiantuntijavaltaa hallinnon ja yritysten
valtaresurssina on tutkittu sekä yleisesti että erityisesti ydinjätteen loppusijoituspäätöksen
yhteydessä.

Paikallisia uraanikaivoskiistoja on tutkittu geopolitiikan ja globalisoituneen talouden kontekstissa.
Keskeinen havainto on, että monikansallisilla energiatoimijoilla ja kaivosyrityksillä on valtaa, mutta
hallinto ja lainsäädäntö antavat mahdollisuuksia myös kunnallisella ja kansallisella tasolla toimiville
virkamiehille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja poliitikoille säädellä ja rajoittaa näiden
taloudellisten toimijoiden toimintaa.

Projektissa on tutkittu myös median roolia energiapolitiikassa. Riskeistä käytyä keskustelua
analysoineen tutkimuksen mukaan media on valtatoimija, mutta toisaalta se myös luo toimijoille
toiminta-areenan. Energiapolitiikan valtarakenteita tarkastelleen tutkimuksen mukaan median
energiapoliittisen vaikutusvallan kasvusta huolimatta sillä ei ole omaa agendaa energiapolitiikassa,
vaikka energiaeliitissä esiintyykin tämän suuntaisia epäilyjä. Tämän vuoksi mediaa ei voida lukea
instituutiona energiapolitiikan sisäpiireihin kuuluvaksi.

Projektin puitteissa on myös osallistuttu Suomen ensimmäisen ympäristösosiologian oppikirjan
(”Ympäristösosiologia”) kirjoittamiseen. Teos esittelee ympäristösosiologian keskeiset teoreettiset
ja tutkimukselliset suuntaukset, alueet ja avaukset. Kirjan pääsanoma on, että ympäristökysymysten
ratkaiseminen edellyttää yhteiskunnallisten riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteiden tunnistamista ja
tunnustamista.

Projektin uutuus on valtatutkimuksen teorioiden ja menetelmien (esim. demokraattinen eliittiteoria,
poliittisen tyylin tutkimus, riskitutkimus) soveltamisessa yhdelle yhteiskuntapolitiikan sektorille.
On syytä olettaa, että yhteiskuntapolitiikan eri sektorit poikkeavat toisistaan valtarakenteiltaan,
minkä vuoksi tarvitaan kansallisen tason vertailevaa tutkimusta. Toisaalta on todennäköistä, että
Valta Suomessa –tutkimusohjelma ei tuota lähestymistavaltaan ja metodisesti sellaista valta-



analyysiä, jonka tuloksia voitaisiin suoraan verrata esimerkiksi pohjoismaisten valtatutkimusten
tuloksiin. Projektin tutkijat jatkavat energiapoliittisen vallankäytön tutkimusta (esim. Karin, Kojon
ja Salon väitöskirjat), mutta tavoitteena on myös yleisemmin tutkia, miten suomalaisen
yhteiskunnan eliittirakenteet ovat muuttuneet 2000-luvun alun jälkeen.

HANKE OSANA VALTA SUOMESSA –TUTKIMUSOHJELMAA

Projektin tutkijat ovat osallistuneet ja esitelmöineet seuraavissa tutkimusohjelman seminaareissa:
tutkimusohjelman avajaisseminaari (Helsinki 2007), vuosiseminaari (Tampere 2008), Energia ja
valta (Vantaa 2008), Vallan verkostot (Mikkeli) ja tiedeaamiainen politiikan toimittajille (Suomen
Akatemia 2009).

Tutkimusohjelman muiden hankkeiden kanssa projektilla ei ollut mainittavaa yhteistoimintaa. Sitä
vastoin projektin tutkijat organisoivat kansallisiin kongresseihin energiapolitiikkaa käsitelleitä
työryhmiä (Politiikan tutkimuksen päivät, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura) ja
vetivät niitä. Projektirahoitus edisti myös yhteistyötä Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston
(SA:n projekti ”Suomalaiset kaivosyhteisöt globaalissa muutoksessa”). Kansallisen
ydinjätetutkimusohjelman (KYT2010) puitteissa jatkettiin Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen
pitkään jatkunutta yhteisyötä ydinjätetutkimuksen muodossa.

Kotimaista tutkijayhteistyötä suurempi vaikutus tutkimusohjelman rahoituksella on ollut
kansainvälisten tutkijakontaktien luomiseen. Tutkijat ovat esitelmöineet kansainvälisissä
kongresseissa (European Sociological Association, International Political Science Association,
Nordic Environmental Social Science Conference, WasteManagement 2008). Projektin tutkija on
osallistunut vuosina 2007-2009 EU:n 6. puiteohjelman rahoittamaan Arenas for Risk Governance –
hankkeeseen, jossa on tutkittu käsillä olevan projektin tavoin ydinjätepolitiikkaa ja
kansalaisosallistumista. Kongresseissa syntyneiden kontaktien ansiosta projektin kaksi tutkijaa
pyydettiin mukaan Socio-Technical Challenges for Implementing Geological Disposal –
hankkeeseen, joka käynnistyy EU:n 7. puiteohjelman rahoituksella 1.1.2011. Projektin tutkijoiden
kansainvälinen yhteistyö ydinjätepolitiikan tutkimuksessa jatkuu myös toisessa Implementing
Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal –hankkeessa, jota on myös esitetty
rahoitettavaksi EU:n 7. puiteohjelmasta. Uusin kontakti on Harbiniin Kiinaan, jossa pidettävään
International Symposium on Symbiotic Nuclear Power Systems –kongressiin projektin tutkija on
kutsuttu pääpuhujaksi. Obaman hallinnon asettama Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear
Future, Government and Community Liaison on ilmaissut kiinnostuksensa kuulla projektin
ydinjätehuoltoa koskevista tutkimustuloksista.

HANKKEEN YHTEISKUNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Energiapolitiikka, varsinkin ydinvoima- ja ydinjätepolitiikka oli vilkkaan julkisen keskustelun
aiheena vuosina 2007-2010. Kaikkia projektin tutkijoita haastateltiin useaan kertaan
sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa. Kommentteja annettiin myös ulkomaisten uutistoimistojen
toimittajille. Tutkijat ovat myös itse kirjoittaneet aktiivisesti artikkeleita kotimaisiin sanomalehtiin.
Projektin yksi tutkija oli kuultavana asiantuntijana eduskunnan talousvaliokunnan laatiessa
mietintöä ydinvoiman lisärakentamisesta vuonna 2010. Projektin tutkijoiden medianäkyvyys tullee
lisääntymään kun kaikki keskeneräiset julkaisut valmistuvat, mikä vahvistaa tutkijoiden
energiapoliittista asiantuntijaroolia.

HANKKEEN TÄHÄN ASTI VIISI MERKITTÄVINTÄ JULKAISUA
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Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880-2005

Laura Stark, project leader

Project goals and achievements

The research carried out within the project in all respects accomplished what it set out to do in the
application. Because we had four doctoral students in our project, the aim of the project was
weighted heavily toward providing early researcher training, a goal which has been achieved to the
satisfaction of all members. One dissertation within the project has already been published (Pasi
Saarimäki: Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit - Esiaviollinen ja aviollinen seksuaalisuus:
1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. Dept. of History and Ethnology, University of
Jyväskylä). The other three doctoral students are currently finishing their doctoral dissertation, and
Arja Turunen’s doctoral dissertation is expected to be published this year.

In addition, project members have published 19 articles within the project thus far. Nine of these are
articles in refereed international journals or anthologies. This includes the Ethnologica Fennica
theme issue Modernization, Practice and Power which featured five articles from project members.
An additional fourteen articles are in preparation and will come out by the end of 2011. Project
members will edit two article volumes, and Laura Stark’s monograph Challenges to patriarchy:
women’s hidden networks and public debates in modernizing rural Finland 1850-1900 will be
published at the beginning of next year in the Finnish Literature Society’s English-language series
Studia Fennica Ethnologica.



Among the articles in preparation are seven from project members which will appear in an
anthology on power, gender and history in joint collaboration with another Academy-funded
project: Forcing the Way - Women in Professional Networks of Power and Knowledge in 20th-
Century Finland (Univ. of Oulu, Dept. of History). This article collection, to be entitled Gender and
Power in Local Perspective: Practice and Conflict in 19th- and 20th-century Finland, has already
been pre-approved to be published in the Finnish Literature Society English-language series Studia
Fennica Ethnologica in early 2011, following the standard referee process. In addition to the seven
articles by Strategic Practices project members, the anthology will contain three articles by Forcing
the Way project members. The Studia Fennica Ethnologica series is internationally known and has
good distribution to libraries throughout the world.

Our project has created new networks with international and national scholars through a number of
activities. In October 2009, we organized the highly successful “Why Gender” conference at the
University of Jyväskylä. Sixty-five speakers from 10 different countries attended the conference to
discuss issues related to men, women, power, and the future of gender studies. The conference was
open to the public and the response was enthusiastic. This conference also brought media attention
to the Academy of Finland (which was visibly represented as one of our sponsors) and to questions
of gender and power within the cultural sciences. International networks have also been facilitated
by research visits abroad undertaken by Koskinen-Koivisto (Ohio State University. ASLA Fulbright
2009-2010) and Stark (Universidad Nova de Lisboa, 2 months). Stark has also networked with
university professors and researchers while teaching on issues of gender and power during two
different teaching exchange visits to the Georg-August Universität in Göttingen, Germany (April-
July, 2008),  and to the University of California, Berkeley and the University of Washington,
Seattle (February 2009). All members have additionally been active in presenting their research at
seminars and conferences. Project members have organized gender-related sessions at two different
conferences (III Kulttuuritutkimuksen päivät, Joensuu in 2007 and Den 31:a nordiska etnolog- och
folkloristkongressen in Helsinki in August 2009), and Koskinen-Koivisto will take part in
organizing a ”Työ ja sukupuoli (Work and Gender)” summer seminar in Nurmijärvi in 2010.

Our project members have additionally been highly active in the forums organized by the program
“Power in Finland” for the dissemination of research results. Project members have attended every
program seminar, and project leader Laura Stark served as a keynote speaker at the program
seminar in 2009. Project members have also attended several conferences organized by other
projects within the Power in Finland program, such as the Human Faces of Power conference
organized in Turku, where Stark presented a paper.  All project members combined their efforts to
produce an article for the Valta Suomessa anthology edited by program coordinator Petteri
Pietikäinen and published in spring of 2010. Laura Stark was also an invited speaker at a seminar in
Brussels entitled “Power and Democracy in Europe” organized by the Power in Finland program.

Project research

While the members of our project all initially approached the issue of gender and power in history
from different traditions and theories, they were united by a general dissatisfaction with prevailing
theories and models coming from disciplines outside history and ethnology. Approaches to gender
which assume the subordination of women are important in their own right as part of a political
agenda, but are less fruitful in basic research on the dynamics of gender and power, since power is
intertwined in everyday interaction, and women wield power against other women (likewise men
against other men). Enormous gaps exist in terms of what aspects of gendered power relations have
hitherto been examined by gender and feminist scholars. By expanding our investigation of power
and gender to include areas of life not formerly taken into consideration, our concepts of power,
agency and gender become more multi-faceted and nuanced.



Our project research was based on concrete empirical materials such as interviews, newspaper and
magazine writings, internet diaries, court records, and ethnographic descriptions, and focused first
on descriptions of discourses and practices represented within these materials, as well as their
historical and cultural contextualization. However, the long-term aim was a theoretical
condensation of our results, and this was presented in a joint article written for the Valta Suomessa
anthology which appeared in spring of 2010.  As a result of our regular discussions and exchange of
ideas, a consensus within the project has emerged regarding the importance of power at the micro-
level of everyday life.

By applying in our research the intersectional approach (according to which gender cannot be
studied in isolation because gender identities are affected by other distinctions such as race, class
and age), and combining it with anthropologist Sherry Ortner’s formulation of agency as well as
James C. Scott’s notion of power played out as hidden versus public transcripts, we have arrived at
one of the concrete results of our research, namely that what concerned women in the past most was
not power struggles with men or gender inequality per se, but the fear of not attaining an ideal
gender standard, because it was this attainment which had the most direct impact on their access to
power. Such aspirations should not be understood as merely a consequence of ideological gender
domination. Although many of these gender ideals were undoubtedly subordinating and
constraining to women from our modern-day perspective, a rigorously historical approach must
recognize that power and agency are culturally defined and, in order for its dynamics and
implications  to be fully understood,  must be studied from the perspective of those who wielded
and experienced it.

Our discussions urged us toward a consideration of how theories of agency and resistance need to
take gender into consideration, and what these theories look like when they do. Agency only exists
within an intersubjective field of relationships, and gender, being a set of relations with unique
characteristics, plays its own determining role in what sorts of agency is possible to a person. For
instance, other subordinate groups have resisted domination through the production of hidden
transcripts in secluded spaces. But due to the fact that married women have had to carry out their
activities within the family sphere (and even in non-nuclear households, patrilocal marriage patterns
have kept male kinsmen together but female kinswomen apart), most women in history have not
had the opportunity to gather in such a space with other women who would be sympathetic to their
possible oppression, one where men were not present.
Our research has further demonstrated to us that gender is a matter of taking different positions,
either through discourse or practice. These gender positions comprise often contradictory identities
which must be negotiated and balanced in everyday life. Within this negotiation, the body is not a
fixed, given, nor natural point of departure, but is also assigned various ‘positions’ in different
discourses and practices. The relationship between agency and gender can be summed up in project
member Heli Niskanen’s assessment that “the goal of agency is a desired gender position”. The
importance of rhetorical and narrative conventions in the discourses through which the self is
positioned has been noted by all project members. The importance of historical and cultural
contextualization when studying gender and power is another aspect emphasized in the work of all
the project members.

Women who aspired to the gender ideals in their society were, from the point of view of power,
acting in their own concrete interests. Numerous historical studies have provided evidence that
socially valued notions of womanhood – those that have formed the basis of power claims – have
generally only applied to upper-class women. Research has emphasized how these ideals fostered
men’s patriarchal control over women, but less research has been carried out on how they benefitted
the  women  who  were  seen  most  likely  to  achieve  these  them,  or  how  lower-class  women  might
have recognized the benefits and aspired toward the ideals. In 19th- and 20th-century Finnish history,



values attached to high-status femaleness have enabled women to lay claim to esteemed public roles
as social reformers, to demand political and educational rights alongside men, to organize
autonomous women’s religious communities and to construct for themselves relatively independent
social roles that included philanthropic activism, among others.  In short, elite women could push
through cultural projects that gave them not only status but also public spaces for collective action
separate from men and thus the possibility of their hidden transcripts gaining public acceptance.  To
be a woman of the dominant classes was to be a person whose gendered status was more fully
elaborated  in  the  public  transcript.  Women  of  the  lower  classes  strove  to  be as gendered as elite
women,  in  whatever  way  that  the  ideal  gender  distinction  was  defined  and  developed  at  that
historical moment. The more clearly one was defined as a ‘woman’ according to the value system
of the public transcript, the better chance she had to lay claim to the rights and powers available to
women of the dominant classes. Women’s agency, in the sense of pushing through historically-
specific cultural projects, had as much to do with estate and class as it did with gender.

Two other results worth noting have come up in the course of our research: first, despite seemingly
strict communal and social norms dictating personal behavior, most of the studies conducted within
the project show that in the final analysis it is individuals, including young women, who make their
own decisions, often going against the norms, and strategizing to their own advantage. Second, calls
for various types of gender equality among the landowning farmer class (recognition of wives’
equal labour contribution on the farm, equal inheritance for farm sons and daughters)  appear in
Finnish public discussion surprisingly early, namely in the early 1860s, predating the issue of
women’s rights in Finland by more than two decades. This is clearly a topic needing further
research.

Naturally, during our research, questions have arisen. Most of these are concerned with perceiving
and identifying power and agency. How can we discern individual agency and the dynamics of
power when all we have available to us are written traces of cultural discourses, which are
themselves already shaped by power relations? Such questions encourage us to examine our sources
with a critical eye and open to multiple possibilities for interpretation.
The influence of our published work and presentations will surely be most strongly felt in our own
fields of history and ethnology. Our project members, most of whom are in the beginning stages of
their research careers, have benefitted greatly from the rigorous approach to power and gender
practiced within the project, and they leave the project at the end of this year well equipped with
extensive knowledge in this area and capacity for critical analysis. The three more senior
researchers within the project are disseminating their power-based studies within their pre-existing
academic networks, through publishing, teaching, and presenting their results at conferences.

The five most important publications of the project so far:

Koskinen-Koivisto, Eerika. 2008. “Categorizing a Family, Categorizing the Self –
Experience of Class in the Life Story of a Female Worker”, Nord Nytt Vol. 4.

Niskanen, Heli. 2009. “New Acquaintances. An Attempt to Introduce Online Diaries
into Ethnology”. Ethnologia Scandinavica. Vol. 39.

Saarimäki, Pasi. 2010. Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit. Esiaviollinen ja aviollinen
seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
(Doctoral dissertation).



Stark, Laura, Marja Kokko, Eerika Koskinen-Koivisto, Heli Niskanen, Pasi Saarimäki, Saara
Tuomaala & Arja Turunen. 2010. ”Kätkeytynyt valta: Sukupuolihistoriat ja valtatutkimus”, in
Petteri Pietikäinen (ed.) Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, pp. 79-96.

Stark, Laura (ed). 2009. Modernization, Practice and Power (Ethnologica Fennica theme issue
containing five articles from project members), vol. 36.

EUROOPAN UNIONI KANSAINVÄLISENA TOIMIJANA: EU:N

ULKOSUHTEET PIENEN MAAN NÄKÖKULMASTA

Teija Tiilikainen (vastuullinen johtaja) ja Tuomas Forsberg

Hankkeen tavoitteena oli yhtäältä jäsennellä vallasta käytävää teoreettista keskustelua ja toisaalta
lähestyä EU:n kansainvälispoliittista valtaa näiden teoriakehikoiden avulla unionin ulkosuhteiden
keskeisillä alueilla. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet: hankkeen puitteissa on
osallistuttu kumpaakin aihetta koskevaan tieteelliseen keskusteluun ja erityisesti unionin vallan
analyysi sen ulkosuhteissa jatkuu hankkeeseen kytkeytyneiden tutkijoiden työssä vielä
rahoituskauden päätyttyäkin. Erityisen ilahduttavaa on myös, että hanke on omalta osaltaan
ohjannut suomalaista EU-tutkimusta tämän tällä hetkellä kansainvälisessä tutkijayhteisössä
keskeisen tutkimusteeman suuntaan.

Hankkeen lisäarvo valtatutkimukselle on selvimmin näkyvissä kansainvälisten suhteiden ja EU-
tutkimuksen saralla. Hankkeen avulla valtatutkimus on pystytty tuomaan lähemmäs EU-tutkimusta,
jossa on operoitu paljonkin vallan käsitteillä mutta ilman, että sitä olisi sidottu vallasta käytyyn
käsitteelliseen ja teoreettisen keskusteluun kovinkaan vahvasti. Hanke on kuitenkin pystynyt
tuomaan argumentteja vallan käsitteelliseen keskusteluun esim. ’normatiiviseen valtaan’ ja
’rakenteelliseen valtaan’ liittyen, jotka on käsitteellistetty ei vain kansainvälisten suhteiden
tutkimuksessa, vaan laajemminkin, epäselvästi ja moniselitteisesti. Uudempien ja EU-tutkimukseen
heikommin sovellettujen valtakäsitteiden avulla tutkimushanke on myös kyennyt kyseenalaistamaan
sellaisia EU:n kansainväliseen valtaan liittyviä olettamuksia, jotka ovat hyvin luonteenomaisia
integraatiotutkimukselle.

Hanke toi myös lisäarvoa etenkin EU-Venäjä –suhteiden tutkimukseen. Hankkeen
yksityiskohtaisissa analyyseissä voitiin todeta, että EU:n heikkous suhteissa Venäjään on kiinni
monista seikoista kuten strategian puutteesta, riittämättömistä valtaresursseista tai liian suurista
odotuksista eikä yksinomaisesti vain EU:n hajanaisuudesta, mihin julkisessa keskustelussa ja
tutkimuksessakin tavanomaisesti viitataan.

EU:n valtaa Välimeren alueella on niin ikään arvioitava huomattavasti hienojakoisempana ilmiönä
kuin mitä nykyinen EU-tutkimus tekee. Tutkimushanke osoitti, kuinka EU:n vallassa eri Välimeren



alueen kumppanimaiden kanssa on huomattavia maakohtaisia eroja. Vallan lähestyminen
yksinomaan unionin julkilausuttujen makrotason tavoitteiden toteutumisena ja sen hahmottaminen
koko alueen tasoisena ilmiönä voidaan nähdä aiemman valtatutkimuksen heikkouksina.

Tutkimushankkeen Aasiaa koskeva osuus on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Tähänastiset tulokset
kuitenkin osoittavat, että Aasian maiden keskinäiset integraatiohankkeet tarjoavat EU:n vallalle
alueiden väliseen vuorovaikutukseen nojautuen erään keskeisistä kanavista.

Valtatutkimus jatkuu kaikkien hankkeessa mukana olleiden tutkijoiden tutkimusagendalla hankkeen
päättymisen jälkeenkin. Tarkoituksena on saattaa valmiiksi kirja EU:n ulkosuhteista ja EU:n vallan
luonteesta sekä jatkaa artikkeleiden kirjoittamista niin vallan käsitteestä kuin vallan ilmentymistä
kansainvälisissä suhteissa yleensä ja EU:n ulkopolitiikassa erityisesti.

HANKE TUTKIMUSOHJELMASSA

Hanke osallistui aktiivisesti ohjelman yleisiin tapahtumiin. Hanke esittäytyi aloitusseminaarissa
2008.  Vallan teoriat –työpajassa pidettiin esitys vallan taksonomioista. Turun seminaarissa 2009
oltiin läsnä ilman omaa esitystä. Päätösseminaarissa kerrottiin hankkeen tuloksista. Lisäksi
osallistuttiin Tampereella järjestettyyn Power and Knowledge –konferenssiin vuosina 2008, joissa
esitettiin yksi alempana listatuista julkaisuista sen alkuvaiheessa.

Muiden VALTA-hankkeiden kanssa hankkeella ei ollut yhteisiä omia seminaareja tai
yhteisjulkaisuja, mutta sen sijaan paljon kontakteja muissa VALTA-hankkeissa toimineisiin
tutkijoihin.

Ohjelma edisti merkittävällä tavalla tutkimushankkeen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja.
Syyskuussa 2009 Helsingissä pidettiin hankkeen ympärillä seminaari, johon osallistui pieni joukko
erittäin arvostettuja ja keskeisiä tutkijoita EU:n ulkosuhteiden alalta. Alan merkittäviin
kansainvälisiin seminaareihin (ECPR Standing Group for European Studies, Riika 2008 ja Porto
2010, ISA New York 2009) osallistuttiin säännöllisesti, mikä poiki verkostoitumisen ja
kommenttien lisäksi myös yhteisiä julkaisuja. Hankkeen puitteissa muodostettiin myös toimivia
suhteita Brysselissä toimiviin tutkimuslaitoksiin.

HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Hankkeella voi katsoa olevan yhteiskunnallista vaikutusta yhtä hyvin suomalaisen poliittisen
päätöksenteon kuin EU-tason vaikuttamisen muodossa. Hankkeen kautta on ensinnäkin rakennettu
suomalaiseen tutkijayhteisöön osaamispääomaa eräällä tämän päivän EU-politiikan
dynaamisimmista ja keskeisimmistä alueista. Suomalainen EU-tutkijayhteisö on varsin pieni, mutta
sen tehtävänä on kuitenkin tukea suomalaista politiikkavalmistelua koko EU:n globaalin roolin
kentällä. EU:n valtaa ja vaikuttamista koskeva tutkimustieto on hyvin politiikkarelevanttia.
Tutkimusprojektin jäsenet ovat osallistuneet lukuisiin seminaareihin ja politiikkavalmisteluryhmiin,
joissa EU:n vallan haasteita on pohdittu. Hankkeeseen pohjautuvaa tietoa ja näkemyksiä on viety
asiantuntijaroolin muodossa myös eduskunnan valiokuntiin.

Tutkimusryhmä on toisaalta osallistunut aihetta koskevaan kansalaiskeskusteluun mm.
kirjoittamalla kolumneja ja antamalla haastatteluja (Esim. Tuomas Forsberg,”Saiko EU nyt
puhelinnumeron?”, Aamulehti 11.2.2010; Teija Tiilikainen, ”Eurooppa-neuvosto nousee vallan
huipulle”, HS 2.2.2010.) Lisäksi osallistuttiin useisiin avoimiin EU:n ulkosuhteista ja



institutionaalisia rakenteita käsitteleviin tilaisuuksiin, joita järjestivät mm. Eurooppalainen Suomi,
Eurooppa-tiedotus.

Vastaavaa yhteiskunnallista vaikutusta on syntynyt myös suoraan EU-tasoisiin valmisteluelimiin
osallistumisesta. Tutkimushankkeen jäsenet ovat osallistuneet esimerkiksi EU:n
turvallisuuspoliittisen tutkimuslaitoksen (EUISS) seminaareihin hanketta koskevilla teemoilla.

HANKKEEN VIISI MERKITTÄVINTÄ JULKAISUA

1) Tuomas Forsberg, “The EU as a Normative Power (Once More). A Conceptual Clarification of
an Ideal Type”, Journal of Common Market Studies, [accepted for publication June 2010
forthcoming 2011].

2) Teija Tiilikainen, “The EU in Its Own Eyes:  The EU’s Power in Its Self-Understanding”,
European Foreign Affairs Review [accepted for publication August 2010; forthcoming 2011].

3) Tuomas Forsberg and Antti Seppo, “Power without Influence? The EU and Trade Disputes with
Russia”, Europe-Asia Studies vol. 61, no. 10, 2009, pp. 1805-23.

4) Tuomas Forsberg and Antti Seppo, “The Russo-Georgian War and the EU Mediation”. In Roger
Kanet (ed.) Russian Policy toward the West in the 21st Century. Basingstoke: Palgrave MacMillan,
2010.

5) Tuomas Forsberg, “Power in International Relations – An Interdisciplinary Perspective”, In Pami
Aalto,  Vilho  Harle  and  Sami  Moisio  (eds) International Studies: Interdiciplinary Approaches.
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2011.

Julkinen talous, taloudellinen valta ja tulonjako

Vastuullinen johtaja Matti Tuomala

Ylimpien tulo-osuuksien kehitys Suomessa

Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa ennennäkemättömän voimakkaasti 1990-luvun jälkipuoliskolta
lähtien ja ovat nyt historiallisesti katsottuna korkealla tasolla. Suomessa tuloerot ovat palanneet
tasolle, jolla ne olivat 40 vuotta sitten. Kotitalouskohtaisten kulutustutkimus- ja
tulonjakotilastoaineistojen avulla olemme tarkastelleet ylimpien tulo-osuuksien kehitystä Suomessa
ajanjaksolle 1966–2007. Tutkimukset ovat osoittaneet eriarvoisuuden kehityksen U-muotoisuuden.
Sama kehitys on havaittavissa ylimpien tulo-osuuksien muutoksessa. Tuloerot ja ylimmät tulo-
osuudet supistuivat 1960-luvun puolesta välistä aina 1990-luvun alkuun asti. 1990-luvun puolen
välin jälkeen tapahtui jyrkkä käänne, jolloin ylimmät tulo-osuudet kääntyivät voimakkaaseen
kasvuun. Ylimmät tulo-osuudet ylittävät nyt selkeästi 1960-luvun tasot. Keskeistä tähän kasvuun on



ollut ennen näkemätön pääomatulojen kasvu. Pääomatulojen osuus suurituloisimman yhden
prosentin tuloista oli vuonna 2007 62 prosenttia. Vuonna 1990 tuo osuus oli 14 prosenttia.
Pääomatuloissa osinkotulojen kasvu taas on ollut merkittävin tekijä. Vuoden 1993 veroreformilla
on ollut keskeinen rooli tähän kehitykseen. Ns. eriytetty tuloverojärjestelmä, jossa pääomatuloa
verotettiin saman suhteellisen veroprosentin mukaan, on vähentänyt verotuksen progressiivisuutta ja
lisännyt ylimpien tulojen osuutta Suomessa.

Suurituloisten tulot kasvaneet muita ripeämmin

Kuva 1 Reaalisten käytettävissä olevien tulojen kehitys eri desiileissä ja ylimmässä 1 prosentissa
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Monissa maissa, joissa ylimpien tulonsaajien tulo-osuuksien kehittymistä on tutkittu, on havaittu
niiden noudattavan U-muotoista käyrää pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi USA:ssa ja Isossa-
Britanniassa ylimpien tulonsaajien tulo-osuuksien pienentyminen pysähtyi 1970-luvulla, minkä
jälkeen 1980-luvulta lähtien ne ovat voimakkaasti kasvaneet.

Alenevaan kehitykseen vaikutti progressiivinen verotus, joka oli pitkään esteenä ylimpien
tulonsaajien pääomatulo-osuuksien kasvulle. 1970- ja 1980-luvulla verouudistukset näissä maissa
vähensivät verotuksen uudelleenjakovaikutuksia. Käytettävissä olevien tulojen tarkastelu
tulokymmenyksissä ja ylimmässä prosentissa tulonsaajia osoittaa, että alimmissa desiileissä tulot
eivät ole juurikaan kasvaneet. Ylimmässä tulonsaajakymmenyksessä kasvu käynnistyi laman
taituttua 1990-luvun puolivälin jälkeen. Keskimääräinen kasvu ylimmässä desiilissä on vielä ollut
vaatimatonta verrattuna ylimpään prosenttiin, joka on 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla tehnyt
irtioton muista. Ylin prosentti kasvatti keskimääräiset reaaliset käytettävissä olevat tulonsa lähes
2,5-kertaisiksi vuodesta 1995 vuoteen 2007.

Pääomatulojen osuus bruttotuloista kasvanut suurituloisilla

Tulojen koostumuksessa tapahtui merkittävä muutos 1990-luvun puolivälin jälkeen ja se muuttui
sitä enemmän mitä korkeampiin tuloihin mentiin. Pääomatulojen osuus kaikista tuloista kasvoi
voimakkaasti ja erityisesti sen osuus kasvoi ylimmissä tuloissa. Vuonna 1990 suurituloisimmassa
prosentissa tulonsaajista pääomatulojen osuus tämän ryhmän kaikista tuloista oli 14 prosenttia, ja
vuonna 2007 se oli noussut 62 prosenttiin. Samanaikaisesti yrittäjätulojen osuus ylimmässä
prosentissa putosi 17 prosentista 7 prosenttiin. Palkkatulojen osuus tässä ryhmässä putosi
vastaavana ajanjaksona 60 prosentista 27 prosenttiin.



Kuva 2 Bruttotulojen koostumus
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Verojärjestelmän uudelleenjakovaikutus väheni viime vuosikymmenen loppupuolella. Vuosi 1993
on eräänlainen taitekohta. Silloin pääomatuloja alettiin verottaa suhteellisella veroprosentilla, joka
oli aluksi 25 prosenttia ja nousi myöhemmin 28 prosenttiin. Verotus keveni ajanjaksolla 1990–2007
eniten suurimpien tulojen kohdalla.

(1) Ylimpiä tulo-osuuksia koskevia tutkimuksiamme

Markus Jäntti - Marja Riihelä - Risto Sullström and Matti Tuomala (2010), Trends in top
income shares in Finland, eds. Top Incomes over the Twentieth Century vol II, Tony
Atkinson-Thomas Piketty, Oxford University Press.

This article provides new evidence about the evolution of top incomes in Finland based both on
tabulated income tax data for 1920–2003 and on micro data over the period 1966–2004. The article
shows how the proportion of income earned by the very richest one per cent has changed over time.
We find a U–shaped pattern of the income share of top one percent over the period from the mid
1950 to 2004. The results bring out clearly how the major equalization from around the mid 1950 to
the mid 1990s has been reversed, taking the shares of top income groups back to levels of inequality
or even higher found over 40 years ago.

The main factor that has driven up the top one per cent income share in Finland after the mid 1990s
is in an unprecedented increase in the fraction of capital income which is in 2004 63 per cent of
gross incomes in the top one per cent group. Therefore the composition of high incomes at the end
of period considered is very different from those earlier years of the period 1966-2004. We argue in
this paper that the 1993 tax reform is one of the key factors responsible for this trend. Our results



suggest that the decline in income progressivity since the mid 1990s is a central factor explaining
the increase of top income shares in Finland.

Marja Riihelä–Risto Sullström–Matti Tuomala  (2010)Trends in Top Income Shares in
Finland 1966–2007 VATT Research Reports 157

This paper provides new evidence about the evolution of top incomes in Finland over the period
1966–2007. Using micro data we construct estimates of shares of top income groups. The paper
shows how the proportion of income earned by the very richest one per cent has changed over time.
It shows a U-shaped pattern over this period. The total share of the highest earners fell consistently
between the mid 1960s and the beginning of the 1990s but then began to rise. The results bring out
clearly how the major equalization from the mid 1960s to the mid 1990s has been reversed, taking
the shares of top income groups back to levels of inequality or even higher found 40 years ago. The
main factor that has driven up the top one per cent income share in Finland after the mid 1990s is in
an unprecedented increase in the fraction of capital income which is in 2007 62 per cent of incomes
in the top one per cent group. In 1990 this fraction was 14 per cent. Therefore the composition of
high incomes at the end of period considered is very different from those earlier years of this period.
We argue in this paper that the 1993 tax reform is one of the key factors responsible for this trend.
Our results suggest that the decline in income progressivity since the mid 1990s is a central factor
explaining the increase of top income shares in Finland.

Potential Determinants of Top Income Inequality Saikat Sakar & Matti Tuomala , Tampere
Economic Working Papers Net Series no77

Using the data series produced from the collective research project on the dynamics of income
distribution (Atkinson and Piketty 2007, 2010) we have studied the effect of different economic
factors on top income inequality in five Anglo-Saxon countries (Australia, Canada, New Zealand,
UK, USA). These effects turn out to be different for individual countries. The bubbles of financial
market explain the surge in top income inequality in the United States. Our results reveal that the
bubbles of financial market increase top income inequality, although the economic growth rate fails
to increase top income shares in the United States. The effect of economic growth rate on top
income inequality is also time varying in the Anglo Saxon region. The positive economic growth
rate of post 1980 turns out to be pro rich but the economic growth rate of pre 1980 does not promote
the top income inequality. The top marginal tax rate and government expenditure may have an
equalizing effect by reducing income of the rich, though the impact of financial development on top
income inequality is inconclusive.



Tuloerot, työtunnit ja Veblen ilmiö

Hannu Tanninen & Matti Tuomala

Makrotaloustieteessä on viime vuosina kiinnitetty kasvavassa määrin huomiota keskimääräisten
työtuntien eroihin maiden välillä. Keskimääräiset vuosityötunnit laskivat aina 1980-luvun
taitteeseen asti, jonka jälkeen laskutrendi on joko taittunut tai keskimääräinen vuosityöaika on jopa
kasvanut. Keskimääräisen vuosityöajan osalta Suomi muistuttaa pikemminkin Pohjois-Amerikan
maita kuin Pohjoismaisia naapureitaan.

Miten tämän kehityksen voisi selittää.? Pidämme ns. Veblen ilmiötä tämän kehityksen tärkeänä
selittäjä. Ilmiötä voi kuvata lyhyesti seuraavalla tavalla. Tuloerojen kasvaessa keskituloiset joutuvat
raatamaan pidempään ja usein monessa työssä. He koettavat matkia ylemmän sosiaaliryhmän
kulutustottumuksia. Nämä puolestaan jäljittelevät kaikkein vauraimpia. Saavuttaakseen yksityistä
kulutusta ihmiset, erityisesti keskituloiset, joutuvat luopumaan ajasta johonkin muuhun.

Tässä kirjoituksessa pohdimme tuloerojen, verotuksen ja tehtyjen työtuntien välistä suhdetta.
Tarkastelemme työtunteja tarkastelevaa kirjallisuutta tuloerojen näkökulmasta erityisesti työn
tarjontaan liittyvän ulkoisvaikutuksen tai Veblen ilmiön näkökulmasta.  Pohdimme verotukseen
liittyviä normatiivisia politiikkavaikutuksia optimaalisen tuloveroteoria näkökulmasta. Mikäli työn
tarjontaan liittyy negatiivinen ulkoisvaikutus (Veblen ilmiö), niin millaisia vaikutuksia sillä on
optimaaliseen uudelleenjakopolitiikkaan welfaristisen ja ei-welfaristisen (paternalistisen)
yhteiskunnan hyvinvointifunktion tapauksissa. Esitämme  joitakin veropoliittisia johtopäätöksiä.

(2) Tuloliikkuvuutta ja tuloeroja koskevaa tutkimusta

Ilpo Suoniemi and Juha Rantala: Income mobility, persistent inequality and age, recent
experiences from Finland. Eläketurvakeskus, keskustelunaloite 2010:6  ja Palkansaajien
tutkimuslaitos, työpapereita 263.

Tutkimuksessa tarkastellaan laajan rekisteriaineiston avulla Suomen tuloliikkuvuutta vuosina 1995–
2004. Aineisto sisältää tietoja tulojen rakenteesta, omaisuus- ja palkkatuloista ja muista
tulonlähteistä, erityisesti julkista tulonsiirroista ja maksetuista veroista. Tuloliikkuvuuden
mittaaminen perustuu siihen, missä määrin väestön tuloerot pienenevät, kun mittaus perustuu
pidemmän aikavälin keskituloihin eikä yksittäisen vuoden antamiin tuloksiin (Shorrocks 1978).
Suomessa tulojakauman sisäinen tuloliikkuvuus on merkittävää. Tuloliikkuvuus vähenee iän myötä
ja erityisesti eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Tuloliikkuvuus pienentyi 2000-luvulle siirryttäessä
aiemmasta ja pysyvyys alimmassa tulokymmenyksessä lisääntyi. Suomen tuloerot



ovat kasvaneet myös pidempiaikaisia viiden vuoden keskituloja tarkasteltaessa. Muutos oli
merkittävä työikäisten ja erityisesti nuorten alle 30-vuotiaiden ryhmässä. Tuloliikkuvuus aleni
viisivuotisikäryhmissä 50–54- ja 55–59-vuotiaat samalle tasolle kuin ikäryhmässä 60–64-
vuotiaat.Tulokset viittaavat siihen, että elinkaarituloissa mitatut tuloerot ovat kasvaneet.
Käytettävissä olevien tulojen dekomponointi paljastaa, että vuosittaisten tuloerojen muutokset
näkyvät myös pidemmän ajan tuloeroissa. Pääomatulojen vaikutus pysyvien tuloerojen kasvuun oli
samaa luokkaa kuin työtulojen vaikutus, vaikka niiden tulo-osuus oli huomattavasti pienempi
Bruttotulojen Gini-kertoimen dekomponointi paljastaa, että viimeaikainen välittömän verotuksen
progressiivisuuden aleneminen vaikutti myös pysyviin tuloeroihin eikä ollut pelkästään
vuosittaisten vaihtelujen seuraus.

(3) Tuloeroja ja tulojen uudelleenjakoa kokevia tutkimuksia

On Optimal Lifetime Redistribution Policy Sanna Tenhunen&Matti Tuomala* Journal of
Public Economic Theory 2010

In this paper we examine various aspects of the optimal lifetime redistribution policy within a
cohort. We characterise the optimal tax policy when society consists of individuals who do not
differ only in productivity, but also in time preference. We extend Diamond’s (2003) analysis on
nonlinear taxation of savings into the three-type and four-type models. To gain a better
understanding of the lifetime redistribution, the problem is also solved numerically.

    Our results provide a rationale for distortions (upward and downward) in savings behaviour in a
simple two-period model where high-skilled and low-skilled individuals have different non-
observable time preferences beyond their earning capacity. If we interpret our model so that instead
of private savings there is public provision of pension in the second period, then in the three-type
model we find a non-monotonic pattern of the replacement rates. The numerical results suggest that
retirement consumption is less dispersed than the first period consumption in a paternalistic case.
Paternalistic government policy also increases second period consumption compared to the
welfarist case.

On the design of an optimal non-linear pension system with habit formation

Sanna Tenhunen &Matti Tuomala Tampere  Economic Working Papers, Net Series no 68,
University of Tampere.

We study optimal lifetime redistributive policy in a two-period model where individuals differ in
both skill and future discounting. Furthermore, we assume that individual’s retirement period utility
is dependent of the earlier standard of living, i.e. there is a habit formation effect. We consider both
welfarist government respecting individual utilities as well as the case where the government aims at
correcting the short-sightedness of the individuals. We assume that both labour income and saving
are observable. Hence the pension benefits schemes can be based on both labour (gross) income and
saving  of  each  type.  Analytical  results  depend  on  the  pattern  of  incentive  constraints.  The  two



sources of imperfect information, wage rate and time discounting, interact, so the effects cannot be
separated. To analyse in more detail the tax and pension policy and the effect of the degree of habit
formation the problem is also solved numerically. We found support for non-linear tax/pension
program in which some types of individuals are taxed while some are subsidized. Our numerical
results  regarding  optimal  tax  and  pension  policy  seem  to  be  rather  robust  with  respect  to  the
correlation between skill levels and discount rates. Hence our results provide one reason for taxing
savings as a means of more efficiently taxing those with higher earnings potentials.

Charitable Conservatism, Poverty Radicalism and Inequality Aversion Ravi Kanbur&Matti
Tuomala, ilmestyy Journal of Economic Inequality.

In his Presidential Address to the European Economic Association, Tony Atkinson  introduced the
idea of a “Charitable Conservatism” position in public policy, which “exhibits a degree of concern
for the poor, but this is the limit of the redistributional concern and there is indifference with respect
to transfers above the poverty line.” This contrasts with the perspective of poverty indices, which
give  zero  weight  to  those  above  the  poverty  line,  which  we  call  “Poverty  Radicalism,”  and  with
standard “Inequality Aversion” where the weights decline smoothly as we move up the income
scale. The object of this paper is, first, to clarify the interrelationships between Charitable
Conservatism, Poverty Radicalism and Inequality Aversion. We do this by showing how the
patterns of welfare weights to which each of these gives rise are related to each other. Secondly, we
are concerned to demonstrate the implications of these different views for optimal income taxation.
In  terms  of  levels  and  patterns  of  marginal  tax  rates,  we  show  that  Charitable  Conservatism  and
Poverty Radicalism are on a continuum, and by choice of low or high Inequality Aversion one can
approximate either outcome fairly well.

Ravi Kanbur - Matti Tuomala (2010), Relativity, inequality, and optimal nonlinear income
taxation, Tampere  Economic Working Papers, Net Series no 75

How does concern for consumption relative to others (”relativity”) affect the progressivity of the
optimal income tax structure? In this paper we revisit this literature and present a more detailed
analysis of the solution to the non-linear income tax problem with consumption interdependence
than  is  currently  available,  generalizing  some  results  and  developing  other  results  for  cases  with
special objective functions and special distributions, as well as numerical simulations. Of particular
interest for us is the interplay between inequality and relativity in determining the optimal tax
schedule. We find support for greater progressivity in the tax structure as relative concern increases.
But our numerical calculations show that this incremental impact is less at higher levels of
inequality. We also explore what happens when the government does not accept the relative
concerns of individuals and maximizes a non-welfarist objective function.



Voimakentillä – Naiset tiedon ja vallan ammatillisissa verkostoissa 1900-luvun
Suomessa

Hankkeen vastuullinen johtaja: professori Jouko Vahtola / Historiatieteet, Oulun yliopisto

Tutkijat: FT Heini Hakosalo, FT Seija Jalagin, FT Marianne Junila, FM Heidi Kurvinen ja FM
Niina Timosaari

Voimakentillä-hankkeessa on tutkittu eri ammattikuntia sukupuolen, erityisesti naisten
näkökulmasta. Koska historiallista tutkimusta aiheesta ei juuri ole, myös nykyaikaa koskevat
työelämätutkimukset professioista ja sukupuolesta ovat usein vailla historiallista ulottuvuutta.
Hankkeessa on tutkittu sekä yksittäisiä toimijoita ja ryhmiä että institutionaalisia rakenteita. Näitä
kahta tasoa yhdistämään on käytetty valtaverkoston käsitettä. Lisäksi hankkeessa on analysoitu
feminiinisyyden ja maskuliinisuuden historiallisia merkityssisältöjä. Hankkeen ajallinen painopiste
on ollut suomalaisen sukupuolijärjestelmän murrosvaiheissa, 1900-luvun ensi vuosikymmeninä
sekä 1960- ja 1970-luvuilla. Hanke on osatutkimusten osalta vielä kesken – kaksi jatkuu
tutkijatohtorin projekteina vuosina 2009–2012, yksi muun toimen ohessa, kaksi muulla
rahoituksella väitöstutkimuksina, jotka valmistuvat vuosina 2012 ja 2013. Tämän johdosta raportti
sisältää alustavia tutkimustuloksia.

Projekti on keskittynyt tarkastelemaan sukupuolen merkitystä vallanjaossa neljällä kentällä:
opetustyössä, hengellisessä työssä, lääkärintyössä ja toimittajantyössä. Osatutkimuksissa (1)
identifioidaan kunkin kentän tärkeimmät vallan keskittymät tarkasteltavana historiallisena
ajankohtana, (2) selvitetään naisten mahdollisuuksia ja käyttämiään taktiikoita edetä näihin vallan
keskittymiin ja heidän tapojaan toimia niissä sekä (3) etsitään valtamekanismeja, jotka ovat
vaikeuttaneet – tai joissain tapauksissa helpottaneet – naisten etenemistä näihin vallan keskittymiin.
Osa valtamekanismeista oli luonteeltaan virallisia ja näkyviä (esimerkiksi säädökset, jotka 1900-
luvun alussa vaikeuttivat naislääkärien palkkaamista julkisiin virkoihin), mutta huomattava osa
niistä toimii piiloisesti ja voidaan tunnistaa vain seurauksistaan, historiallisen valta-analyysin
avulla.

Erikoistuminen, sijaistaminen ja verkostot

Yksi osatutkimuksia yhdistävä havainto on, että ammatillisen verkoston valtakeskittymät eivät
itsestään selvästi korreloi muodollisen aseman ja institutionaalisen hierarkian kanssa. Myös ilman
virallista asemaa on toisinaan mahdollista saavuttaa huomattavaa toiminnallista valtaa. Tämän
vuoksi vallan keskittymät on tutkimuksen avulla identifioitava pikemminkin kuin vain oletettava.

Perusedellytyksenä naisten pääsylle ammatillisille kentille on pidettävä koulutusta, joka takasi
muodollisen pätevyyden ja mahdollisuuden harjoittaa ammattia ja mahdollisuuden pyrkiä
ammatillisiin verkostoihin. Naiset käyttivät erilaisia taktiikoita tunkeutuessaan alun perin miehiselle
ammatilliselle kentälle – mikä ei ole taannut pääsyä niiden valtakeskittymiin. Yksi taktiikoista oli
erikoistuminen, oman "lokeron" rakentaminen kentän sisään. Usein kysymyksessä on alue, joka



kiinnosti alalla toimivia miehiä suhteellisen vähän ja / tai jota pidettiin naiselle sopivana hänen
"luontaisten" eli luontaisina pidettyjen ominaisuuksiensa perusteella. Tällaisia lokeroita olivat
esimerkiksi synnytyslääkärin työ lääkärintyön kentällä, sosiaalisia aiheita käsittelevien juttujen
kirjoittaminen toimitustyössä tai lapsi- ja naistyö evankelis-luterilaisessa kirkossa ja
lähetysjärjestöissä. Lokerot toisaalta myös marginalisoivat naiset miesvaltaisella ammatillisella
kentällä, ja saattoivat luoda käsityksen siitä, että ammatillinen ”naisongelma” oli onnistuttu
ratkaisemaan.

Toinen taktiikka oli sijaistaminen. Naiset toimivat eräänlaisena ammatillisena reservinä, joka
normaaliaikoina usein teki osa-aikatyötä mutta johon voitiin turvautua ammatillisten suhdanteitten
niin vaatiessa. Suomen 1900-luvun historiassa sijaistamisen merkitys korostuu erityisesti sota-
aikoina. Poikkeusaikoina naiset pääsivät rintamalle siirtyneiden miesten sijaisina osoittamaan
ammatillisen pätevyytensä, mikä antoi tilaisuuden osoittaa heidän pätevyyttään, ammatillista
kunnianhimoaan tai sopivuuttaan kyseenalaistaneita käsityksiä vääriksi. Sijaistaminen ei kuitenkaan
poikkeusaikojen väistyttyä taannut naisten ammatillisen aseman säilymistä vaan heitä palautettiin
miesten tieltä reserviin tai naisille sopivammiksi katsottuihin tehtäviin.

Kolmas taktiikka oli hakea tukea kotimaisen ammatillisen kentän ulkopuolelta. Monilla ammateissa
toimivilla, koulutetuilla naisilla oli jo 1900-luvun alkupuolella laajat kansainväliset verkostot.
Taktiikka ei osoittautunut erityisen tehokkaaksi: laajatkaan kansainväliset verkostot ja kokemus
eivät yleensä auttaneet naisia integroitumaan kotimaisiin ammatillisiin verkostoihin tai etenemään
vaikutusvaltaisiin asemiin näissä verkostoissa. Sen sijaan se auttoi joitakin naisia merkittäville
ammattiurille kansainvälisissä verkostoissa – ja paradoksaalisesti vei heidät pois kamppailemasta
pääsystä kotimaan ammatillisille kentille ja niiden valtakeskittymiin.

Tehokkaampaa saattoi olla nojaaminen perhe- ja sukuverkostoihin. Suku- ja perheverkostoilla oli
pitkälle 1900-luvulle yllättävän suuri merkitys myös ammatillisilla kentillä. Ne vaikuttivat monessa
tapauksessa olennaisesti naisten etenemiseen. Esimerkiksi lehden päätoimittajuus saattoi siirtyä
aviomiehen kuoleman jälkeen tämän vaimolle, lääkärivaimo saattoi vuosikymmenien ajan sijaistaa
miestään kunnanlääkärin virassa, tai naisia(kin) rekrytoitiin uskonnollisten käsitysten merkitsemistä
perhe- ja sukuverkostoista.

Ammatin arvostus ja palkkataso eivät laske naisten myötä

Tutkimuksemme osoittavat vääräksi sen usein esitetyn väitteen, että ammattikunnan naisistuminen
johtaa väistämättä ammatin arvostuksen ja palkkatason laskuun. Hammaslääkärit ja oppikoulun
opettajat ovat esimerkkejä ammattiryhmistä, jotka naisistuivat varhain, ilman että ammattien
arvostus ja palkkaus olisivat romahtaneet. Toimittajan ammatin 1960-luvulla alkanut naisistuminen
ei estänyt toimittajien palkkatason ja arvostuksen nousua 1970-luvulla. (Mikä ei tietenkään
myöskään tarkoita, että palkan ja statuksen nousu oli ollut seurausta alan naisistumisesta.) Niinpä
1990-luvulla virinnyt vilkas keskustelu ja huoli opettajakunnan naisistumisesta ovat kummunneet
selkeästi muista lähtökohdista kuin naisten lukumäärän tosiasiallisesta lisääntymisestä.

Naisten määrän kasvu jollakin alalla, ns. kriittisen massan saavuttaminen, teki yleensä toimijat
aiempaa tietoisemmaksi sukupuolen merkityksestä, mutta se ei välttämättä merkinnyt naisten tien
tasoittumista ammatillisiin valtakeskittymiin ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Naisten



määrän kasvu oli saattanut tapahtua huomaamatta ja se alettiin mieltää uhkaksi ammattialan
statukselle tai miesten asemalle vasta, kun sukupuoleen perustuvia muodollisia esteitä pyrittiin
poistamaan. Esimerkiksi julkisen sektorin tai kirkollisten virkojen hidas avaaminen naisille toimi
institutionaalisena valtamekanismina (lainvalmistelu ja -säädäntö, edustuksellinen päätöksenteko),
jolla uudistuksia saatettiin viivyttää.

Ammattialalla toimivien naisten määrän kasvu ei välttämättä merkitse, että pyrkimys sukupuolten
tasa-arvon edistämiseen kasvaa. Nais- ja miestoimijoiden suhtautumiseen sukupuolten tasa-arvoa
koskeviin kysymyksiin vaikuttaa paitsi historiallinen konteksti myös muun muassa ammattiryhmän
kulloinenkin ikärakenne. Suomessa käytiin 1960-luvulla aktiivista sukupuoliroolikeskustelua, josta
myös raportoitiin eri medioissa. Se ei kuitenkaan saanut naistoimittajia suhtautumaan kriittisesti
oman ammattikuntansa sukupuolittuneisuuteen. 1960-luvun lopulla aloittanut nuori toimittajapolvi
”heräsi” tasa-arvokysymyksiin vasta 1980-luvulla.

Ammatillisia valtarakenteita on ylläpitänyt ja muutosta hidastanut suomalaiselle kulttuurille
leimallinen "sukupuolisopu", vakiintunut tapa häivyttää sukupuoli ammatissa toimimisessa. Se on
tuottanut työkulttuuria, jossa sukupuoleen perustuvaa hierarkiaa on ollut vaikea nostaa keskusteluun
ja muuttaa. Samalla se on sosiaalistanut miehet ja naiset työkulttuuriin, jossa ei huomata, voida tai
koeta tarvetta kyseenalaistaa vallitsevia sukupuolirakenteita ja -käytäntöjä. Muun muassa toimittajat
ovat haastatteluissa kertoneet halunneensa pitäytyä juttuja tekevinä toimittajina. Toisaalta
esimerkiksi kirkollisen ja teologisen sukupuolijärjestelmän – jossa miehet ja naiset ovat jo sen
opillisen perustan ansiosta tietoisia sukupuolitetuista määrityksistä – ponnekkaimmat haastajat ja
muutospaineet ovat tulleet instituutioiden (kirkko, yliopisto) ulkopuolelta, niin sanotulta
maallikkosektorilta.

Voimakentillä-hankkeen konkreettisina tuloksina on syntynyt tieteellisiä ja populaareja artikkeleita
sekä suomalaisissa että ulkomaisissa julkaisuissa. Hankkeen osatutkimukset julkaistaan englannin-
tai suomenkielisinä monografioina. Lisäksi hankkeessa on tekeillä suomenkielinen yhteisjulkaisu
neljän profession sukupuolittuneesta kehityksestä 1900-luvulla. Teos ilmestyy vuonna 2012.

Osatutkimukset

FT Heini Hakosalo: Vertaileva tutkimus naisten lääkärikoulutuksen varhaisvaiheista (1880–1920)
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa

FT Seija Jalagin: Paradoksaalinen emansipaatio: Suomalaiset naislähetit ja kirkolliset edustajat
transnationaaleina toimijoina 1930–2000

FT Marianne Junila: Naisopettajat ja valta suomalaisessa oppikoulujärjestelmässä 1915–1975

FM Heidi Kurvinen: Toimittajan ammatti ja sukupuoli 1960- ja 1970-lukujen Suomessa

FM Niina Timosaari: Sukupuoli Edward Westermarckin antropologisessa työssä ja
yhteiskuntakritiikissä



Valtarakenteiden pysyvyys Suomessa 1660–2005 (Re-power)

Vastuullinen johtaja Hannu Vartiainen

Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli uusinta tietotekniikkaa käyttäen luoda laajoja sähköisiä
henkilöaineistoja alun perin kirjallisesta materiaalista ja tutkia niiden avulla yhteiskunnallista
muutosta. Siksi hankkeessa tuotettiin erittäin merkittävät tutkimusaineistot: 20.000 henkilötietoa
sisältävä vuosina 1909–2003 julkaistuista Kuka kukin on -matrikkeleista koostettu tietokanta sekä
30.000 henkilötietoa sisältävä tietokanta Suomen aatelista.

Hanke on saavuttanut hyvin alkuperäiset tavoitteensa. Hankkeessa ovat yhdistyneet kahden
tieteenalan lähestymistavat yhden ilmiön – suomalaisten eliittiryhmien – tutkimukseen.

Alex Snellman on tutkinut aatelia eli perinteistä eliittiä. Hän on muun muassa kuvannut, kuinka
monet sen jäsenet säilyttivät poliittisen roolinsa kauemmin, kuin yleensä on ajateltu, mutta
menettivät sen sitten toisen maailmansodan jälkeen. Snellmanin keskeisimpänä tutkimustuloksena
tulee olemaan väitöskirjana ilmestyvä kokonaiskuva Suomen aatelista viimeisen kahdensadan
vuoden ajalta. Keskeisyydestään huolimatta suomalainen aateli on tältä ajalta liki täysin tutkimaton
yhteiskunnallinen voimatekijä. Sen sijaan, että yhteiskunnan modernisaatiota seurattaisiin
perinteiseen tapaan uusien ilmiöiden kuten porvariston nousun, tehdasteollisuuden, työväenluokan
tai voimistuvan globalisaation kautta, kuvataan väitöskirjassa nyt suomalaista yhteiskuntaa sen
vanhan eliitin asemasta käsin. Näkökulmaa muuttamalla on helppo huomata vaikkapa se, että
tehdasteollisuuden ensi vaihe oli paljolti aatelisten käsissä, mikä vielä 1960-luvullakin heijastui
siihen, että Kahdestakymmenestä perheestä seitsemän oli aatelisia. Sittemmin aateliset ovat pitkälti
väistyneet myös talouselämän näkyviltä paikoilta, mutta tämäkin ilmiö on mahdollista havaita vain,
jos Snellmanin tapaan kiinnitetään huomio aatelisten poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen
rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Olli-Pekka Ruuskanen on hahmottanut Kuka kukin on -kirjoista luodun aineiston avulla, että
uudempi suomalainen eliitti on ollut varsin vaihtuvaa, sosiaalinen liikkuvuus on ollut suurta, ja
eliittiasema on vain suhteellisen harvoin periytynyt useiden sukupolvien yli. Tällä hetkellä
suomalaisen eliitin keskivertoedustaja on asiantuntijatehtävissä työskentelevä hyvin koulutettu,
pääkaupunkiseudulla asuva, suomenkielinen kolmen lapsen isä, joka harrastaa kuntoliikuntaa.

Kun eliittiasema ei enää ole ollut juurikaan riippuvainen periytyvistä seikoista, kuten aatelisarvosta,
on koulutus yleiseurooppalaiseen tapaan noussut eliittiin pääsemisen avaintekijäksi. Kuka kukin on
-aineisto osoittaa, että yhteiskunnallisesti merkittäviin asemiin vaadittiin korkeaa koulutusta jo
varhain. Aineiston ensimmäisessä eli vuoden 1821–1878 syntyneiden sukupolvessa
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli yli puolet.  Lisäksi vuosisadan edetessä tulee yhä
vaikeammaksi vaatimattomalla koulutuksella päästä korkeisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Kuka
kukin on -aineiston nuoremmissa sukupolvissa yhdeksällä kymmenestä on korkeakoulututkinto ja
kolmannes on saanut tutkijakoulutuksen eli ovat joko tohtoreita tai lisensiaatteja.

Anottua vähäisempänä myönnetty rahoitus ei mahdollistanut tutkimussuunnitelman täydellistä
toteuttamista. Lisäksi Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa suunniteltu vertaileva tutkimus



Suomen ja Ruotsin aatelien erillisestä kehityksestä vuoden 1809 jälkeen ei toteutunut
ruotsalaistutkijoiden vetäydyttyä hankkeesta. Myös hankkeen tieteellisen vastuuhenkilön professori
Mika Widgrénin yllättävä poismeno esti joidenkin hankkeen piirissä nousseiden lisäkysymysten
tutkimisen.

Alex Snellman jatkaa laajaa väitöskirjatyötään Historiatieteiden tutkijakoulussa ja työ valmistuu
vuonna 2011. Sen pohjalta hän julkaisee kaksi kansainvälistä artikkelia: toinen käsittelee valtaa
teoreettisesti pääomina ja toinen kuvaa Suomen aatelin muutosta suhteessa muihin aateleihin.
Väitöskirjan myötä Suomessa saadaan ensimmäistä kertaa kokonaiskuva perinteisestä
valtaryhmästä – aatelista – ja sen muutoksesta. Artikkelien myötä väitöskirjan olennaiset elementit
tulevat myös kansainvälisen tutkijayhteisön arvioitaviksi.

Olli-Pekka Ruuskanen siirtyi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun vanhemmaksi tutkijaksi
heinäkuussa 2010. Hän viimeistelee kahta kansainvälistä julkaisua Kuka kukin on -aineiston
pohjalta. Toinen tarkastelee yhteiskunnallisen aseman pysyvyyttä ylemmissä yhteiskuntaluokissa ja
toisessa tutkitaan molemmissa tutkimusprojektin aineistossa esiintyviä henkilöitä. Mahdollisesti hän
julkaisee myös pienemmän teknisen paperin laajojen digitaalisten aineistojen käytöstä
yhteiskuntatutkimuksessa.

Tutkimusprojektissa huomattiin, kuinka antoisia tutkimuskohteita laajat henkilöiden
pienoiselämänkertoihin perustuvat aineistot ovat. Esille nousseita uusia tutkimuskysymyksiä ovat
erilaisten matrikkelien analysointimahdollisuudet valtiohallinnon kehityksen ja ammattiryhmien
laajenemisen kannalta. Lisäksi eri aineistojen yhdistäminen herätti uusia mielenkiintoisia
historiallisia ja taloudellisia tutkimuskysymyksiä, joihin on syytä perehtyä tulevaisuudessa.

Hanke on poikkeuksellisesti yhdistänyt eri tieteenalojen näkemyksiä valtatutkimukseen. Sen piirissä
on myös kehitelty vallan hahmottamista resurssinäkökulmasta aivan uudella tavalla pyrkimällä
synteesiin Pierre Bourdieun pääoma-käsitteiden ja eräiden Max Weberin näkemysten välillä. Hanke
on lisäksi hahmottanut suomalaista valtarakennetta selvästi pidemmältä ajanjaksolta kuin yleensä
valtatutkimuksissa on ollut tapana. Hankeen aikana pystyttiin osoittamaan laajojen
henkilöaineistojen käyttökelpoisuus vallan eri ilmenemismuotojen tutkimisessa sekä yksilötasolla
että ryhmien ominaisuuksia kuvatessa.

Valtatutkimus ei hankkeen tukijoiden osalta katkea, vaikka tutkimusohjelma nyt päättyykin. Alex
Snellman pyrkii kehittämään pääomamalliaan pidemmälle ja aikoo tulevaisuudessakin tutkia
perinteisten eliittiryhmien olemusta muuttuvassa yhteiskunnassa.

Olli-Pekka Ruuskanen pyrkii jatkamaan laajoihin henkilötietoihin perustuvien
tutkimustietokantojen rakentamista ja niiden hyödyntämistä erilaisten sosio-ekonomisten
kysymysten tutkimisessa. Hankeen piirissä on tarkoitus vielä ennen päätöstä alustavasti kartoittaa
valtiokalentereiden digitalisoinnin mielekkyyttä ja niiden analysointia.



HANKE TUTKIMUSOHJELMASSA: ARVIOI HANKKEEN TOIMINTAA OSANA

TUTKIMUSOHJELMAA

Hankkeen tutkijat osallistuivat aktiivisesti tutkimusohjelman tapahtumiin. Olli-Pekka Ruuskanen
esitelmöi ensimmäisessä varsinaisessa vuosiseminaarissa vuonna 2008 otsikolla Social Mobility in
Finnish Who’s Who Data during 1909-2005 ja Alex Snellman vuoden 2009 seminaarissa otsikolla
Perinnöllisen eliitin väistyminen: aateli menettää poliittisen roolinsa. Tutkijat osallistuivat
tutkimusohjelman Vallan teoriat ja tutkimuskäytännöt -työpajaan, jossa Alex Snellmanin aiheena
olivat Aatelin pääomat: erään Bourdieun käsitteen uudelleenmuotoilua. Lisäksi tutkijat ovat
luonnollisesti osallistuneet tutkimusohjelman avajaisseminaariin ja tulevat osallistumaan myös sen
loppuseminaariin. Hanke järjesti useita tapahtumia kuten tutkimusmetodologiaan keskittynyt
Tutkimus, tekstit ja tietokannat: tekniikkaa ja ratkaisuja -seminaari sekä merkkivuoden 1809
ohjelmaan kuulunut juhlaseminaari Suomen aateli 200 vuotta.

Toisen Valta-tutkimusohjelmaan kuuluneen hankkeen Vallan käyttäjinä ja kohteina Suomessa
1550–1980 tutkijan dos. Anu Lahtisen kanssa hankkeemme järjesti yhteistyössä symposiumin
Aateli Suomessa ennen vuotta 1809.

Hanke osallistui tutkimusohjelman loppujulkaisun eli Valta Suomessa -teoksen (toim. Petteri
Pietikäinen, Helsinki: Gaudeamus, 2010) kirjoittamiseen. Luvussa ”Yhteiskunnan huipulla:
eliittirakenne muutoksessa 1809–2009” esitellään lyhyesti hankkeen aineistoja ja lähestymistapaa
sekä eräitä sen tutkimustuloksia.

Tutkimusohjelman ansiosta hanke pystyi solmimaan kontakteja kahdessa kansainvälisessä ESSHC-
konferenssissa: 2008 Lissabonissa ja 2010 Belgian Gentissä. Kotimaassa tutkijat ovat
verkostoituneet useissa tieteellisissä tapaamisissa niin Turussa, Tampereella kuin Helsingissäkin.
Hanke on luonut uusia kontakteja myös kutsumalla ruotsalaisen aatelin muutosta tarkastelleen
tutkijan FT Göran Norrbyn juhlaseminaariin Helsinkiin.

Yhteistyö Alankomaissa sijaitsevan International Institute of Social Historyn kanssa mahdollisti
aatelisaineiston automatisoidun ammattikoodauksen HISCO-luokituksella (Historical International
Standard Classification of Occupations).

HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Tutkimushanke on herättänyt laajaa kiinnostusta tiedotusvälineissä. Tutkijoita on haastateltu
televisiossa, radiossa ja lehdistössä. Hankkeen keskeisenä tiedotuskanavana on ollut sen verkkosivu
www.re-power.fi, jonka toimivuuden osoitti muun muassa sen pohjalta tullut haastattelupyyntö
MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmaan.



Tutkimushanke osui yhteen kahteen merkittävän tapahtuman kanssa. Vuoden 1809 tapahtumien
200-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä hanke järjesti kaksisataa osanottajaa keränneen
juhlaseminaarin. Ensimmäisen Kuka kukin on -matrikkelin 100-vuotisjuhlan yhteydessä hankkeen
tutkija Olli-Pekka Ruuskanen osoitti artikkelissaan, minkälaisia näkymiä matrikkelin aineisto avaa
suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Molempien tapahtumien yhteydessä hankkeen tutkijat
pystyivät kertomaan tutkimustuloksistaan ja popularisoimaan hanketta.

Hanke lisää ymmärrystä suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin muutoksesta. Sen tuloksia
voidaan käyttää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhtäläisiä lähtökohtia edistävän politiikan
suunnittelussa.

HANKKEEN (TÄHÄN ASTI) VIISI MERKITTÄVINTÄ JULKAISUA

Olli-Pekka Ruuskanen, Alex Snellman & Mika Widgren: "Yhteiskunnan huipulla:

eliittirakenne muutoksessa 1809–2009". S. 34–55. Valta Suomessa. Toim. Petteri

Pietikäinen. Referee-artikkeli. Helsinki: Gaudeamus, 2010.

Olli-Pekka Ruuskanen: ”Sata vuotta suomalaisia vaikuttajia”. S. 16–29. Kuka Kukin On

2009. Helsinki: Otava, 2008.

Alex Snellman: "Emanuel Thelningin maapäivämaalaus ja Porvoon tapahtumat". S. 65–80.

Suomen Museo 2007. Toim. Tuukka Talvio. Referee-artikkeli. Helsinki: Suomen

Muinaismuistoyhdistys, 2008.

Alex Snellman: "Suomalainen aatelisunivormu". S. 3–37. Gentes Finlandiae X. Skrifter

utgivna av Finlands Riddarhus XI. Esbo: Frenckellska tryckeriaktiebolaget, 2007.



Oikeuden ja vallan muutokset Suomessa

Vastuullinen johtaja: professori Veli-Pekka Viljanen, Turun yliopisto

1. Hankkeen keskeiset tutkimustulokset

Oikeuden ja vallan muutokset Suomessa -tutkimushankkeessa on tarkasteltu Euroopan integraation,
kansainvälistymisen ja erilaisten yksityisten vallan käytön muotojen vaikutuksia suhteessa vallan
oikeudelliseen legitimointiin. Vertailukohtaa on haettu erityisesti perinteisistä kansallisvaltion
valtiosäännölle tyypillisiistä legitimointirakenteista, kuten edustuksellisesta demokratiasta,
suvereniteetista, vallanjaosta ja hyvinvointivaltiosta.

Tutkimushanke on tehnyt useita uusia avauksia suomalaiseen valtatutkimukseen ja erityisesti sen
oikeustieteelliseen osaan. Tutkimus on jakautunut kolmeen osateemaan:

1) Suomalaisen konstitutionalismin muutos

2) Oikeuden ja demokratian suhteen muutos

3) Oikeudellisten sääntelytyyppien muutos, erityisesti suhteessa yksityiseen valtaan

1) Konstitutionalismin muutoksia koskevan osahankkeen pyrkimyksenä on ollut arvioida erityisesti
Suomen perustuslain muutosten vaikutuksia valtasuhteiden muutoksiin valtiollisen elämän
ylätasoilla. Samoin tutkimuksessa on selvitetty kansallisen ja Euroopan unionin
valtiosääntömuutosten vaikutuksia. Tutkimuksissa tuli havainnollisesti esiin, että kotimaisten
valtioelinten keskinäisten suhteiden muutokset ovat yhteydessä kotimaisen valtiosäännön
eurooppalaistumiseen. Eurooppalaistuminen näkyy sekä valtiosääntöoikeudessa että -ideologiassa.
Sen vaikutukset ulottuvat myös valtiosääntöiseen argumentaatioon, niin tapoihin kuin sisältöihin.
Myös valtiosääntövertailulla on tässä keskeinen merkitys, ja usein se liittyy yleisempään pääasiassa
EU:sta johtuvaan eurooppalaistumiseen. Perusoikeuksien osalta on kuitenkin huomattava, että
keskeisin eurooppalaistumiseen vaikuttanut seikka on lopulta jäsenyys Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa. Sillä on tosin ollut omat liityntänsä myös Euroopan unioniin.

EU-jäsenyydestä johtuva eurooppalaistuminen lähentää kansallisia tasoja EU-tason kanssa. Samalla
myös kansalliset tasot lähenevät toisiaan. Tärkeällä tavalla kotimaiseen keskusteluun ovat
vaikuttaneet lähes koko Suomen EU-jäsenyyden ajan EU:ssa vireillä olleet perussopimusten
muutosprosessit ja EU:n omaa konstituutiota koskevat hankkeet, joiden lopputuloksena joulukuussa
2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus voidaan nähdä. Voidaan ehkä sanoa, että
konstitutionalisoituminen (valtiosääntöistyminen) Suomessa on monella tasolla EU-tason
konstitutionalisoitumiselle ja perustuslaillistumiselle, paitsi rinnakkainen, myös sen kanssa yhteen
limittyvä prosessi. Osa siitä dynaamisuudesta, joka on ollut EU-tasolle ominaista, on voinut siirtyä
kansalliselle tasolle näissä vuorovaikutusprosesseissa. Osin tähän liittyy myös se, että
aikaisemmasta poiketen doktriinissa on yhä enemmän ryhdytty hahmottamaan oikeusjärjestyksen
eurooppalaistumista, ei enää yhdensuuntaisena, vaan pikemminkin kehämäisenä prosessina.



Oikeusjärjestyksen pintatasolla eurooppalaistuminen voi saada hyvinkin konkreettisia ilmentymiä.
Keskeisenä muutosaiheena esimerkiksi valmisteltaessa muutoksia Suomen perustuslakin on EU-
vaikutusten huomioon ottaminen kansallisella tasolla. Eurooppalaistumisen ja siihen liittyvän
valtiosääntövertailun avulla voidaan myös tulkita uudelleen niitä ratkaisuja, joita Suomessa on
aikanaan tehty EU-jäsenyyden huomioon ottamisessa kansallisessa perustuslaissa. Esimerkkinä
voidaan mainita menettelyt, joissa Suomen valtiollista toimivaltaa voidaan siirtää EU:lle tai
kansainvälisille järjestöille. Mielenkiintoisia viitteitä EU:n laajuisesta monitasoisesta konstituutiosta
liittyy vaikkapa ehdotukseen EU-tasoisista osallistumisoikeuksista säätämiseen kansallisella tasolla.

Eurooppalaistumiseen liittyy keskustelu siitä, miten ylipäätään olisi hahmotettava integraation
nykytilassa kansallisen valtiosäännön ja Euroopan unionin konstituution välinen suhde. Leimallisia
unioninlaajuisessa oikeustieteellisessä keskustelussa ovat olleet käsitykset hahmottaa
oikeusjärjestysten sopeutumista ja mukautumista, joko jäsenvaltioiden täysivaltaisuutta säilyttäen
taikka oikeusjärjestyksen ykseyttä korostaen samalla täysivaltaisuutta häivyttäen. Hankkeessa on
tutkittu näitä eri hahmotustapoja ja niiden selitysvoimaa.

2) Oikeuden ja demokratian suhteen muutosta koskeva osahanke arvioi perinteisen suomalaisen
demokratiakäsityksen yhteensovitettavuutta modernin perus- ja ihmisoikeuskäsityksen kanssa.
Tarkastelun kohteeksi tulivat erityisesti valtiosäännön funktioita koskevien tulkintojen
muuttuminen samoin kuin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien tuomioistuinten
aseman muuttuminen ja korostuminen. Tutkimuksessa pyrittiin myös analysoimaan, missä määrin
tällainen muutos on Suomessa tapahtunut parlamentaarisen demokratian ja erityisesti siihen
nojautuvan lakien perustuslainmukaisuuden parlamentaarisen valvonnan kustannuksella.

Tutkimuksessa havaittiin, että eurooppalaistuminen, kansainvälistyminen ja valtiosääntöistyminen
ovat merkinneet perustavanlaatuisia muutoksia julkisen vallan käytön perinteisissä
institutionaalisissa rakenteissa. Muutokset näkyvät sekä institutionaalisten rakenteiden
pluralisoitumisena että demokraattisten menettelyjen legitimoivan merkityksen suhteellistumisena.
Kun oikeusjärjestystämme oli vielä 1980-luvulla perusteltua kuvata ennen kaikkea demokraattisesti
valitun lainsäätäjän päätöksiin perustuvana normien järjestelmänä, ja kun demokraattisesti säädetty
laki tulkittiin vastaavasti kansan ja kansakunnan kollektiivista identiteettiä heijastavaksi yhtenäisen
tahdon ilmentymäksi, myös perustuslaille asettui herkästi luonteva rooli sekä valtionsisäisen
yhteenkuuluvuuden tunnusmerkkinä että demokraattisen vallankäytön oikeutuksena. Tämä eetos
yhdistettynä eduskunnan perustuslakivaliokunnan perustuslaintulkintamonopoliin takasi, että
perustuslain sisältöä koskevat ratkaisut säilyivät demokraattisten menettelyjen piirissä. Nykyisin
kansallisen lainsäätäjän liikkumatilaa määrittävät erilaiset ylikansalliset normijärjestelmät,
esimerkiksi Euroopan unionin oikeus tai kansainväliset ihmisoikeusnormistot, kehittyvät
sisällöllisesti itsenäisinä oikeusjärjestyksinä ja yleensä niiden oikeudellisten valvontaelinten
konkreetin soveltamiskäytännön tuloksena. Samalla ne ulottavat vaikutuksensa niin kansallisten
oikeusjärjestysten perusteisiin kuin yksityisiin subjekteihinkin ja ilman kansallisvaltion suvereenin
lainsäätäjän tähän erikseen antamaa suostumusta. Tuomioistuinten valtaa näyttäisi lisänneen myös
kotimaisen perustuslakikontrollijärjestelmämme uudistaminen tavalla, joka antaa tuomioistuimille
toimivallan jättää lain säännös soveltamatta, jos se katsoo soveltamisen olevan ilmeisessä
ristiriidassa perustuslain kanssa.



Tutkimuksen aikana on ilmennyt, ettei muutosten vaikutuksia ole toisaalta syytä ylikorostaa.
Eduskunnalla on edelleenkin keskeinen rooli lainsäädäntövallan käyttäjänä. Perustuslakivaliokunta
ei myöskään ole menettänyt lähtökohtaista perustuslaintulkinta-auktoriteettiaan, vaikka
tuomioistuimet ovatkin saaneet velvollisuudekseen jättää lain säännös soveltamatta, jos
soveltaminen johtaisi ilmeiseen ristiriitaan perustuslain kanssa. Perus- ja ihmisoikeusargumentit
eivät nekään aina edellytä poikkeamista lain normaalitulkinnasta, vaan usein ne toimivat
luontevammin vahvisteena lain taustalla oleville tavoitteille. Vieläkin vahvempia vastavoimia
muutokselle näyttäisi sisältyvän oikeuskulttuuriseen perinteeseemme. Huolimatta tuomioistuimille
annetusta rajoitetusta lakien perustuslainmukaisuuden tutkimisvallasta, tutkimuksessa on käynyt
selväksi, että tutkimisvaltaan suhtaudutaan hyvin pidättyvästi. Kertyneen aineoston perustella
kyseistä perustuslainsäännöstä on sen kymmenen vuotta jatkuneen voimassaolon aikana sovellettu
kaikkiaan neljässä tuomioistuimen ratkaisussa. Nykyisiä oikeudellisia käytäntöjä näyttäisi
edelleenkin leimaavan lainsäätäjän suvereenisuuden ja perustuslakivaliokunnan ensisijaisuuden
ylikorostuminen. Konkreettisia merkkejä juristokratiasta, ts. Suomen oikeusjärjestyksen
laajamittaisesta tuomarivaltiollistumisesta taikka lainsäädäntövaltaan oleellisesti liittyvän poliittisen
vallan oikeudellistumisesta ei ainakaan valtiosääntöisiin näkökohtiin liittyen ole esitettävissä.

3) Kolmatta tutkimusteemaa tarkennettiin hankkeen edetessä siten, että erityisen käsittelyn
kohteeksi otettiin sellaiset oikeudelliset rakenteet ja käsitejärjestelmät, joiden välityksellä julkista
valtaa on siirtynyt yksityisille toimijoille. Erityiseksi tarkastelukohteeksi otettiin
immateriaalioikeuksiin perustuva yksityinen informaatiovalta ja sen suhteet eurooppalaisen
konstitutionalismin muutosprosesseihin. Fokuksen valintaan vaikutti erityisesti se, että
immateriaalioikeuksista, kuten patenteista ja tekijänoikeuksista, on muodostunut paitsi
yritystoiminnan strategisia välineitä, myös yhteiskunnallisesti merkittävän vallan lähteitä. Ne
vaikuttavat keskeisesti esimerkiksi internetin teknologioihin ja kehittymiseen, tietoon kohdistuvien
oikeuksien muotoutumiseen ja julkisuuden rakentumiseen. Immateriaalioikeus on myös
korostuneen kansainvälinen ala: sen sääntely perustuu kansainvälisen oikeuden normeihin, EU-
oikeuslähteisiin ja pitkälti harmonisoituihin kansallisiin lakeihin. Nykyinen
immateriaalioikeusjärjestelmä ei kuitenkaan vastaa informaatioajan demokraattisia tarpeita. Sen
normit ja yleiset opit perustuvat aikaan, jolloin immateriaalioikeus kosketti vain joitakin ammatteja
ja teollisuudenaloja. Sen normit ja yleiset opit eivät tällöin ole lähtökohdiltaan riittäviä nykyisessä
informaatioyhteiskunnassa.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että kansainvälinen ja eurooppalainen
immateriaalioikeusjärjestelmä tuottaa myös valtiosäännön tapaan toimivia rakenteita, jotka
rajoittavat lainsäätäjien ja tuomioistuinten liikkumavaraa. Tämä kehitys, jota voidaan tarkastella
"new constitutionalism"-suuntauksen puitteissa, muodostaa immateriaalioikeuksista entistä
absoluuttisempia yksityisen vallan lähteitä. Vastapainoksi tarvitaan eurooppalaisen ja
kansainvälisen immateriaalioikeusjärjestelmän uudenlaista hahmotustapaa, jossa
immateriaalioikeuksiin perustuva yksityinen informaatiovalta tunnistetaan ja otetaan vakavasti.
Immateriaalioikeuden ja sitä lähellä olevien oikeudenalojen kytkentä moderniin eurooppalaiseen
konstitutionalismiin käy tällöin välttämättömäksi. Eurooppalainen valtiosääntöinen pluralismi
merkitsee muun muassa kilpailevien lähtökohtien, näkökulmien ja mahdollisesti ristiriitaisten



normiainesten jatkuvaa yhteiseloa sekä tarvetta sovittaa näitä yhteen kulloinkin perustelluimmalla
tavalla.

Valtiosääntöisen pluralismin merkitsemät joustavuus ja tilanneherkkyys avaavat mahdollisuuksia
kehittää valtiosääntöisiä argumentaatiomalleja siten, että ne soveltuvat aiempaa paremmin
yksityisen vallankäytön ja immateriaalioikeuksiin perustuvan yksityisen informaatiovallan
kontrolloimiseen ja  immateriaalioikeusjärjestelmän epäkohtien korjaamiseen.

Valtatutkimus jatkuu useiden hankkeessa mukana olleiden töissä. Tässä voidaan hyödyntää
erityisesti hankkeen aikana syntyneitä pohjoismaisia, keskieurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia
tutkijakontakteja. Osa hankkeessa työskentelevistä on mukana vastikään käynnistyneessä
pohjoismaisessa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään laajaa vertailevaa aineistoa hyödyntäen
Euroopan integraation vaikutuksia kansallisten tuomioistuinten roolille ja legitimiteetille.

2. Hanke tutkimusohjelmassa

Hankkeen tutkijat osallistuivat aktiivisesti tutkimusohjelman järjestämiin tapahtumiin, erityisesti
vuosiseminaareihin. Hankkeen omista tutkijaseminaareista ja muista tilaisuuksista lähetettiin
aktiivisesti informaatiota tutkimusohjelmalle. Tutkimushanke on järjestänyt useita kansainvälisiä ja
kansallisia tutkijaseminaareja. Hanke on edistänyt merkittävällä tavalla erityisesti kansainvälisten
kontaktien syntymistä, joka on johtanut yhteisiin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin.

3. Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hankkeella on ollut merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Siihen kuuluneet tutkijat ovat
antaneet useita kymmeniä asiantuntijalausuntoja eduskunnan valiokunnille, erityisesti
perustuslakivaliokunnalle. Lisäksi hankkeen tutkijat ovat osallistuneet merkittävällä tavalla
lainvalmisteluun lausunnonantajina ja monijäsenisten valmisteluelinten jäseninä. Erityisesti on
syytä mainita, että hankkeen tutkijoita on osallistunut eduskunnassa vireillä olevan perustuslain
tarkistamishankkeen (HE 60/2010 vp) valmisteluun. Tutkimushanke on isännöinyt Euroopan
neuvoston piirissä toimivan Venetsia-komission maavierailua vuonna 2007. Hankkeen tuloksia
pyrittiin popularisoimaan muun muassa Turun Sanomissa julkaistulla perustuslain uudistamista
koskevalla asiantuntijakirjoitussarjalla (1.3., 8.3., 15.3.ja 22.3.2010).

4. Hankkeen viisi tähän asti merkittävintä julkaisua

Merkittävä osa hankkeen keskeisistä tuotoksista ilmestyy vuosina 2010-2011. Tähänastisista
julkaisuista esimerkkeinä voidaan mainita:

Tuomas Mylly: Intellectual Property and European Economic Constitutional Law. The Trouble with
Private Informational Power, LXVII + 626 s., IPR University Center, 2009.



Juha Lavapuro: Perustuslakikontrollin uudet muodot I-II. Lakimies 1/2009, s. 59-82 ja Lakimies
2/2009, s. 270-296.

Tuomas  Ojanen:  From  Constitutional  Periphery  toward  the  Center  –  Transformations  of  Judicial
Review in Finland. Nordic Journal of Human Rights/ Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Vol. 27 Nr. 2:2009,  194-207

Janne Salminen: Kansallisen parlamentin eurooppalaiset tehtävät, Oikeustiede - Jurisprudentia
XLII:2009, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja 2009 s. 359–408. (Summary: National
Parliaments’ Functions in the European Union).

Veli-Pekka Viljanen: Perustuslain muuttamisesta ja muuttamatta jättämisestä. Teoksessa: Kanninen
ym. Puhuri Käy. Muuttuva eurooppalainen valtiosääntömme. Helsinki 2009, s. 57-88.
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	Our discussions urged us toward a consideration of how theories of agency and resistance need to take gender into consideration, and what these theories look like when they do. Agency only exists within an intersubjective field of relationships, and gender, being a set of relations with unique characteristics, plays its own determining role in what sorts of agency is possible to a person. For instance, other subordinate groups have resisted domination through the production of hidden transcripts in secluded spaces. But due to the fact that married women have had to carry out their activities within the family sphere (and even in non-nuclear households, patrilocal marriage patterns have kept male kinsmen together but female kinswomen apart), most women in history have not had the opportunity to gather in such a space with other women who would be sympathetic to their possible oppression, one where men were not present.
	Women who aspired to the gender ideals in their society were, from the point of view of power, acting in their own concrete interests. Numerous historical studies have provided evidence that socially valued notions of womanhood – those that have formed the basis of power claims – have generally only applied to upper-class women. Research has emphasized how these ideals fostered men’s patriarchal control over women, but less research has been carried out on how they benefitted the women who were seen most likely to achieve these them, or how lower-class women might have recognized the benefits and aspired toward the ideals. In 19th- and 20th-century Finnish history, values attached to high-status femaleness have enabled women to lay claim to esteemed public roles as social reformers, to demand political and educational rights alongside men, to organize autonomous women’s religious communities and to construct for themselves relatively independent social roles that included philanthropic activism, among others.  In short, elite women could push through cultural projects that gave them not only status but also public spaces for collective action separate from men and thus the possibility of their hidden transcripts gaining public acceptance.  To be a woman of the dominant classes was to be a person whose gendered status was more fully elaborated in the public transcript. Women of the lower classes strove to be as gendered as elite women, in whatever way that the ideal gender distinction was defined and developed at that historical moment. The more clearly one was defined as a ‘woman’ according to the value system of the public transcript, the better chance she had to lay claim to the rights and powers available to women of the dominant classes. Women’s agency, in the sense of pushing through historically-specific cultural projects, had as much to do with estate and class as it did with gender.
	Two other results worth noting have come up in the course of our research: first, despite seemingly strict communal and social norms dictating personal behavior, most of the studies conducted within the project show that in the final analysis it is individuals, including young women, who make their own decisions, often going against the norms, and strategizing to their own advantage. Second, calls for various types of gender equality among the landowning farmer class (recognition of wives’ equal labour contribution on the farm, equal inheritance for farm sons and daughters)  appear in Finnish public discussion surprisingly early, namely in the early 1860s, predating the issue of women’s rights in Finland by more than two decades. This is clearly a topic needing further research.
	Naturally, during our research, questions have arisen. Most of these are concerned with perceiving and identifying power and agency. How can we discern individual agency and the dynamics of power when all we have available to us are written traces of cultural discourses, which are themselves already shaped by power relations? Such questions encourage us to examine our sources with a critical eye and open to multiple possibilities for interpretation.

