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Tutkimus tarkastelee alueen, työn ja sukupuolen välistä yhteyttä alueen ke-
hittämiseen pyrkivissä teksteissä eli maakuntasuunnitelmissa ja –ohjelmissa, 
jotka ovat kirjallisesti laadittuja asiakirjoja ja joiden tarkoituksena on kehi-
tyssuuntien hahmottamisen ohella, saada alueelle EU:n myöntämiä varoja. 
Tutkimuskysymykset noudattavat Yvonne Hirdmanin käsitteellistämää su-
kupuolen tekemistä eroina ja järjestyksinä. Tutkimuksessa kysytään, millaisia 
eroja ja järjestyksiä alueen kehittämistä koskevat tekstit oikeuttavat ja mitä 
niistä seuraa tavoille, miten Lappia kehitetään sekä mikä on se tulevaisuus, 
jonka asiakirjat oikeuttavat sukupuolten työlle ja paikoille.

Empiirisen ydinaineiston tutkimuksessa muodostavat Lapin maakun-
tasuunnitelmat ja – ohjelmat vuosilta 2003-2009. Täydentävän aineiston 
muodostavat toimialoista laaditut strategiat, Suomen viralliset tilastot sekä 
lait ja ohjeistukset koskien alueiden kehittämistä. Tilastoilla on tutkimuk-
sessa erityinen rooli. Yhtäältä ne ovat alueen kehittämisen argumentaatiossa 
keskeisessä roolissa ja niitä hyödynnetään retorisesti. Toisaalta tekstit ja 
tilastot tuottavat ristiriitaista tietoa, sillä ne tuottavat toisistaan poikkeavia 
todellisuuksia Lapin alueesta, työstä ja ihmisistä. Tutkimuksessa teksti- ja 
tilastoaineistoja luetaan retorisin keinoin hyödyntäen retoriikka-analyysin 
(Perelman), Sarah Millsin feministisen tekstin luennan sekä Michael 
Foucault’n tiedon arkeologian periaatteita.

Tutkimuskysymyksiä lähestytään kolmenlaisten teoreettisten viiteke-
hysten näkökulmasta. Ensiksikin sukupuoli, paikka ja talous ovat suhteessa 
toisiinsa. Alueen kehittämistä tekevät tekstit ovat käytäntöjä, jotka järjestävät 
sukupuolten työtä ja paikkoja. Tekstit tekevät paikoista dynaamisia ja muu-
toshakuisia. Paikat ovat hallinnan tekniikoiden luomia, vallitsevia käytäntöjä, 
jotka kutsuvat sukupuolia toimimaan eri tavoin. Toiseksi alueen kehittä-
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miseen pyrkivät tekstit ovat aluehallinnon käyttämiä suunnittelun keinoja, 
jotka ohjaavat käytäntöjä. Ne eivät ainoastaan suunnittele tai kuvaa, vaan 
myös konkreettisesti tekevät alueen kehittämistä ja samalla määrittelevät ja 
tekevät hyväksytyksi sen, mitä ymmärretään kehittämisenä. Tekstit tekevät 
hallitsevan toimintatavan, joka samalla on arvottava, eroja ja järjestyksiä 
tekevä kutsu. Kolmanneksi tutkimuskysymyksiin vastataan sukupuolisen 
oikeudenmukaisuuden käsitteistön avulla. Koska alueen kehittämistä teke-
vät tekstit normittavat ja arvottavat työn ja talouden sisältöjä, asettavat ne 
samalla eritasoisia esteitä, jotka liittyvät taloudellisten resurssien jakamiseen, 
institutionaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden näkyvyyteen, hierarkiaan ja 
päätöksenteon ulossulkeviin prosesseihin. Sukupuolten työnjaon vallitessa 
osallisuuden esteiden ylittäminen ei ole sukupuolille samanlaista.

Tutkimuksessa osoitetaan, että raha on keskeinen tekijä, joka erottaa ja 
järjestää sukupuolia alueella ja työssä. Alueen kehittämistä tekevät tekstit 
hakevat, ja tekstien sisältöjen perusteella myös jaetaan, Suomen valtion ja 
EU:n kautta myönnettäviä aluekehitysvaroja. Raha ja sen puute tekevät 
alueen sukupuolta. Sukupuolten työ on keskeinen rahaa arvottava ja järjes-
tävä tekijä. Rahan arvottaminen ilmenee tutkimuksessa sukupuolittuneena 
taloutena. Yhtäältä globaalissa kontekstissa sukupuolittunut talous on 
merkinnyt talouden läpileikkaavuutta myös sellaisilla toiminta-areenoilla, 
joita raha ja talous eivät aikaisemmin ole jäsentäneet. Se on merkinnyt myös 
uuden työn mahdollisuuksia. Toisaalta paikallisella tasolla sukupuolittunut 
talous pitää sukupuolten työt ja paikat erillään pikemminkin vahvistaen 
kuin purkaen sukupuolten perinteisiä paikkoja. Sukupuolittuneen talou-
den paikalliset ja fragmentoituneet muodot tekevät miesvaltaisista aloista, 
kuten teollisuudesta ja rakentamisesta suojeltua ja säilytettävää. Samalla 
sukupuolittunut talous tekee nurinkurisia järjestyksiä, joissa valtion rahasta 
tulee miesvaltaisten alojen yhteydessä investointeja, jotka kantavat mukanaan 
lupausta yksityisestä ja oikeasta rahasta. Naisvaltaisten alojen yhteydessä 
samasta valtion rahasta tulee kuluja ja avustuksia, jotka ovat syyllisiä kuntien 
velkaantumiseen, minkä vuoksi kuntien peruspalvelutyö asettuu muutosten 
ja kurjistumispyrkimysten alaisuuteen.  

Paikallinen sukupuolittunut talous kutsuu naisia ja miehiä pikemmin-
kin nostalgisiin, perinteisiin, vastavuoroisiin ja kiinteisiin kodin maailman 
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rooleihin kuin mahdollistaviin, moninaisiin ja dynaamisiin paikkoihin. Pai-
kallisessa sukupuolittuneessa taloudessa naisten tulisi synnyttää enemmän, 
kouluttautua vähemmän sekä irrottautua palkkatyön tarjoamista säännöl-
lisistä ansioista ja työurista sekä siirtyä enenevässä määrin niin työssä kuin 
taloudessa kohti harmaata ja epävirallista. Samanaikaisesti miesten tulisi 
olla terveitä, elää pidempään ja pyrkiä säännöllisten ansiotulojen piiriin 
sekä siirtyä enenevässä määrin kohti virallista taloutta, jossa vastataan 
elatuksesta ja taloudellisesta huoltosuhteesta. Asiakirjatekstit kutsuvat 
sukupuolia kiinteiden identiteettien, vaihtoehdottomiin paikkoihin, jotka 
pitävät kehittämisen vaihtoehdottomana. 

Tutkimus väittää, että sukupuolittuneessa taloudessa sukupuolten paikat 
ovat eriarvoiset ja perustuvat kiinteille identiteeteille. Alueen moninaisten 
vaihtoehtojen näkeminen ei ole mahdollista ilman sukupuolittuneen talou-
den näkyväksi tekemistä ja purkamista. Eräs keino purkaa sitä on kytkeä 
käytännön aluekehitystyö ja tutkimus kiinteään vuoropuheluun. 

Avainsanat: muuttuva työ, muuttuva talous, sukupuoli, alueiden kehittämi-
nen, sukupuolten tasa-arvo, sukupuolinen oikeudenmukaisuus, feministinen 
tutkimus
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AbstrAct

Kari-Björkbacka, Irmeli
Gender of Region and Work
Rovaniemi: Lapin yliopisto 2015, Acta Universitatis Lapponiensis 306
Dissertation: University of Lapland
ISSN 0788-7604 ISBN 978-952-484-834-3

The study examines connections between region, work and gender on 
regional development documents like province plans and programs. These 
written documents are meant to develop the region, and to get EU funding 
for this purpose. The study focuses with Yvonne Hirdman’s conceptualiza-
tion of splits and orders between genders. In the study I ask what kind of 
splits and orders the development strategies of the regional at the same time 
justify. I also highlight their consequences to the development process of 
Lapland. The study also answers to the question what is the future, which 
the developing documents and strategies are justified to the work and places 
of genders.

An empirical core material is composed by regional plannings and 
programs of the province of Lapland in years 2003-2009. A suplementary 
material is composed by strategies of branches, Finnish Official statistics and 
legislations concerning regional development. The statistics play a specific 
role in the study. Firstly they play an essential, argumentative and rhetoric 
role in the regional development. Secondly texts and statistics do competing 
knowledge, because they cause different kind of realms about area, work and 
people of the Finnish Lapland. In the study both of these different kind of 
materials is read through rhetoric (Perelman) and feminist (Mills) analyse 
lenses. And furthermore, analysing documents and statistics, the study fol-
lows draws from Foucault’s archaeology of knowledge.

The study formulates three kinds of theoretical approaches. Firstly gender, 
place and economy are in a relationship with each other. The regional de-
velopment texts are practices, which orders the work and places of genders. 
The texts make places dynamic. The places are done by the techniques of 
governmentality, which invite genders to act in a different ways. Secondly 
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developing texts of the region are the methods of the planning, which are 
steering the practices. They don’t just plan or describe, but concretely do 
development of the region and at the same time they define and do develop-
ment hegemonic. Texts do hegemonic practices, which at the same time are 
evaluative, splits and orders making invitations. Thirdly theoretical approach 
in the study is conceptualization of gender justice. Because of the normative 
and evaluative role of work and economy of the texts, they place different 
levels of obstacles, which are dealing with visibility of an economic resources, 
institutional and cultural phenomena, hierarchy and policymaking and it’s 
processes of staying out. When the gender division of labour is dominant, 
the obstacles are not the same for both genders.

The study proves that the main thing, which makes male dominant 
branches more valuable than female, is the discourse of money. An evaluative 
effect of money makes separarated economical places. When gender division 
of labour is dominant, it deploys and fixes the local places of genders. Money 
and the lack of money make the gender of the region, its splits and orders. 
Evaluative effect of money makes such kind of governing, local economy, 
where female dominant branches are under pressure of changing demands, 
while the same money is keeping male dominant branches unchangeable. 
The evaluative effect of money makes gendered economy. Firstly in the global 
context gendered economy has meant cross-section effective of economy 
also to such sectors, which are not earlier defined by money and economy. 
Local, governing economy gives both sexes a place in the economy. Men’s 
role is meant to be the breadwinner, while women’s role is meant to be giv-
ing birth, not educated and working only part time jobs. It has also meant 
possibilities of new work. Secondly at the local level gendered economy 
keeps the work and places of genders separately more strengthening than 
demolishing the traditional places of genders. The local and fragmentated 
forms of gendered economy makes male dominant branches like industry 
and construction more or less protected and perpetuated. At the same time 
gendered economy does irrational orders in the reality of documents, which 
are defining the economy and work and mapping the future of the area, 
public money gets different meanings, when talking about male or female 
dominant branches. In the context of male dominant branches the discourse 
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of money means investments and incomes. In the context of female domi-
nant branches same public money means liability, shortfalls and expanses, 
which cause the running into dept of municipalities and because of that basic 
services work in municipalities set under pressure of change and pauperize.

Local gendered economy invites women and men more or less nostalgic, 
traditional, two-way and fixed roles of the home than enabling, diverse and 
dynamic places. In the local gendered economy women ought to give more 
births, educated less and loose regular earnings and careers offered by the 
paid work and move toward ”gray” and unofficial work and economy alike. 
At the same time men should be healthy, live longer and aim regular earnings 
and move toward official economy, in which men are taking responsibility 
of subsistence and economical care relationship. Texts invite genders places 
with fixed identities and without alternatives, which also keep development 
unchangeable without any choices. 

The study argues that in the gendered economy places of genders are 
unequal and lean on fixed identities. The understanding of diversity alterna-
tives of the area cannot be possible without making the gendered economy 
visible and demolished. One way to demolish gendered economy is to 
connect practical regional development to research and and make them 
discus together.  

Keywords: changing work, changing economy, gender, regional development, 
equality, gender justice, feminist research
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esipuhe

Väitöskirjani tekemiseen kului aikaa yli kaksikymmentä vuotta. Monen-
laisia muutoksia on tapahtunut sitä tehdessäni. Yksi asia on kuitenkin 
ollut pysyvää. Olen aina ollut kiinnostunut tutkimaan Lappia, sukupuolta 
ja työtä. Aihe on vuosien saatossa ollut välillä taustalla, välillä etualalla ja 
eri tutkimusyhteisöjen kanssa toimiessani se on kokenut notkahduksia ja 
nousuja, ja aina näihin päiviin asti se on ollut askeleissaan kompasteleva ja 
sotkeutunut. Tehdessäni väitöskirjaa alueen, työn ja sukupuolen yhteydestä 
ovat jotkin askelkuviot löytäneet oikean rytmin ja paikan, osa etsii vielä 
tempoaan. Olen oppinut sen, että väitöskirjan valmiiksi saattaminen on ollut 
tekemistä, jatkuvaa rytmien ja tempojen vaihtelua ajatusten, kirjoittamisen, 
töiden ja yksityiselämän välillä. Olen oppinut myös hyväksymään sen, että 
tekeminen ei noudata säännöllistä rytmiä, vaan kiivaita tempoiluja ja hidasta 
laahustamista tekemisen eri aikoina, ja että tekemisen eri osa-alueet ovat 
olleet välillä samanaikaisia, vuorottelevia ja päällekkäisiä. Kuitenkin kaikilla 
osa-alueilla on ollut oma aikansa ja paikkansa väitöskirjan valmistumisessa. 
Nyt on kiitosten aika ja paikka. 

Väitöskirjani ohjaajina ovat olleet Merja Kinnunen ja Suvi Ronkainen. 
Kiitän heitä lämpimästi kannustamisesta, lukuisista kommenteista niin 
teoreettisista kuin käytännön neuvoistakin ja tarkasta tekstini lukemisesta. 
Ohjausprosessin aikana minulla ei kertaakaan käynyt mielessä, etteivätkö 
he olisi lukeneet tekstiäni huolella ja aikaansa säästämättä. Kiitokset myös 
Arja Jolkkoselle, joka käsikirjoitusversion valmistuttua oli valmis lukemaan 
tekstini ja tekemään täsmällisiä huomautuksia tilastokäsitteiden yhdenmu-
kaisuudesta sekä ajan, tilan ja paikan käsitteellistämisestä. Väitöskirjani esi-
tarkastajat Päivi Eriksson ja Hanna Ylöstalo auttoivat kirjan viimeistelyssä. 
Kiitän heitä rakentavasta ja kannustavasta palautteesta. Päivi Erikssonia 
kiitän myös suostumisesta vastaväittäjäkseni. 
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Tutkimusyhteisöt ovat vaihdelleet väitöskirjani tekemisen eri vaiheissa. 
Kiitän Liisa Rantalaihoa, kun hän 1990 luvun alussa sisällytti naistutki-
muksen osaksi Lapin yliopiston sosiologian opintoja. Naistutkimus avasi 
silmäni näkemään asiat uudella tavalla ja kiinnostuin tutkimuksen tekemi-
sestä. Asko Suikkasta kiitän siitä, että hän kannusti minua jatko-opintojen 
ja väitöskirjan tekemiseen ja mahdollisti jo pro gradu tutkielman tekemisen 
aikoihin mielekkään tutkimusyhteistyön Karjalan tutkimuslaitoksen kanssa. 
Tästä virikkeellisestä yhteistyöstä ja ystävyydestä kiitän Askon lisäksi Arja 
Jolkkosta, Arja Kurvista, Pertti Koistista, Ritva Linnakangasta ja Marja 
Kivekästä. Joidenkin kanssa olemme jatkaneet yhteistyötä ja ystävyyttä aina 
näihin päiviin asti. 

Lapin yliopiston naistutkimuksen tutkijaryhmän säännölliset kokoon-
tumiset ovat edesauttaneet tutkimukseni etenemistä. Minut on toivotettu 
tervetulleeksi aina halutessani esittelemään ajatuksiani ja papereitani tähän 
tuttuun, kriittiseen ja emansipatoriseen yhteisöön. Lämpimät kiitokset 
Päivi Naskalille, Seija Keskitalo-Foleylle, Mervi Auttille, Heidi Sinevaara-
Niskaselle, Virpi Vaattovaaralle, Pälvi Rantalalle, Kirsti Lempiäiselle, Outi 
Ylitapio-Mäntylälle, Outi Korpilähteelle, Hanna Peltomaalle ja Shahnaj 
Begumille. Päivi Naskalia ja Merja Kinnusta kiitän myös tutkimussuunni-
telmani lausunnoista, jotka johtivat Sovakon tutkijakoulun rahoitukseen. 
Jälkimmäistä ja Suvi Ronkaista kiitän lausunnoista, jotka mahdollistivat 
Lapin rahaston myöntämän apurahakauden. 

Tutkimukseni aiheen, aineistojen, metodologian, kysymyksen asetteluiden 
ja teoreettisten lähtökohtien rajauksesta kiitän sosiologian jatkokoulutusse-
minaaria. Heikki Huilaja, Arto Selkälä, Asta Kietäväinen, Seija Tuulentie, 
Leena Suopajärvi, Saara Koikkalainen, Tiina Notko, Tiina Seppälä, Veera 
Kinnunen, Sanna Valkonen, Jarno Valkonen ja monet muut – kiitos tark-
kanäköisistä kysymyksistä ja huomioista. Sovako tutkijakoulua, erityisesti 
sen johtajia Pertti Alasuutaria ja Risto Heiskalaa, kiitän keskeneräisten 
tekstieni lukemisesta ja hajanaisten ajatusteni saattamisesta kiteytyneem-
pään muotoon. Sovako tutkijakoululle sekä Suomen kulttuurirahaston 
Lapin rahastolle kiitos väitöskirjani rahoittamisesta. Ilman kokopäiväistä 
rahoitusta ei väitöskirjani olisi koskaan valmistunut. Kiitän myös Lapin 
yliopiston rehtoria apurahan myöntämisestä sekä vararehtoria, Antti Koskea 
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ja Koulutus- ja kehittämispalveluiden henkilöstöä työvapaan myöntämisestä 
ja järjestymisestä kesken kiireisimmän ohjelmakauden vaihtumisen aikoihin.

Kiitän myös Lapin yliopistoa työnantajana siitä, että minulla on ollut 
mahdollisuus tehdä vuosien varrella monenlaista työtä. Erityisen läheiseksi 
minulle on muodostunut niin sanottu hanketyö, jossa olen voinut yhdistää 
sekä tutkimusta että kehittämistä. Tärkeässä roolissa väitöskirjani kysy-
myksen asetteluiden kannalta ovat olleet sukupuolten tasa-arvoa edistävät 
projektit, kuten Moninainen lappilainen, Lappi ja tasa-arvotavoitteet, Tasa-
arvorata sekä Lapin Letka. Kiitän Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusta näiden hankkeiden rahoittamisesta. Kiitän kaikkia työyhteisöjäni, 
jotka ovat hankkeiden toteuttamiseen myötävaikuttaneet. Erityiset kiitokset 
Helka Urposelle, joka mahdollisti Moninainen lappilainen sekä Lappi ja 
tasa-arvotavoitteet projektien toteuttamisen. Esitän kiitokseni kaikille 
”Täykin”, ”AIP:n” ja ”Koken” henkilöstölle kannustuksesta, ystävyydestä ja 
tuesta, eli lämpimät kiitokset Satu Peteri, Pirjo Oinas, Helena Tompuri, 
Timo Tammilehto, Marja-Liisa Piittisjärvi, Iina Karjalainen, Laila Kuvaja, 
Ritva Mäkelä-Kolmonen, Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen, Raimo Jänkälä, 
Hannu Mikkola, Sini Ylisuvanto, Jani Siivola, Olli Lehtoniemi, Juha-Pekka 
Lahdenkauppi, Esa Posio, Piia Kilpimaa, Katri Kuusela, Niina Alapuranen, 
Krista Rautio, Mirja Heikkala, Anna Ala-Poikela, Mari Mäki, Heli Ala-
räisänen, Tatja Karvonen, Joni Minkkinen ja Ilkka Harju. Suvi Lyytiselle 
ja Aki Nyyssöselle haluan osoittaa erityiset kiitokseni. Oli upea kokemus 
työskennellä ennakkoluulottomien, luovien, asiantuntevien ja osaavien 
ihmisten kanssa ja työstää yhdessä tutkimustuloksia animaatioksi. 

Lämpimistä lämpimimmän kiitokseni haluan osoittaa Petra Merenhei-
molle ja Arja Kallioniemelle ystävyydestä, kriittisyydestä, luottamuksesta 
ja kannustuksesta. Yhteistyömme on aina ollut tuottoisaa ja palkitsevaa. 
Kiitos myös Marja Katiskolle esimerkin näyttämisestä ja pitkäaikaisesta 
ystävyydestä. Kiitos väitöskirjan kansien suunnittelusta Tom Serratille ja 
julkaisemisesta Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle sekä 
yliopistokustannuksen Paula Kassiselle. 

Väitöskirjan tekeminen on kokonaisuus. Yhden merkittävän osan siitä 
muodostaa ajatusten, kirjoittamisen ja töiden ulkopuolella oleva. Kiitän äi-
tiäni sinnikkyyden ja isääni toisin ajattelemisen taidon opettamisesta. Kiitos 
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veljelleni Samille, joka suorapuheisuudellaan on välillä palauttanut minut 
maanpinnalle. Kiitos myös Hannelelle ja Joonatanille. Kiitän tytärtäni Katjaa, 
joka nuorempana tempaisi minut erilaisiin rakkauden, huolenpidon, leikin ja 
hulluttelun hetkiin, ja joka nyt aikuisena on ollut minulle ystävä, kannustaja, 
kanssaeläjä ja se ”läheisin”, jonka kanssa olen voinut jakaa vastaan tulleita 
iloja ja murheita. Kiitos myös Jonnelle avarakatseisuudesta. Kiitän Jukkaa 
rakkaudesta ja empaattisuudesta. Kaiken tempoilun keskellä Jukka on pitä-
nyt minut arjessa mukana ja toisinaan järjestämällä järjestänyt tilaisuuksia, 
joissa irtiotto väitöskirjasta on ollut pakollista. Kiitän metsäreissuista, ulko-
maanmatkoista, arjen jakamisesta ja tekemisistä sekä elävästä ja välittävästä 
elämästä. Arjen ihanuuksista kiitos myös Lakulle, Nicolelle ja Ramsesille. 

Väitöskirjani tekemisen ajallista alkua on vaikea hahmottaa, sen sijaan 
lopun määrittäminen on helppoa. Se on tässä ja nyt. 

Kesäkuun 30. päivänä 2015 kotiterassilla Ristontiellä,

Irmeli Kari-Björkbacka





1. Johdanto | 17

1. johdAnto

1.1 Alue ja työ - jatkuvuudet ja katkokset

Tutkimuksessani väitän, että alue, työ ja sukupuoli ovat yhteydessä toisiinsa. 
Tutkimukseni empiirisenä kohteena ovat Lapin alueesta laaditut maakun-
tasuunnitelmat ja -ohjelmat sekä alueen ja sen työllisyyden kehittämiseen 
pyrkivät strategiat. Kysyn, millaisia työn ja sukupuolen välisiä eroja ja järjes-
tyksiä alueen kehittämiseen pyrkivät tekstit oikeuttavat ja mitä tästä seuraa. 
Väitöskirjatyöni on yhdistelmä yleistä ja erityistä. Yleisenä tavoitteena on 
tehdä näkyväksi alueen ja työn sukupuolta. Erityistä on se, että tutkimuksen 
kohteena on Lapin maakunta. Tutkimuksen tarkoituksena on yhden ilmiön 
kautta tutkia yleisiä mekanismeja työn, alueen ja sukupuolen yhteyksien 
synnyttämistä prosesseista. (vrt. Alajärvi ym. 1990.) 

Maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat ovat kirjallisesti laadittuja asia-
kirjoja, joiden tarkoituksena on kehityssuuntien hahmottamisen ohella, 
saada alueelle EU:n myöntämiä varoja. Käytännössä tämä on tarkoittanut 
alueen erityispiirteiden tunnistamista ja niin sanottujen kärkialojen eli 
alueen kasvun ja kehityksen kannalta merkittävien alojen nimeämistä. Kun 
maakuntasuunnitelmissa ja –ohjelmissa nimetään alueen tulevaisuuden ja 
selviytymisen kannalta merkittävää työtä, tullaan samalla järjestäneeksi 
työn ja tuottavuuden välisiä hierarkkisia valtasuhteita. Kärkialojen yksi-
selitteinen määritelmä on kuitenkin vaikeasti tavoitettavissa. Niin sanotut 
kärkialat kuvaavat erilaisia elinkeinoja, alueen työmarkkinoita ja niiden 
työllistävyyttä. Usein kärkialan valintaa perustellaan sen työllistävyydellä 
ja kehityskelpoisuudella, vaikka kärkialan työllistävyys on tilastollisesti 
hankalasti jäljitettävissä. Ne eivät vastaa suoraan olemassa olevia tilastollisia 
luokituksia, kuten toimialaluokituksia. Kärkialat ovat pikemminkin erilaisia 
elinkeinoja, tehtäviä, toimintoja, aloja ja ammatteja sekä näiden yhdistelmiä. 
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Tämän vuoksi päädyn tutkimuksessani käyttämään eri alojen hajanaisesta 
kentästä määritelmää työ. 

Alue viittaa pääsääntöisesti hallinnollisesti rajattuun alueeseen eli tässä 
tutkimuksessa Lapin maakuntaan, jonka muodostavat Tunturi-Lapin, 
Pohjois-Lapin, Tornionlaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion ja Rovaniemen 
seudun seutukunnat. Käsitteellisesti alue on yhtäältä jotakin staattista ja 
muuttumatonta sekä toisaalta moninaista ja jaettua. (ks. Massa & Snellman 
2003, 7.) Alue on myös dynaamista ja muuttuvaa, arkisten toimintojen 
taloudellisia, fyysisiä ja mentaalisia suhteita, joissa työn ja sukupuolen erot 
ja järjestykset tuotetaan sekä uusinnetaan. (ks. Jolkkonen ym. 1991.) Tut-
kimuksessani käsitteellistän alueen samanaikaisesti yhtäältä maantieteellis-
hallinnolliseksi alueeksi, jota voidaan kuvata tilastollisin tunnusluvuin, 
kuten väestökehitys, työllisyys ja työttömyys. Toisaalta käsitteellistän alueen 
paikkana eli arkisina, taloudellisina ja työnjaollisina suhteina, jotka tekevät 
alueesta erilaisten dynaamisten käytäntöjen kentän, jossa rakennetaan, pure-
taan ja järjestetään sukupuolta aina uudelleen. Paikka on yhtäältä globaalin 
ja paikallisen välinen suhde sekä toisaalta paikallista ainutkertaisuutta. (ks. 
Massey 1993; 1995; Jolkkonen 1998, 30.) 

Alueiden tulevaisuutta ennakoitaessa ja suunniteltaessa alueen kehitys 
ei ole mitä tahansa kehitystä, vaan se on työllisyyden, työvoiman ja talou-
den kehitystä. Kehittämistä tarkastelevissa tutkimuksissa tätä kehitystä on 
kuvattu modernisaatiokäsitteistöllä (ks. Conelly et. al. 2000), jolloin alue 
ymmärretään kehittämisen ja kasvun kohteena. Eräs modernisaatiokäsit-
teistöön nojaava jatkuvana ja katkeamattomana esitetty tulkintakehikko on 
jäsennys työn muutoksesta, joka on liitetty osaksi yhteiskuntien muutosta 
traditionaalisesta moderniin ja jälki- tai postmoderniin. Työn tutkimuksissa 
tämä on tarkoittanut työn muutosta alkutuotannosta teolliseksi ja jälkite-
olliseksi. (ks. Aro & Jokivuori 2010, 277; Julkunen 2009, 13; Suopajärvi 
2003.) Työn muuttumista on edellä mainituissa tutkimuksissa käsitteel-
listetty siirtyminä, joissa teollisuustyön murtuminen nousee keskeiseksi 
käsitteeksi. Modernin jälkeistä muutosta on kuvattu myös siirtymänä en-
simmäisestä toiseen moderniin. Ensimmäisessä modernissa talouden tärkein 
tuotantomuoto on teollisuus. Toiseen moderniin siirryttäessä teollisuuden 
korvaavat uudet tuotantomuodot, kuten palvelut ja informaatiosektori ja 
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niiden varaan perustuva talous. (Martin 2001, 75) Siirtymä ensimmäisestä 
toiseen moderniin tarkoittaa myös eri asteisia murtumia työssäkäynnissä 
ja yksilöiden elämänkulussa. Murtumat ilmenevät yksilöllistymisenä, 
(palkka)työn epävarmuutena ja epävakaisuutena, mikä on näkynyt yk-
silöllisissä elämänkuluissa sosiaalisena ja taloudellisena epävarmuutena 
sekä yksilöllisinä pakkoina ja valintoina. (Kinnunen & Suikkanen 2009, 
14; Suikkanen ym. 2001.) Pidettiinpä työn muutoksen tulkintakehikko-
na sitten palkkatyön merkityksen vähenemistä (Rifkin 1995), siirtymää 
aineellisen työn yhteiskunnasta tietotyön yhteiskuntaan (Castells 1998), 
työn epävarmuuden kasvua (Beck 2000) tai erilaisia siirtymiä työsuhteissa, 
ammateissa ja toimeentulossa (Schmid 1998), esitetään erilaiset tulkinta-
kehikot eräänlaisina skenaarioina, jotka ovat jatkuvia ja kattavia ja usein 
myös sukupuolineutraaleita. (ks. Kinnunen & Suikkanen 2009, 12-14; 
Huilaja 2009.) Modernin murtuminen on merkinnyt myös uutta työtä, 
sen mahdollisuuksia ja pakkoja. Työn muutosta voidaan kuvata globaalina 
ilmiönä, kuitenkin se on globaalisti eriytynyttä ja luo erilaisia tilanteita ja 
fragmenteisuutta. (Larner & Walters 2004, 506.) Raija Julkusen (2009, 
20) mukaan uusi työ on hybridi ja mosaiikki. Se on erilaista eri paikoissa 
ja yhteiskuntaluokissa, miehillä ja naisilla. 

Lapissa työn muutos ja toinen moderni näyttäytyvät ”suurten projek-
tien” loppumisena. Tällä tutkijat viittaavat päätepisteen saavuttaneeseen 
kehitykseen, jossa Lappi on vuosikymmeniä ollut sidoksissa kansallisen 
valtion suuriin projekteihin, kuten sodanjälkeiseen jälleenrakentamiseen ja 
Lapin teollistamisen projektiin, hyvinvointivaltioprojektiin ja 1990-luvun 
laman aiheuttamiin valtiontalouden tasapainottamistalkoisiin. (Haveri & 
Suikkanen 2003; Suopajärvi 2003; Kerkelä 2003.) Lapin alueen elinkeinoja 
on historian kuluessa usein peilattu moderneihin yhteiskuntiin ja niiden 
kehittymiseen, ja todettu, ettei Lapin kehitys näytä modernin yhteiskunnan 
peilikuvalta. Esimerkiksi Urho Kekkosen vuonna 1952 lanseeraaman alue-
politiikan tavoitteena oli valtion tukitoimin Lapin teollistaminen ja maa-
kunnan nostaminen osaksi modernisoituvan Suomen kehitystä. Pohjoiset 
luonnonvarat oli otettava kansantalouden käyttöön ja valtion oli otettava 
päävastuu tästä tehtävästä. (Suopajärvi 2003, 144-145; Kerkelä 2003, 142.) 
Lapin ensimmäinen moderni oli Lapin teollistamista valtion toimesta. Toi-
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nen moderni näkyy teollisuuden purkautumisena, tehtaiden lopettamisina, 
irtisanomisina, rakennemuutosalueina ja valtion väliintuloina. 

Modernisoituminen ja modernin projektit näyttäytyvät Lapin kohdalla 
valtion harjoittamana aluepolitiikkana ja alueiden tasa-arvoistamisena. 
Toinen moderni teollisuuden purkautumisineen ja valtiollisen aluepolitiikan 
loppumisineen aiheuttavat huolta ja herättävät kysymyksiä Lapin alueen 
tulevaisuudesta. Huolen aiheet koskevat väestökehitystä ja työllisyyttä, kuten 
syntyvyyden vähäisyyttä, työpaikkakehitystä, työmarkkinoiden epävakautta 
sekä huolta vähäisen väestöpohjan vaikutuksista julkisten ja yksityisten 
palveluiden ylläpidolle. (Haveri & Suikkanen 2009, 56-61.) Kun tulkinta-
kehikkona on toinen moderni ja kun Lappia verrataan moderniin, moder-
nisoitumiseen, kaupungistumiseen ja muuhun Suomeen, Lapin tulevaisuus 
näyttää ongelmalliselta. Ongelmiin vaikuttaminen on alueen kehittämistä 
ja uskoa sen kehitykseen. 

Alueiden kehittäminen on yhteydessä alueelliseen suunnitteluun ja 
aluepolitiikkaan. Jussi S. Jauhiainen ja Johanna Niemenmaa (2006, 18) ku-
vaavat aluesuunnittelun, aluepolitiikan ja aluekehittämisen välisiä suhteita 
vuorovaikutteisiksi. Heidän mukaan alueellinen suunnittelu on yhteiskun-
tavastuullista toimintaa, johon liittyvät politiikka ja talous sekä julkinen ja 
yksityinen etu. Julkisen suunnittelun oikeuttajana pidetään käsitystä yleisestä 
edusta. Sen perustana ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tasa-
arvo ja kestävä kehitys. Aluepolitiikka on käytännön toimeenpano, joka on 
tietoista talouspoliittista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan alueellisesti 
määrittyvien kohteiden – paikkakuntien, seutujen, maakuntien ja valtioiden 
– taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. (emt. 71.) Suomessa varsinaisen 
aluepolitiikan alkuvaiheet voidaan ajoittaa 1960-luvun jälkipuoliskolle ja 
1970-luvun alkuun. Vuonna 1961 asetettiin kehitysaluekomitea, ja vuonna 
1966 laadittiin ensimmäinen aluepolitiikan laki. Sen yhtenä pyrkimyksenä 
oli kehittää koko maata valtion tuella luomalla perusinfrastruktuuria ja 
teollisuutta syrjäseuduille. 

 Leena Suopajärvi (2009, 86) vertailee vuosien 1977 ja 2008 aluepoliit-
tisia ohjelmia Lapin erityisongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmien vertailu 
osoittaa aluepoliittisten ja perifeeristen alueiden kehittämisparadigman 
muuttumisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Perifeeristen alueiden yh-
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täläisiä mahdollisuuksia priorisoivasta toiminnasta on siirrytty taloudellisen 
kilpailukyvyn tunnistamiseen ja sen maksimoimiseen. Kehittämisparadig-
man muutos on yhteydessä myös Euroopan Unioniin. Suomen liittyminen 
osaksi Euroopan Unionia vuonna 1995 merkitsi samalla muutoksia kan-
salliselle aluepolitiikalle ja –kehitykselle. Aluepolitiikasta tuli ohjelmallista 
ja aluekehittäminen tapahtui projektien ja hankkeiden avulla. ( Jauhiainen 
& Niemenmaa 2006, 93.) 

Sukupuoli, alueellinen kehittäminen ja Euroopan Unionin politiikka ni-
voutuvat toisiinsa. Euroopan Unioni on sitoutunut naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon edistämiseen, mikä julkilausuttuna tarkoittaa erityisesti naisten 
osallisuuden lisäämistä työssä ja taloudessa. (Kantola 2010, 218.) Lissabo-
nin sopimuksen1 mukaisesti tulee Unionin kaikessa toiminnassa soveltaa 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen periaatteita, mikä tarkoittaa sitä, 
että sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen 
julkiseen toimintaan. Suomessa EU:n rakennerahasto-ohjelmissa ja sitä 
noudattavissa projekteissa sukupuolten tasa-arvoa edistetään positiivisen 
erityiskohtelun mahdollisuuksin ja sukupuolen valtavirtaistamisen keinoin, 
jotka yhdessä toteutettuina muodostavat kaksoisstrategian. (Kantola & Nou-
siainen 2012, 135; Haataja ym. 2011, 7-11.) Konkreettisesti kaksoisstrategian 
tulisi näkyä alueilla samanaikaisesti toteutettavina sukupuolierityisinä eli 
tasa-arvoprojekteina ja kaiken projektitoiminnan valtavirtaistamisena, mikä 
tarkoittaa sitä, että sukupuolinäkökulma on sisällytettävä projektin toimintaan 
sen kaikissa vaiheissa. Sukupuolinäkökulma ja sukupuolen sisällyttäminen 
osaksi alueen kehitystä on työn, talouden ja kehittämisparadigmojen muu-
tosten ohella tekijä, joka rikkoo katkeamatonta, jatkuvana esitettyä kehitystä. 

1.2 sukupuoli ja alueiden kehittäminen

Kansainvälisissä alueiden kehittämistä käsittelevissä keskusteluissa sukupuoli 
on ollut yksi tärkeä, joskin varsin erilaisia merkityksiä saanut teema. Käytännöl-
lisesti ja poliittisesti orientoituneessa aktivismissa sukupuolen ja kehittämisen 

1  allekirjoitettu 13.12.2007, tullut voimaan 1.12.2009
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erilaisia yhteyksiä on kuvattu termeillä WID eli Women in Development, 
GAD eli Gender and Development tai Gender analysis in Development ja 
WED eli Women, Environment and Development. Kysymys kaikissa edellä 
mainituissa aktivismeissa on ollut huoli naisten tai naisten työn ulossulke-
misesta tai huomiotta jättämisestä kehityksen ja kehittämisen prosesseista.

1970-luvulla kehittämistutkimusta kritisoitiin paitsi naisten poissul-
kemisesta kehittämisestä myös siitä, että tämä kehittämisen ulkopuolelle 
jääminen jätti naisten tehtäviksi kehittämisen kannalta vähempiarvoisena 
pidetyt, kuten hoivaan sekä yhteisön ylläpitämiseen ja kiinteyteen liittyvät, 
tehtävät. (Harding 2000, 242.) Kehittämisen käytäntöjen laajentuessa kos-
kettamaan ympäristöä, markkinoita, tuhoja, makrotalouspolitiikkaa ja ke-
hittämisen kohderyhmien määrittyessä enenevässä määrin siviiliyhteisöiksi 
tuli sukupuolianalyysi ajankohtaiseksi. Women in Development sisällytti 
naiset kehittämisen käytäntöihin ja yleisiin aktiviteetteihin 1970-luvulla. 
(Pearson & Jackson 1998, 1-9).  

WID-ajattelu (Women in Development) sisälsi ristiriitaisia painotuksia. 
Yhtäällä marxilaisesti suuntautuneet tutkijat painottivat köyhyyden vastus-
tamista sekä naisten tuotannollisen roolin huomioimista ja parantamista. 
Toisaalla uusliberalistisesti suuntautuneet ajattelijat painottivat naisten 
tuotannollista roolia siten, että myös naiset tulisi valjastaa markkinoiden ja 
talouskasvun käyttöön. (Mattila & Vuola, 2007, 204.) WID - ajattelu ei ky-
seenalaista modernin, taloudellisen kehittämisen periaatteita, uusliberalismin 
ideologiaa eikä vallitsevaa kehittämisen retoriikkaa ja käytäntöjä. (Barker 
2000, 177–178.) Siksi esimerkiksi postkolonialistisen feminismin kritiikki 
kohdistui WID-ajattelun sisäistämiin länsimaisiin ideologioihin ja liberaa-
lifeministisiin oletuksiin, jotka korostivat länsimaisen naisen liberaaliutta ja 
oppineisuutta suhteessa kolmannen maailman naisiin, jotka näyttäytyivät 
edellä mainittujen ideologioiden valossa alistetuilta ja sivistymättömiltä. 
Postkolonialististen feminististen teorioiden näkökulmasta WID-ajattelu 
ainoastaan uusinsi stereotyyppisiä käsityksiä rodusta ja kulttuurista sekä 
entisestään syvensi epätasa-arvon valtasuhdetta länsimaisen ja ei-länsimaisen 
välillä. (Steans 2006, 18; 93.)

WID-ajattelun soveltamista edustaa esimerkki siitä, miten Työ- ja 
Elinkeinoministeriö päätti 8.8.2008 täydentää Lappi-työryhmää naisedus-
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tuksella alkuperäisen kokoonpanon miesvaltaisuuden vuoksi. Implisiitti-
sesti se menettelynä nojasi WID-ajatteluun ja edustuksellisen naiseuden 
valjastamista osaksi aluekehittämistä. Edustuksellinen naiseus nojaa lähei-
sesti sukupuolikiintiöajatteluun, joka voi rikkoa ”naisisten” ja ”miehisten” 
sektoreiden rajoja ja tuoda sukupuolikonfliktin näkyvämmäksi. (Holli ym. 
2007; Kari 2009, 49–50.)

Jos 1970-luvulla syntynyt WID-ajattelu sisällytti naiset osaksi kehittämisen 
käytäntöjä, 1980-luku ja standpoint teoriat feministisessä tietämisessä syn-
nyttivät GAD - näkökulman. Gender and Development tai Gender Analyses 
of Development - näkökulmassa perinteiset kehittämiseen liittyvät keskeiset 
käsitteet haluttiin määritellä uudestaan feministisestä standpoint teorioista 
ja naisen tietämisestä käsin. (Steans 2006, 14; Pearson & Jackson 1998, 1-9.) 

GAD - näkökulma ammensi keskeiset sisältönsä etsimällä synteesiä ma-
terialistisen poliittisen talousteorian ja radikaalifeministisen patriarkaalisen 
ideologian välillä väittäen, että naisten asemaan yhteisössä vaikuttavat heidän 
materiaaliset elinolosuhteensa ja asemansa kansallisissa, alueellisissa ja glo-
baalissa taloudessa. GAD - näkökulma myös tunnisti, että naisiin vaikuttavat 
heidän yhteisönsä patriarkaalisen vallan luonne kansallisella, yhteisöllisellä 
sekä kotitalouksien tasolla. Naisten materiaaliset olosuhteet ja patriarkaa-
linen järjestys ovat molemmat määritelty yleisesti hyväksytyissä arvoissa ja 
normeissa, jotka oikeuttavat naisten ja miesten roolit ja velvollisuudet tietyssä 
yhteisössä. (Connelly ym. 2000, 62.) Vaikka aluksi GAD - näkökulmassa 
1980-luvulla, standpoint teorioiden ilmaantumisen myötä, naisten tieto 
nousi keskiöön, vakiinnutti se myöhemmin käytäntönsä koskemaan koko 
sukupuolijärjestelmän tarkastelua. (Mattila & Vuola 2007, 204.) 

EU-kaudella peräänkuulutettu sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA-
US) noudattaa periaatteiltaan GAD-näkökulmaa. Sukupuolivaikutusten 
arviointi käytäntönä on lähtöisin YK:sta, jossa sitä on jo pitkään edellytetty 
niin projektien suunnitelmissa kuin arvioinnissakin. Kansainvälisesti suku-
puolivaikutusten arvioinnin historia alkaa Pekingissä 1995 järjestetystä nel-
jännestä maailmankonferenssista, jossa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 
kehotetaan hallituksia ja muita toimijoita ottamaan sukupuolinäkökulma 
huomioon kaikilla aloilla, sekä arvioimaan päätöksien vaikutuksia naisiin 
ja miehiin. (Holli ym. 2002.)
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Women, the environment and Sustainable Development eli Deve-
lopment of the Women, environment, and development, WED yhdistää 
monta ajattelun koulukuntaa, kuten feministisen, ympäristöllisen naiset ja 
kehitys - ajattelun sekä GAD - näkökulman ruohonjuuritason sosiaalisen 
liikehdinnän. Se korostaa naisten ja luonnon alistamisen välistä yhteyttä 
ja etsii naisten arkisesta elämästä vaihtoehtoista, luontoa kunnioittavaa 
kestävän kehityksen mallia. Sitä on kritisoitu vanhanaikaisen maatalouden 
ihannoimisesta ja siitä, että se sitoo naiset enenevässä määrin luontoon. 
Lisäksi se joiltain osin myös lisää vastakkainasettelua kulttuurin, sosiaalisen 
ja luonnon välillä. (Barker 2000, 180.)

Edellä mainitut suuntaukset ovat kaikki sidoksissa käytännön kehittä-
mistyöhön ja tästä syystä ne sisältävät lähtökohtaisia, ontologisia, teorian ja 
käytännön välisiä ongelmia, joista ensimmäinen liittyy itse ”kehittämiseen” 
käytäntönä. Kehittäminen määrittelee aina itselleen menetelmät, työkalut ja 
kohteen. Siten vallasta määritellä tulee epistemologiaa, johon kehittämisen 
kritiikki kohdistuu. Esimerkiksi tiet, rakennukset, viljelysten tuotto ynnä 
muut eivät ole kehitystä, vaan kehittymisen työkaluja. (Heron 2007, 12–13.) 

Toinen kehittämistyöstä aiheutuva ongelma on essentialisoiminen. Osalli-
suuteen perustuvan kehittämisen ja GAD:in etiikan perimmäisinä tarkoituksina 
on haastaa ja muuttaa vallan suhteita, jotka objektivoivat ja alistavat ihmisiä ja 
jättävät heidät ilman ääntä. Kuitenkin tavat, joilla sukupuoli on kehystetty osal-
listuvassa ja sukupuolitietoisessa kehittämisessä, voivat luoda itsessään rajoittaa 
muutosta. Tämä johtuu essentialisoimisesta, jossa sukupuolet edustavat itseään. 
Esimerkiksi miehet voidaan kytkeä ongelmapuheeseen ja vastaavasti naisten 
mukanaolo voidaan kytkeä positiivisiin mielikuviin. Essentialismin fokus on 
kiinteissä identiteeteissä. Fokuksen muuttaminen kiinteistä identiteeteistä vallan 
ja ”vallattomuuden” asemiin avaa uusia näkökulmia analysoiden oikeudenmu-
kaisuuden kysymyksiä. Tämä vaatii enemmän osallistuvuuden ulottuvuuksien 
eri roolien analysoimista ja tutkimista, ja työskentelyä erilaisuuksien kanssa 
pikemminkin kuin tunnistamalla ennalta määriteltyjen ihmisten kategorioita.  

Erityisesti GAD-liikehdintää on syytetty essentialisoimisesta. Osallisuustut-
kimus ja GAD etsivät eksplisiittisesti kysymystä luonnollisista oletuksista kuten, 
assosioituvatko naiset heikkouden, köyhyyden ja tietämättömyyden kanssa tai 
uusinnetaanko sukupuoleen liittyviä stereotypioita romantisoimalla ja naisten 
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kykyjä yliarvostamalla. (Cornwall 2002, 200.) Esimerkiksi joissakin tutkimuk-
sissa on esiin tuotu seikka, etteivät naiset olisi niin korruptuneita kuin miehet 
tai naisilla olisi enemmän moraalia kuin miehillä. Tulkinnat ovat kyseenalaisia, 
sillä usein selittävänä tekijänä on naisten vallan puute, mikä aiheuttaa sen, ettei 
heillä ole mahdollisuutta korruptioon. (Cornwall et al. 2007, 10.)

Kolmantena ilmiönä kehittämistyöhön, kehitykseen ja sukupuoleen 
sekä erityisesti GAD-näkökulmaan on liittynyt se, että 1990 - luvulla 
valtavirtaistamisesta (mainstreaming) on tullut hallitseva teema gender 
and development areenoilla. Kun ’gender’ - käsitteestä tuli enemmän 
valtavirtaa ja sen myötä kunnioitetumpaa ja rahoitetumpaa tutkimuksen 
kenttää, houkutteli se uusia toimijoita tasa-arvotyöhön. Uusien toimijoiden 
myötä sukupuoli liitettiin talouskasvun retoriikkaan. Tasa-arvotyön uudet 
toimijat eivät välttämättä ole kiinnittyneitä feministiseen tutkimukseen, 
eivätkä he ole tuttuja sen perustekstien, käsitteiden ja metodologioiden 
kanssa. Ekonomistit, tilastotieteilijät ja ekonometristit velvoittavat kasvun 
nimissä kehittämisbyrokraatteja tutkimaan ja analysoimaan sekä tiedot-
tamaan sukupuolitietoisuudesta poliittisia johtajia ynnä muita päättäjiä. 
Tällä tutkimustaholla on taipumusta katsoa sukupuolta mielenkiintoisena 
tilastollisena muuttujana, joskaan ei rajaavana ja universaalisesti relevanttina 
ja merkityksellisenä. (Baden & Goez 2007, 21–22.)

Modernisaatio käsitteistöön perustuvaa kehitystutkimusta noudattaen 
myös WID, GAD ja WED kuvaavat kehitystä lineaarisina jatkumoina. 
(ks. Mattila & Vuola 2007). Tulkintakehikkoina ne ovat kaikki esiintyneet 
käytännön kenttätyön erilaisina menetelminä. Näkökulmat ovat syntyneet 
erilaisten menetelmien ja kehittämistyötä ohjaavien ideologioiden myötä. 
WID, GAD ja WED – liikehdinnät ovat siis eri ideologioiden ja käytännön 
kehittämistyössä syntyneiden menetelmien yhdistelmiä ja tyypittelyitä. 
Samat teoreetikot, jotka kritisoivat länsimaista, lineaarista kehittymisen ja 
kehittämisen ”voittokulkua”, esittävät WID, GAD ja WED - näkökulmat 
lineaarisena, kehittyvinä jatkumoina. (vrt. Connelly ym. 2000.) WID, 
GAD ja WED - liikehdinnät ovat syntyneet eri aikakausina ratkaisemaan 
kolmannen maailman sukupuolten välisiä ongelmia. Lisäksi WID, GAD 
ja WED - näkökulmien sitoutumisella käytännön kehittämistyöhön ja 
osallistuvuuteen on taipumus luonnollistaa sukupuolta. 
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WID, GAD ja WED – ajattelutavat ovat tärkeitä, alueiden kehittä-
miseen liittyvästä feministisestä aktivismista kumpuavia keskusteluja. 
Käytännöllisen orientaation ohella kyse on kritiikistä, joka on kohdistunut 
erityisesti kehittyvien maiden kehittämiseen länsimaiden johdolla. Näiden 
keskustelujen heijastuksia näkyy myös EU-tason aluepolitiikassa. Kuitenkin 
– siitäkin huolimatta, että työni käsittelee juuri sukupuolen huomioimista 
aluekehittämisessä – kyseiset ajattelutavat eivät tarjoa riittävää teoreettista 
kehystä tutkimukselle. Ne tarjoavat lähinnä tutkimustehtävän ja ilmiön sekä 
kysymyksenasettelun rajauksia. Ne antavat tutkimukselleni tarpeellisen raja-
uksen siitä, minkä tutkimusperinteen kysymyksenasetteluihin tutkimukseni 
liittyy. Ymmärrän WID, GAD ja WED – liikehdinnät kuvauksina naisten 
ulossulkemisista kehityksestä ja kehittämistyöstä eri aikoina. 

Sandra Harding (luennot 3.10.2012; 2000) nostaa esille sukupuolen ja 
kehityksen yhdistävässä tutkimuksessa keskiöön kolme kysymystä. Ne kos-
kevat politiikkaa, kehittämisen tai kehittymisen ymmärrystä sekä moderni-
saatioteorioita. Politiikan Harding kehottaa ymmärtämään myös yksityisenä 
elämän alueena julkisen ohella. Kehittyminen ja kehittäminen ovat Hardingin 
mukaan muutakin kuin lineaarista jatkumoa. Ne sisältävät katkoksia ja ulos-
sulkemisia. Harding kehottaa suhtautumaan kriittisesti modernisaatioteo-
riaan, joka uskoo alueiden kehittyneisyyden ja houkuttelevuuden nojaavan 
sen teollistuneisuuden asteeseen. Lisäksi modernisaatiousko jakaa yksityisen 
ja julkisen elämän kahtia ja luottaa tekniikan ja tieteellisen rationaalisuuden 
”kaikkivoipaisuuteen” alueiden ja yhteisöjen ongelmien ratkaisuissa. Harding 
kehottaakin analysoimaan sukupuolta pikemminkin suhteena ja sukupuolen 
tekemisen näkökulmasta kuin naisten ja miesten määrän laskemisena.

1.3 sukupuolen tekeminen alueella ja työssä – 
tutkimusongelman täsmentäminen

Naisten ja miesten töiden kahtiajako työmarkkinoilla eli se, että naiset ja miehet 
työskentelevät eri aloilla ja hierarkiatasoilla, aiheuttaa hierarkkisia rakenteita su-
kupuolten välille ja siten luo epätasa-arvon tilanteita, käytäntöjä ja kokemuksia. 
(ks. Kolehmainen 1999; Heikkilä 2004.) Sukupuolten välinen työnjako nousee 
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yhteiskunnalliseksi ongelmaksi viimeistään silloin, kun se eriyttää naisten ja 
miesten sosiaalista, ammatillista ja taloudellista asemaa. Kun sukupuoli ylläpitää 
ja uusintaa jakoja naisten ja miesten osallistumisessa kotitaloustyöhön ja palk-
katyöhön, ammatinvalintaan, työuran kehitykseen, tulonjakoon ja työmarkkina-
asemiin, siitä seuraa, etteivät yksilöt ole vapaita ja samanarvoisessa asemassa 
tehdessään työmarkkinavalintoja. Työmarkkinoiden rakenteen ja toiminnan 
kannalta sukupuolen mukaan kahtiajakautuneet työt ovat ongelma myös siinä 
mielessä, että ne ylläpitävät työmarkkinoilla jäykkyyttä, taloudellista ja sosiaalista 
tehottomuutta ja eriarvoisuutta. (Koistinen 1999, 61-62.)  

Lapissa on selkeä jako naisten ja miesten töiden kesken. Vuosina 2005 ja 
20092 alueen työllistävimmät alat ovat olleet naisvaltainen terveydenhuolto 
ja sosiaalipalvelut sekä miesvaltainen teollisuus. 

Kuvio 1. Työllisyys toimialan ja sukupuolen mukaan Lapissa 2005. (Lähde: SVT, 
Väestö, Työlliset toimialan (TOL 2002) mukaan vuonna 2005.)  

2 Alueen toimialojen työllistävyydessä sukupuoli ei ole ollut mukana ennen vuotta 
2005. (tilanne 11.6.2014)
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Kuvio 2. Työllisyys toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan Lapissa vuonna 
2009. (Lähde: SVT, Väestö, Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mu-
kaan vuonna 2009.) 

Verrattaessa vuosien 2005 ja 2009 sukupuolenmukaista työssäkäyntiä 
ja sen muutoksia Lapin alueella voi havaita, että naisia ja miehiä eniten 
työllistäneet alat ovat pysyneet jokseenkin muuttumattomina. 

Suunnitelmia ja ohjelmia lukiessani heräsi kysymys, miksi Lapin maa-
kunnassa kehittämisen kannalta mielenkiintoisimmiksi aloiksi mainittiin 
vuodesta toiseen rakentaminen, teollisuus, energia ja matkailu. 

”Työpaikat ovat vuosituhannen taitteen jälkeen lisääntyneet matkailussa, 
rakentamisessa ja teollisuudessa.” (Maakuntaohjelma 2003, 3.)
”…vuonna 2002 alkanut tasainen nousukausi ovat yhdenmukaisia teol-
lisuuden korkeasuhdanteiden kanssa ja viestivät teollisuuden vahvasta 
roolista Lapin aluetaloudessa” (Maakuntasuunnitelma 2005, 4.)
”Lapin elinkeinopolitiikan strategiana on omiin luonnonvaroihin ja 
osaamiseen perustuen panostaa voimallisesti korkean jalostusasteen luon-
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nonvara- ja energiateollisuuteen sekä matkailuvetoiseen elämysklusteriin.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 2.)
”Elinkeinopolitiikassa keskeistä on turvata teollisuuden toimintaedelly-
tykset, lisätä teollisuusyritysten omaa arktisen osaamisen innovaatio- ja 
tutkimustoimintaa…” (Maakuntasuunnitelma 2009, 21.)

Työllistävyys esitetään yhtenä kärkialaksi nimeämisen kriteerinä. Tämän 
vuoksi tarkastelin ensiksi naisten ja miesten toimialojen työllistävyyden 
muutosta vuosina 2005 ja 2009. 

taulukko 1. Naisten, miesten ja Lapin suurimmat toimialat ja muutos vuosina 
2005-2009. (Lähde: SVT, Väestö, Työlliset toimialan (TOL 2002) mukaan vuon-
na 2005; SVT, Väestö, Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan 
vuonna 2009.) 

Naisia työllistävät alat Miehiä työllistävät 
alat

Lapin työllistävimmät 
alat

2005 Terveydenhuolto ja 
sosiaalipalvelut 
(10 182 naista)
Tukku- ja vähittäiskaup-
pa; moottoriajoneuvojen 
ja moottorien korjaus 
(3 724 naista)
Koulutus (3 474 naista)

Teollisuus 
(6 595 miestä)
Rakentaminen 
(4 006 miestä)
Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus 
(3 955 miestä)

Terveydenhuolto ja 
sosiaalipalvelut 
(11 441 henkilöä)
Teollisuus 
(9 034 henkilöä)
Kiinteistöjen vuokraus, 
liike-elämän palvelut 
(7 293)

2009 Terveys- ja sosiaalipal-
velut (10 881 naista)
Tukku- ja vähittäiskaup-
pa; moottoriajoneuvojen 
ja moottorien korjaus 
(4067 naista)
III Koulutus 
(3655 naista)

Teollisuus 
(5 982 miestä)
Rakentaminen 
(3 920 miestä)
III Kuljetus ja varas-
tointi (3 627 miestä)

Terveys- ja sosiaalipal-
velut (12 250 henkilöä)
Teollisuus 
(7 533 henkilöä)
Tukku- ja vähittäis-
kauppa; moottoriajo-
neuvojen ja moottori-
pyörien korjaus 
(7 085 henkilöä)

Muutos 
vuodesta 
2005-
2009

Terveys- ja sosiaalipal-
velut (+ 699 naista)
Tukku ja vähittäiskaup-
pa; moottoriajoneuvojen 
ja moottorien korjaus 
(+ 343 naista)  
Koulutus (+ 181 naista)

Teollisuus (- 613)
Rakentaminen 
(- 86)
Vuonna 2009 
Kuljetus ja varasto-
inti sijalla 3. 

Terveys- ja sosiaalipal-
velut (+ 809 henkilöä)
Teollisuus (- 1 501 
henkilöä)
Vuonna 2009 Tukku- 
ja vähittäiskauppa; 
moottoriajoneuvojen 
ja moottorien korjaus 
sijalla 3.
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Naisvaltaisten alojen, kuten terveys- ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähit-
täiskauppa sekä koulutus, työllistävyys on kasvanut. Miesvaltaisten alojen, 
kuten teollisuuden ja rakentamisen, työllistävyys on laskenut. 

Alueen kehittäminen edellyttää kirjallisten asiakirjojen kirjoittamista eli 
käytännössä maakunnan suunnitelmien ja ohjelmien kirjoittamista. Niiden 
tarkoituksena kehityssuuntien hahmottamisen ohella on saada alueelle EU:n 
myöntämiä varoja. Varojen saamisen edellytyksenä on, että alueen kehit-
tämisestä päättävät tahot esittävät kirjallisesti kehittämiskohteensa, joihin 
EU:n myöntämää rahaa voidaan kohdentaa. Käytännössä tämä on tarkoit-
tanut alueen erityispiirteiden tunnistamista ja niin sanottujen kärkialojen 
eli alueen kasvun ja kehityksen kannalta merkittävien alojen nimeämistä. 

Vuonna 2009 rakentaminen työllisti Lapissa 4 950 henkilöä, joista 94 
prosenttia oli miehiä. Teollisuus työllisti vuonna 2009 7 533 henkilöä, joista 
73 prosenttia oli miehiä. Energian ja matkailun työllistävyyttä on vaikea 
arvioida, sillä ne eivät esiinny omina toimialoinaan. Energiasektori, johon 
on laskettu kuuluvaksi vesihuolto, viemäri- ja lämpöhuolto sekä jäähdy-
tystekniikka (TOL 2008), työllisti vuonna 2009 375 henkilöä, joista 82 
prosenttia oli miehiä. Energian ohella myös matkailun katsotaan olevan 
useampia toimialoja läpileikkaava. Esimerkiksi Lapin matkailustrategiassa 
matkailualan on nähty muodostuvan majoitus- ja ravitsemustoiminnasta 
sekä ohjelmapalveluista. Koko matkailualan työllistävyyden on laskettu 
olevan noin 3 500 henkeä vuonna 2008. (Lapin matkailustrategia 2008, 
6). Mikäli matkailu olisi oma toimialansa, sijoittuisi se kahdeksanneksi 
työllistävimmäksi toimialaksi. Siten kärkialoiksi mainitut, rakentaminen, 
teollisuus, energia ja matkailu, teollisuutta lukuun ottamatta eivät ole alueen 
työllistävimpiä.

Työn sukupuoli on kuitenkin laajempi asia kuin tilastot. Hanna Ylöstalon 
(2012, 272–273) mukaan sukupuoli on työhön liittyvä kriteeri. Suomalaisessa 
työelämässä samat säännöt takaava ja hyvin toteutunut muodollinen tasa-
arvo voi häivyttää sukupuolen näkemistä osana työn arkisia käytäntöjä ja 
niiden kytköksiä laajempiin, rakenteellisiin eriarvoisuutta ylläpitäviin teki-
jöihin. Sukupuoli voi häipyä tasa-arvon nimissä, mikä piilottaa ne rakenteet 
ja käytännöt, joiden kautta työelämä on naisille ja miehille erilainen ja jotka 
asettavat sukupuolet eriarvoiseen asemaan. Tasa-arvon nimissä tehdyt ja su-
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kupuolten välistä tasa-arvoa edistäen kirjoitetut alueen kehitykseen pyrkivät 
tekstit, ohjelmat ja suunnitelmat voivat elinkeinollisen sukupuolineutraalin 
voittokulun sijaan aiheuttaakin epäsymmetrisyyttä ja hierarkioita. (Conelly 
et. al. 2000; Cornwall et. al. 2007.) 

Yvonne Hirdmanin (1990) käsittein tarkasteltuna kysymys on sukupuo-
len tekemisestä, jossa sukupuolten työ kuvaa eroa ja erillään pitäminen taas 
viittaa niihin käytäntöihin, joissa sukupuolten työn ero ja hierarkia konk-
reettisesti tehdään. Maakunnan suunnittelua ja ohjausta koskevat asiakirjat 
määrittävät olemassa olevia ja konkreettisia sukupuolten paikkoja. Samalla 
ne tekevät sukupuolten paikoista ja elinkeinollisesta tulevaisuudesta sellaista, 
joka merkityksellistyy hallitsevaksi ja vaihtoehdottomaksi. 

Työn tutkimusten yhteydessä sukupuolen tekeminen tarkoittaa sitä, 
millä tavoilla työelämässä muodostetaan naisten ja miesten hierarkkisia 
eroja sekä millaista työelämää sukupuolille oikeutetaan. (Kinnunen & 
Korvajärvi 1996, 16-19; Korvajärvi 2009, 57.) Samalla tavalla kuin su-
kupuoli voidaan tehdä työssä, sen käytännöissä ja määritelmissä, voidaan 
alueen sukupuoli tehdä alueellisissa käytännöissä. Alueen kehittämisestä 
kirjoitetut tekstit tekevät sukupuolten paikkoja ja niiden järjestyksiä ja siten 

Lapin maakuntasuunnitelmissa ja –ohjelmissa nimetään vuodesta toiseen 
alueen kärkialoiksi miesvaltaisia aloja kuten teollisuus ja rakentaminen. 
Väitöskirjatyöni perustavaa laatua oleva ihmetys onkin se, miten on mah-
dollista, että lähes kaikki alueen kannalta merkittävimmiksi nimetyt alat 
ovat miesvaltaisia. Tämä oli huomio, joka ei selittynyt työllistävyydellä. Sen 
sijaan teollisuuden ja rakentamisen nimeäminen selittyy osittain sillä, että 
julkiset hyvinvointialat ja niihin liittyvät palvelut eivät kuulu elinkeinopo-
litiikan alaisuuteen. Kuitenkin julkisen hyvinvoinnin tuottamiseen liitty-
viltä aloilta vaaditaan tulosvastuullisuutta ja ne on asetettu talousajattelun 
alaisuuteen, vaikka käytännössä ne ovat ulossuljetut elinkeinopolitiikasta 
ja siten alueiden kehittämisestä. Elinkeinopolitiikan alaisuuteen kuuluvien 
alojen miesvaltaisuus sekä naisvaltaisten julkisten hyvinvointipalveluiden 
tunnistamattomuus alueen työllistävimpinä aloina olivat tekijöitä, jotka 
saivat minut olettamaan, että on olemassa erilaisia tekijöitä ja käytäntöjä, 
jotka ylläpitävät ja tuottavat eroa ja hierarkiaa sukupuolten työn ja paikkojen 
välille. (ks. Kinnunen 2001, 36.)  
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tekevät sukupuolta. Yleisellä tasolla olen siis kiinnostunut siitä, millainen 
on se sukupuoli, joka alueen kehittämisestä kirjoitetuissa teksteissä tehdään. 
Tarkemmin tutkimukseni vastaa kysymyksiin: Millaisia työn ja sukupuolen 
välisiä eroja ja järjestyksiä alueen kehittämistä koskevat tekstit oikeuttavat 
ja mitä niistä seuraa tavoille, miten Lappia kehitetään? Lisäksi vastaan 
kysymykseen siitä, mikä on se tulevaisuus, jonka asiakirjat oikeuttavat 
sukupuolten työlle ja paikoille? 

1.4 teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet 
sukupuolten työnjako paikkojen järjestäjinä 

Doreen Masseyn (esim. 1995, 343-354) tutkimukset käsittelevät suku-
puolen, tilan ja talouden suhteita. Massey on luonut teoriakehikon sille, 
kuinka työvoiman jakautuminen on sidoksissa sukupuolen eroihin Britan-
niassa. Hänen mukaansa sukupuoli on välttämätön osatekijä selitettäessä ja 
ymmärrettäessä taloutta ja sen organisoitumista eri aikakausina. Masseyn 
luoma teoriakehikko sisältää ajatuksen siitä, että alueiden sukupuolinen 
erilaistuminen on yhdistelmä tietyn aikakauden poliittisia ohjelmia, suku-
puolten välisiä paikallisia suhteita ja työnjakoja niin työvoiman sisällä kuin 
sen ulkopuolellakin. Alueiden sukupuolinen erilaistuminen on seurausta 
myös paikallisten yritysten toimialarakenteesta, rekrytointipolitiikoista ja 
työvoiman tarpeesta. 

Esimerkkinä edellisen kaltaisista eriytymisistä Britanniassa Massey 
(emt.) mainitsee 1980-luvulla toteutetut talous- ja muut poliittiset stra-
tegiat, jotka mahdollistivat tietyillä alueilla tietyntyyppisen naistyövoiman 
nousun. Tämä kysyntä muodostui paikallis-erityisillä sukupuolisuhteiden 
kentillä. Esimerkiksi Lontoossa yhdistelmä, jossa kasvava kansainvälinen 
kilpailu ja lisääntyvä tarve naistyöntekijöistä kasvavalla palvelusektorilla, 
synnytti tarpeen tietyntyyppisestä naistyövoimasta. Nuoret, tavallisimmin 
lapsettomat naiset, olivat käymässä Lontoon seudulta vähiin. Kasvavat 
työllistymismahdollisuudet houkuttelivat pohjoisen jalkineteollisuuden 
alueelta vasta koulunsa päättäneitä, yksinäisiä, nuoria naisia Lontooseen 
toisenlaisen työn pariin. Pohjoisen jalkineteollisuus joutui yritysten sisällä 
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määrittelemään uudelleen työntekijästrategiansa. Tällä kertaa jalkineteolli-
suus halusi edelleen huokeaa naistyövoimaa, jonka edullisuus oli aikaisemmin 
perustunut nuorille, tilapäisille, paikoilleen asettautumattomille naisille. 
Edellä mainitun halpatyövoiman muuttaessa uuden ja mielekkäämmän työn 
perässä pääkaupunkiseudulle, joutui pohjoisen jalkineteollisuus määrittele-
mään huokean ja halutuimman työvoimansa, joka muodostui perheellisistä 
jo paikoilleen asettautuneista ja alueelle jo muita sidoksia luoneista naisista, 
ja joiden ”huokeus” työvoimana perustui siihen, että heillä ei ollut halua eikä 
mahdollisuutta muuttaa alueelta. 

Masseyn (emt.) esimerkki kuvaa sitä, miten alueen elinkeinorakenne, 
yrityksen sisäiset strategiat, poliittiset ja alueelliset strategiat, sukupuolten 
työnjako sekä paikallis-erityiset sukupuolisuhteiden luomat kentät synnyt-
tävät yhdessä erilaisia sukupuolittuneita tiloja, käytäntöjä ja hierarkioita. 
Lapin alueesta laaditut maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat voi ymmärtää 
yhdeksi osaksi poliittisia ja alueellisia strategioita, jotka nivoutuneena alueen 
elinkeinorakenteeseen ja paikallisiin sukupuolisuhteiden kenttiin määrittä-
vät sukupuolten paikkoja, käytäntöjä, hierarkioita ja tulevaisuuksia. Oman 
tutkimukseni aineistoina ovat maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat. Doreen 
Masseyn käsitteistöllä ne tarkoittavat työvoiman ulkopuolisia, alueellisia ja 
poliittisia tekijöitä, jotka aiheuttavat alueiden sukupuolista erilaistumista. 
Väitöskirjatyöni yksi empiirisen analyysin lähtökohta on maakuntasuunnitel-
mien ja -ohjelmien luoma retorinen todellisuus, jonka kehyksessä tarkastelen 
sukupuolten työtä, hierarkioita ja tulevaisuuksia.

Masseyn käsitteistön avulla ymmärrän alueen kehittämistä tekevät tekstit 
käytäntöinä, jotka järjestävät sukupuolten työtä ja paikkoja ja samalla tekevät 
sukupuolta. Doreen Masseyn (2008) mukaan tuotannon paikallinen järjes-
tyminen tuottaa erilaisia alueita, alueellisia käytäntöjä ja sosiaalisia suhteita. 
Tuotannon paikalliset rakenteet ovat puolestaan seurausta erilaisista poliitti-
sista ja taloudellisista strategioista sekä toimijoiden eritasoisista käytännöistä, 
joissa sukupuolten paikat saavat erilaisia ilmenemismuotoja. Kysymys on 
rakenteiden ja käytäntöjen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden asteista, joita 
voidaan tarkastella niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, ketkä päästetään sisään yhteisöjen tässä tapauksessa alueen 
tulevaisuutta ja käytäntöjä linjaaviin diskursseihin, ja ketkä jätetään niiden 
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ulkopuolelle. Ajan ja paikan suhdetta ei tulekaan käsitellä dikotomisena, 
toisilleen vastakkaisina, vaan paikka voidaan ymmärtää yhtä dynaamisena 
ja muutoshakuisena kuin aikakin. 

Doreen Masseyn luomalla teoriakehikolla en pyri tutkimaan alueiden 
elinkeinollista eriytyneisyyttä ja siihen johtaneita prosesseja, vaan yh-
distämällä Masseyn ajattelua sukupuolen tekemisen käsitteistöön, pyrin 
lähestymään aluetta ja paikkaa erilaisten hallinnan tekniikoiden luomak-
si, vallitseviksi käytännöiksi, jotka kutsuvat sukupuolia toimimaan eri 
tavoin. Esimerkiksi tutkittaessa USA:n luovan talouden, luokan ja työn 
käsitteellistämistä ja syntymistä, huomattiin prosessin muodostavan uusia 
ammatteja, jotka aluksi näyttäytyivät sukupuolineutraaleina kunnes niiden 
sukupuolikoostumus analysoitiin. Luovan talouden segregaatio noudattaa 
vanhan talouden segregaatiota, jossa perinteiset naisten alat kuten koulutus 
ja kirjastoammatit ovat edelleen naisvaltaisia. Uusi, luova talous ja ammatit 
rakentuvat siten, että niiden sisällä muodostuvat uudelleen miesten ja naisten 
työt, alat ja palkat. Johtopäätöksenä voikin esittää, että luovien ammattien 
ja talouden rakentumisessa naisilla ei ole paljon menetettävää, mutta ei 
paljon saatavaakaan. Uutena alana, luova talous ja luova työ, joka edustaa 
uutta aikaa, ei samanarvoista naisia ja miehiä, vaan pitää sukupuolten paikat 
samanlaisina. (Negrey & Rausch 2009, 529-530; vrt. Floridan 2002; ks. 
McDowell 2008.)

Edellinen tutkimus luovan talouden työnjaollisista järjestyksistä on esi-
merkki sukupuolen ja ajallisten kytkösten dynamiikasta sekä sukupuolen 
tekemisen tutkimuksesta uuden työn syntymisen yhteydessä. Tutkimus 
osoittaa myös alueen ja paikallisuuden ajallisen kytkennän naisten ja miesten 
työnjaollisten paikkojen määrittäjänä. Sukupuolen tekeminen, huolimatta 
uudesta ajasta ja taloudesta, pikemminkin uusintaa sukupuolten perinteisiä 
järjestyksiä kuin sotkee niitä. (ks. Massey 1995; McDowell 2008.)

valta, hallinta ja alue 

Alueiden kehittäminen perustuu maakuntaliittojen johdolla tapahtuvaan 
suunnittelu- ja ohjelmatyöhön. Nämä hallinnan ohjausjärjestelmät toteu-
tuvat käytännön tasolla tekstuaalisella argumentoinnilla. (vrt. Summa 1989, 
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95.) Alueesta laaditut dokumentit ovat aluehallinnon käyttämiä suunnittelun 
keinoja, jotka ohjaavat käytäntöjä. Viime kädessä ne kohdistuvat ihmis-
yksilöihin ja –ryhmiin. Alueen ohjausta ja suunnittelua varten kirjoitetut 
asiakirjat ovat tässä mielessä biovaltaa. Niiden pyrkimyksenä on muovata, 
hyödyntää, voimaperäistää ja ohjata ihmisten kykyjä ja ominaisuuksia, jot-
ka voivat olla ruumiillisia, sielullisia, ajatuksellisia tai yhteisöllisiä. (Helen 
2010, 28; Foucault 2010, 78.) Alueen ohjausta ja suunnittelua käsittelevät 
dokumentit eivät ainoastaan suunnittele tai kuvaa, vaan myös konkreetti-
sesti tekevät alueen kehittämistä ja samalla myös määrittelevät ja tekevät 
hyväksytyksi sen, mitä ymmärretään kehittämisenä. 

Vallan ja hallinnan teorioiden avulla pyrin tunnistamaan sukupuolten 
työn ja paikkojen eroa ja hierarkiaa tuottavia tekniikoita. Vallan ja hallinnan 
välisen suhteen ymmärrän teoreettisesti siten, että valtasuhde ei ole lopul-
lisesti vakiintunut asetelma, vaan sitä pidetään yllä kamppailutilanteissa. 
Hallinta taas on vakiintunutta vallankäyttöä, joka on suunnitelmallista ja 
pitkäjänteistä. Sitä on jatkuvasti pidettävä yllä käytännöillä, jotta valtasuhteet 
säilyvät ennallaan. (Alhanen 2007, 122-127.) Alue viittaa olemassa olevaan 
institutionaaliseen kokonaisuuteen. Lapin maakunta on esimerkki tästä. 
Alueellisuutta tarkastellaan viitattaessa ihmisten toimintojen vaatimaan 
tilaan sekä aluerakenteeseen, toisin sanoen toimintojen järjestymiseen ja 
yhteyksiin tilassa. Aluetutkimuksen, -politiikan ja –suunnittelun yhteydessä 
käytettynä se sisältää ajatuksen alueellisesti rajatusta kokonaisuudesta, joka 
on organisoitunut vallankäytön yksiköksi. (Eskelinen 2009, 15–16.)

Hallinnan analytiikka ja hallintavallan tutkimus on kiinnostunut mo-
dernin valtion väestöstä elävänä resurssina, joka tulee saada valjastetuksi 
vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämisen tarpeisiin. Hallintavallassa on kyse 
ihmisyhteisöjen toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta, joista esimerkkinä 
ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät ei-kurinpidolliset käytännöt. Hal-
lintavallan analyysi on kiinnostunut siitä, miten valtion väestön ominaislaa-
tuun, pyrkimyksiin, uskomuksiin, kykyihin ja poliittiseen suuntautumiseen 
pyritään vaikuttamaan. Kysymys on yhtäältä eri auktoriteettien määrittämien 
valtiollisten päämäärien tunnistamisesta, toisaalta on keskeistä tarkastella 
sitä, miten hallintavalta synnyttää erilaisia toimijoita näissä pyrkimyksissä, 
joissa säännellään väestöä valtion tilallisissa prosesseissa. Niiden seurauksina 
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vallan vaikutukset jakavat kansalaisia ”oikein” käyttäytyviin, tietäviin ja tunte-
viin ja samalla luovat alistamisen, kontrollin ja ulossulkemisen mekanismeja. 
(Moisio 2012, 40-41.)

Sami Moision (emt., 43) mukaan hallinnan analytiikkaa on harvoin so-
vellettu Suomen aluepolitiikkaa tarkasteltaessa. Tämän voi kuvitella syyksi 
sille, että aluepolitiikan tutkimuksessa ei ole kiinnitetty huomiota siihen, 
että aluesuunnittelun kaltaisissa toimenpiteissä on fyysisen ympäristön 
rakentamisen lisäksi kyseessä ihmisten ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen 
vaikuttaminen. Aluesuunnittelu on sosiaalinen käytäntö, joka tuottaa tilallisia 
rakenteita ja pyrkii vaikuttamaan niiden kautta väestön ominaisuuksiin. 

Peter Millerin ja Nikolas Rosen (2008, 29-32) mukaan hallinnalla on 
ohjelmallinen luonne. Hallinta on ohjelmallista erityisesti erilaisten hal-
linnallisten raporttien ja muiden ongelmia osoittamaan ja ratkaisemaan 
pyrkivien dokumenttien muodossa. Luonteeltaan ne ovat ohjelmallisen 
optimistisia sille, että aluetta tai yhteisöä voidaan hallinnoida paremmin 
ja tehokkaammin. Yhden tai useamman politiikan epäonnistumisella on 
tapana johtaa uuden, toimivamman, tuottavamman, työllistävämmän ynnä 
muun ohjelman keksimiseen. Epäonnistumisen tunnistaminen on keskeinen, 
mutta ei sisällöllinen elementti hallinnassa. Keskeistä on halu hallita, mikä 
johtaa hallinnan työkalujen irrottamiseen asiayhteydestään ja tekee niistä 
teknologioita, jotka irtautuvat todellisuudesta ja muuttavat sen politiikan 
diskurssiksi. 

Hallinnan teknologioille on tyypillistä, että ne etsivät keinoja siihen, miten 
muuntaa ajattelu todellisuuden ”ruumiillistumaksi” ja muodostaa erilaisia 
asioiden maailmoja, jotka kutsuvat toimimaan erilaisia ihmisryhmiä eri 
tavoin. (vrt. Leach 2005, 299-301.) Ne luovat legitimoitua käytöstä, joka 
voi muodostaa hallitsevan toimintatavan. Koska hallitseva kutsuu, se samalla 
arvottaa yhtäältä tekemällä eroja ja järjestyksiä sekä toisaalta sen mukaisesti 
keitä kutsutaan ja ketkä jätetään kutsumatta. 

Alueen ohjausta ja suunnittelua tekevillä dokumenteilla on valta luoda 
paikkoja, jotka eivät ole yhdentekeviä sukupuolten työnjakojen kanssa. Eräs 
tärkeimmistä sukupuolten työtä, paikkoja, eroja ja järjestyksiä tekevistä 
tekniikoista on maakunnan suunnittelua ja ohjausta tekevissä asiakirjoissa 
tapahtuva kärkialojen nimeäminen, joka yhtenä vallan käytön muotona 
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jättää jotkin toimialat sivuun korostaen toisia. (vrt. Hänninen 2010, 79.) 
Samalla kärkialojen nimeäminen linjaavat alueen elinkeinollista tulevaisuutta 
ja sukupuolten työnjaon vallitessa järjestävät sukupuolen mukaista työtä.  

Kärkialojen nimeäminen on esimerkki, joka yhdistää hallinnallisuuden 
ja alueen. Sen lisäksi, että kärkialojen nimeäminen määrittelee sukupuolille, 
kuten muillekin ihmisryhmille vallitsevia paikkoja, jotka kutsuvat toimimaan 
eri tavoin, järjestää se myös sukupuolten työtä hierarkkisiksi valtasuhteik-
si. Lisäksi, kun kysymyksessä ovat asiakirjatekstit, joilla on tunnistettava 
moraalinen muoto ja jotka esittävät sellaisia keskeisiä periaatteita kuten 
”yhteiskunnan turvaaminen”, ”oikeudenmukaisuus”, ”tasa-arvo” tai ”elämän-
laatu”. Asiakirja tekstit vetoavat siihen, että ne perustuvat tieteelliseen tosi-
asiatietoon, kuten tilastointiin. Samalla ne ilmentävät erilaisia kamppailuita 
paikasta. Alue ja paikka ovat hallinnan kohteita, joihin käytetään erilaisia 
tekniikoita, jotka asettavat rajoja. (ks. Paasi 2012; vrt. Helén 2010, 28-30; 
Miller & Rose 2008, 29.) 

Michel Foucault:n (1990) käsite ”governmentality” yhdistää hallinnan 
teoriat ja spatiaalisuuden käsitteistön. Se tulee sanoista “art of government” 
eli hallinnan taito. Siinä yhdistyvät erilaiset ideat hallinnasta (government) ja 
mentaliteetista (mentality). Käsitteenä se viittaa hallinnan käytäntöihin sekä 
tietoon hallinnan kohteista. Modernin valtion hallinnan (governmentality) 
keskukseksi on nimetty alueellistaminen, alueen tekeminen (territoriality) ja 
samalla rajojen asettamista ja niiden purkamista. Governmentality käsitteenä 
kiinnittää huomion hallinnan ja tilan väliseen suhteeseen. Tila on muodos-
tunut erityisten spatiaalisten ymmärrysten varaan ja sitä hallitaan erityisten 
spatiaalisten teknologioiden avulla. (ks. Paasi 2012; Painter 2005, 131–134.)

Hallinnallisuuden tunnuspiireteitä ovat muiden muassa tieto hallinnan 
kohteista ja niiden koostumuksesta sekä jonkinlaisen teknisen, rationaalisen 
ja reflektiivisen hallinnan elementin omaaminen ja kehittäminen, kuten 
erilaiset strategiat, politiikat, suunnitelmat ynnä muut, jotka näyttävät 
suunnan, johon hallinnalla pyritään. Hallintavalta toteutuessaan tarvitsee 
myös organisaatioita ja instituutioita toteuttamaan sitä. Lisäksi se tarvitsee 
tietynlaisia identiteettejä ja subjektiviteetteja sitoutumaan ja olemaan yhtä 
mieltä hallinnan suunnasta. Hallintavallalla on myös taipumus tehdä tuot-
teistaan jotakin muuta kuin mitä ne luonnostaan ovat ja lopuksi hallinnan 
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prosesseista tulee itsestään hallinnan kohteita. (Painter 2010; Painter 2005, 
142–143.)

Hallintavallan tunnuspiirteiden mukaisesti Lapin alue, ihmiset ja elin-
keinot ovat hallinnan kohde. Aluetta, elinkeinoja ja väestöä hallitaan maa-
kuntasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen ja sitouttamiseen liittyvien 
tekniikoiden avulla. Aluehallintaa toteuttavat organisaatiot, kuten maa-
kuntaliitot. Samalla ne osallistuvat myös alueen, sen väestön ja elinkeinojen 
hallintaan. Maakuntasuunnitelmiin ja -ohjelmiin ovat sitoutuneet tietyt 
tahot, kuten niiden alojen edustajat, joille suunnitelmat ja ohjelmat lupaavat 
resursseja. Siten hallintavallan tuotteista tulee jotakin muuta kuin ne alun 
alkaen ovat. Esimerkiksi joistakin toimialoista tai työstä tuleekin hallitsevaa 
eivätkä ne enää hae oikeutustaan olemassaololleen niiden työllistävyyden 
vaan esimerkiksi niiden tunteita herättävien mielikuvien vuoksi. 

sukupuolinen oikeudenmukaisuus 

Sukupuolten työnjako on useissa tutkimuksissa liitetty työn tasa-arvon 
tutkimusperinteeseen. (ks. Kinnunen & Korvajärvi 1996.) Anne-Marie 
Goezin (2007, 15–24) mukaan sukupuolinen oikeus (gender justice) on 
tutkimuksissa osoittautunut sukupuolista tasa-arvoa ja valtavirtaistamista 
paremmaksi termiksi kuvata sukupuoliperustaista epäoikeudenmukaisuut-
ta. Hän mieltää sukupuoliset oikeudet positiivisina oikeuksina, jotka ovat 
osa vaihtoehtoista oikeus-pohjaista näkökulmaa kehittämisajatteluun. Se 
perustuu poliittisten ja laillisten instituutioiden ymmärryksen tärkeydelle 
taloudellisessa kehittämisessä. ja painottaa suhdetta yksilön argumentaa-
tion ja kollektiivisten mieltymysten ja valtion vastuun välillä. Filosofiset 
näkökohdat ihmisluonnosta, oikeuksista ja kyvykkyydestä ovat kytköksissä 
käytännön poliittisiin ja taloudellisiin järjestyksiin, jotka kohdistuvat kansa-
laisuuteen, diskriminaatiosta aiheutuviin ongelmiin sekä lainsäädännöllisiin 
käytäntöihin liittyviin implisiittisiin merkityksiin.  

Sukupuolinen oikeudenmukaisuus heijastaa poliittisia vakuutteluita siitä, 
mikä on oikein ja hyvää, tavoiteltavaa inhimillisissä suhteissa ja sitä, miten 
nämä tavoiteltavat edut voidaan saavuttaa. Sukupuolinen oikeudenmukai-
suus käsitteenä nojaa kolmeen lähtökohtaan: 1) Naiset eivät ole yhtenäinen 
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ryhmä, joten on vaikea määritellä yhtenäistä sukupuolista oikeudenmu-
kaisuutta, siksi se määrittyy spesifeissä sosiaalisissa tilanteissa, joita syntyy 
yksilön ja instituutioiden välisissä suhteissa. 2) Suhteet naisten ja miesten 
välillä perheessä ja yhteisöissä ovat sukupuolispesifin epäoikeudenmukai-
suuden avainpaikkoja. 3) Patriarkaaliset ajattelumallit ja sosiaaliset suhteet, 
jotka on tuotettu yksityisen elämän piirissä vaikuttavat eniten taloudessa, 
sosiaalisissa ja poliittisissa instituutioissa. (Goetz 2007, 17–18.)

Anne-Mari Goez (emt. 27–29) kuitenkin myöntää sukupuolisten oi-
keuksien käsitteen sisältävän myös ongelmia. Ensiksikin on vaikea asettaa 
standardia, jonka mukaan sosiaaliset oikeudet sukupuolen perusteella joko 
toteutuvat tai jäävät toteutumatta, erityisesti eri kulttuurien ja valtioiden 
välillä. Toiseksi on olemassa enemmän sukupuolista oikeudenmukaisuutta 
kuin tasa-arvoista kohtelua joko miesten tai naisten kesken, tai esimerkiksi 
eri naiskategorioiden välillä. Kolmanneksi tilanteissa, joissa aineellisia 
resursseja on niukasti, perushyvinvointipalvelut muodostuvat elintärkeiksi 
sukupuolisten oikeuksien saavuttamiselle. Näitä ovat koulutus, lasten hoi-
to, terveydenhuolto ja sosiaaliturva eikä niitä voida rahoittaa omin varoin 
köyhimmissä maissa. Goetzin (emt. 31) mukaan sukupuolisen oikeuden-
mukaisuuden prosessi luo käytännön työkalun, jolla voi mitata oikeuden 
toteutumista. Sukupuolinen oikeudenmukaisuus vaatii sen, että vallanpitäjät 
kotitalouksissa, yhteisöissä, markkinoilla tai valtiossa velvoitetaan todenta-
maan ne toimet, jotka voivat rajoittaa sukupuoliperustaisesti naisten pääsyä 
eri resursseihin, kapasiteetteihin ja kykyyn tehdä valintoja, eivät ole estettyjä 
tai rangaistuja. 

Martha Nussbaum (2002, 50-53) pohtii sukupuolisen oikeudenmukai-
suuden normien asettamista eri kulttuurien välillä kyvykkyys (capability) 
näkökulman avulla. Yhtäältä on olemassa ”erilaisuuden hyvän argumentti”. 
Toisin sanoen maailma on rikas, koska emme kaikki hyväksy ja noudata 
samoja käytäntöjä ja normeja. Toisaalta on olemassa huolehtimisen eli 
”paternalismin argumentti”, joka ei kunnioita ihmisten vapautta toimijoi-
na. Legitimoimalla diversiteetti, pluralismi ja yksilöllinen vapaus voidaan 
yhdistää ylikulttuurisia normeja, joita Nussbaumin mukaan tarvitaan var-
jeltaessa diversiteettia, pluralismia ja vapautta sekä kohtelemalla jokaista 
ihmisyksilöä toimijana ja itsellisenä. Paras tapa suojella edellä mainittuja 



40 | Alueen ja työn sukupuoli

oikeuksia on Nussbaumin mukaan muotoilla normit kyvykkyyden sarjana, 
settinä kokonaiselle, täydelliselle inhimilliselle toiminnalle, ymmärtäen sen 
tosiasian, että kyvykkyydet suojaavat eivätkä sulje ulos. Ne ovat yksilöllisen 
vapauden maailmaa. (emt. 71–72.)

Anne Phillips (2000, 20) kritisoi kyvykkyyden näkökulmaa sen uusili-
beralistisesta toimijuus-ajattelusta. Hänen mukaansa Nussbaumin kyvyk-
kyysnäkökulma keskittyy minimi tarpeellisuusvaatimukseen ja vetäytyy 
taistelusta ihmisten tasa-arvon syvällisistä haasteista. Kyse ei ole ainoastaan 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, vaan sosiaalisten ryhmien välisestä 
tasa-arvosta niin kansojen sisällä kuin niiden välillä. Materiaaliin keskittyvä 
kyvykkyyden - näkökulma ei lopeta absoluuttista epätasa-arvoa, vaan se 
vetäytyy yhdenmukaisista oikeuksista ja tekee tasa-arvosta toimeentulo-
oikeuden.

Diane Elson (2002, 84–85) liittää sukupuolisten oikeuksien käsitteen 
uusliberalistiseen talouteen, jonka pitäisi tuottaa valinnan mahdollisuuksia 
ja samalla turvaa niille, jotka putoavat markkinoiden ulkopuolelle. Elson 
(emt.) toteaa, ettei sukupuolisen oikeudenmukaisuuden käsite ole kyennyt 
siihen, vaan esimerkiksi köyhimmissä maissa uusliberalistisen talouden 
seurauksena niiden BKT on pudonnut. 

Raija Julkusen (2010, 107) mukaan oikeusdiskurssi tuottaa uusliberaalin 
oikeusilmaston, joka on suomalaiselle perinteelle vierasta. Siinä jää piiloon 
se, millaisia oikeuksien hierarkioita ja uusoikeudettomia kansalaisia samalla 
rakennetaan. Pohjoismaisessa poliittisessa tyylissä on siirtymää yhteiskunnan 
valtion turvaamasta kansalaisesta muodollisesti yhdenvertaisesti kohdeltuun, 
mutta samalla aktivoituun, vastuutettuun ja voimaannutettuun yksilöön, 
jonka on ennakoitava riskit, tehtävä viisaita valintoja ja kannettava valintojen 
seuraukset. Hallintavallan uusi subjekti on aktiivisesti vastuullinen toimija, 
joka on pakotettu kasvattamaan elämän laatuaan omien päätöstensä kautta. 
Tässä uudessa ”itsen huolehtimisessa” jokainen on ekspertti, vastaten itselleen 
ja vastuussa johtaa omaa inhimillistä pääomaansa maksimaalisin vaikutuksin. 
Lopputulemana on uudenlainen segmentoitunut hallinta, joka on joillekin 
vastuullista itsensä hallintaa ja toisille julmaa sortoa. (Fraser 2009,127-128) 

Nancy Fraser (2009, 1-2) on esitellyt kolmiulotteisen teorian oikeu-
denmukaisuudesta, joka pohjaa osallisuuden eriasteiseen tarkasteluun. 
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Teoriassa epäoikeudenmukaisuus on eriasteisia institutionaalisia esteitä, 
jotka rajoittavat osallistumista. Ensimmäinen näistä esteistä koskee taloutta 
ja taloudellisten resurssien jakamista. Toinen este liittyy institutionaalisiin 
ja kulttuurisiin hierarkioihin, jotka kieltävät joidenkin ilmiöiden olemas-
saolon tai tekevät niistä näkymättömiä. Kolmas osallisuuden este liittyy 
ulossulkemisen prosesseihin, joissa jotkin asiat tai ihmisryhmät suljetaan 
esimerkiksi päätöksenteon ulkopuolelle. Kolmiulotteisessa oikeudenmu-
kaisuuden teoriassa tärkeinä läpileikkaavina teemoina ovat myös moraa-
lisuuden balanssi, toisin sanoen tasapuolisuuden problematiikka, vallan 
epätasapaino sekä tilallinen ulottuvuus. Tilallisesta ulottuvuudesta Fraser 
käyttää ilmaisua kartta, joka esittää spatiaalisia suhteita, rajoittuneisuu-
den ja rajojen problematiikkaa. Fraserin mukaan on olemassa kilpailevia 
rajoja tai kehyksiä järjestää ja ratkaista oikeudellisia kiistoja. Tilallisuuden 
ulottuvuudet liittyvät myös yksilöiden päivittäisiin, arkipäivän esteisiin. 
Konkreettiset kysymykset ”mitä, kenelle ja miten” osoittavat oikeudenmu-
kaisuuden ja tasa-arvon kehykset.(emt.32-33). 

Tässä tutkimuksessa analysoin oikeudenmukaisuuden käsitteistön avulla 
ulossulkemisen prosesseja. Erityisen hyödylliseksi oikeudenmukaisuuden 
käsitteistön koen pohtiessani työn ja talouden normittavia sisältöjä sekä sitä, 
millaista sukupuolten työtä ja paikkoja oikeudenmukaisuuden käsitteistö 
tarjoaa. 

1.5 väitöskirjan metodologia, aineisto ja menetelmät 
näkymättömän tekeminen näkyväksi

Tutkimukseni liittyy feminististen teorioiden orientaatioon. Suhtaudun 
aineistooni siten, että vaikka sukupuolta ei kaikilta osin asiakirjateksteissä 
eksplisiittisesti mainita, on se kuitenkin läsnä toimintaa ohjaavana periaat-
teena. Olen rakentanut analyysini pyrkimykselle tehdä aluekehittämisen 
näkymätön maailma näkyväksi sekä purkaa itsestään selvinä pidettyjä 
kytköksiä kehityksen ja modernisaation välillä. Luen alueen kehittämistä 
tekeviä tekstejä hallinnallisuuden, sukupuolten paikkoja järjestävien ja 
oikeudenmukaisuuden teorioiden näkökulmista. Muodostamalla näistä 
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kolmesta teoriakehikosta orientaation tutkimukselleni yhtenäinen alueke-
hitystarina kyseenalaistuu ja elinkeinollisen sukupuolineutraalin voittokulun 
sijaan keskiöön nousevat epäsymmetrisen vallan ja hierarkian kertomukset. 
(Parpart et. al., 2000; Cornwall et. al, 2007.) Analyysini yhtenä tarkoituksena 
on pohtia sitä, mikä kehittyy ja mikä jää kehittymättä.   

Teresa De Lauretiksen (2004, 70) mukaan on olemassa yhteiskunnallisia 
paikkoja, jotka sijaitsevat hallitsevien diskurssien marginaaleissa. Ne sijait-
sevat instituutioiden välikudoksissa, valta-tieto-koneistojen halkeamissa ja 
repeytymissä. Niissä määrittyvät ne toisenlaisen sukupuolen rakentumisen 
ehdot. ”Toisaalla” ei ole mikään mystinen kaukainen menneisyys tai utopis-
tinen tulevaisuuden historia, vaan se on toinen ulottuvuus diskurssissa, joka 
on läsnä tässä ja nyt. Se on tämän diskurssin representaatioiden sokea piste 
tai näkymätön oletustila (space off ). Se on paikka hallitsevien diskurssien 
marginaaleissa. 

Tutkimukseni metodologinen eteneminen on noudattanut feministisen 
tutkimuksen tekemisen periaatteita. Metodologiaa olen rakentunut Suvi 
Ronkaisen (2004, 65-67) erittelemän analyyttisen prosessin mukaisesti, 
missä kolmen erilaisen logiikan avulla kohdataan aineisto, teoria, tutkija 
ja menetelmälliset valinnat. Nämä logiikat ovat analyysi, tulkinta ja luenta. 
Ne kuvaavat systemaattista toimintaa, intuitiota ja tulkintojen hakemista ja 
ovat osa tiedon tuottamista. Analyysi on mikä tahansa eksplikoitu systema-
tiikka tai käytäntö, jolla aineistoa järjestetään, luokitellaan ja jäsennetään. 
Siitä haetaan juonta tai rakennetta, tai sitä pilkotaan osiin, valikoidaan ja 
testataan. Keskeistä on tekemisen prosessi, ei itse menetelmä. Siinä opitaan 
tuntemaan aineisto ja sen rajat, luodaan tilaa ajattelulle ja oivalluksille sekä 
kiinnostaville havainnoille, joita voi lähteä kehittämään edelleen systemaat-
tisesti koettelemalla ja tulkintaa hakemalla. Tulkinnassa analyysin tuottamat 
vihjeet ja oivallukset merkityksellistetään jonkin tietyn teoreettisen tai käsit-
teellisen ajattelutavan kautta. Tulkinnassa tutkija siirtää analyysin avaamat 
havainnot toisenlaiseen kontekstiin luoden yhteyksiä ja eroja. Esimerkiksi 
nimeäminen on tulkinnallista käsitteellistämistä, joka kontekstoi aineiston 
uudelleen siirtäen sen toiselle abstraktiotasolle tai toisenlaiseen todellisuu-
teen. Feministisen epistemologian näkökulmasta tulkintaan liittyy kysymys 
tutkijan paikasta suhteessa tutkittaviinsa, tutkimuksen ilmiöön ja omaan 
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tutkimukseensa liittyviin tieteellisiin intresseihin. Tulkinnassa on kysymys 
teoreettisesta ja käsitteellisistä valintaprosesseista. Luenta on ajatuskokeilua, 
jossa venytetään aineiston rajoja. Siinä kokeillaan, millainen luenta aineis-
tosta sujuisi. Luennan pohjana voi olla ajatuskokeilu tai intuitio. Luentaa 
tehtäessä on kirjoitettava näkyväksi perusta tai ajattelukehikko, josta luetaan. 

Tutkimukseni metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat sekä analyyttiset 
keinot voikin jaotella edellä mainitulla tavalla kolmeen tasoon. Olen käyttä-
nyt retoriikan joitakin tekniikoita systemaattisesti aineiston järjestämiseen ja 
jäsentämiseen. Retoriikka on tässä mielessä ollut tekniikka ja keino jäsentää 
aineistoa. Haen tulkintaa tekstianalyysille hyödyntämällä sekä tilastotietoja 
että hahmottamalla hallinnan teorian kautta sitä, mitä dokumentit tekevät 
alueellisen kehittämisen kontekstissa. 

diskurssin muutokset ja katkokset 

Tutkimukseni aineisto muodostuu Lapin alueen maakuntasuunnitelmista 
ja –ohjelmista vuosilta 2003-2009 sekä Lappi työryhmän loppuraportista 
vuodelta 2008. Nimitän näitä asiakirjoja Lapin alueen kehittämistä teke-
viksi teksteiksi. Ne muodostavat ydinaineistoni. Täydentävän aineiston 
muodostavat toimialoista laaditut ohjelmat ja strategiat, joita ovat Lapin 
matkailustrategia vuodelta 2008, Lapin energiastrategia ja Lapin hyvin-
vointiohjelma vuodelta 2009; tilastot, kuten Suomen viralliset tilastot 
työssäkäynnistä, väestöstä ja taloudesta sekä lait ja ohjeistukset koskien 
alueiden kehittämistä. Käytän täydentäviä aineistoja silloin, kun olen 
todennut niiden vievän analyysiäni syvemmälle ja kun ne ovat auttaneet 
tutkimuskysymyksiini vastaamista. Määrällisesti arvioiden ydinaineistooni 
on kuulunut yhteensä 369 sivua tekstiä.

Tilastoilla on tutkimuksessani täydentävänä aineistona erityinen rooli. 
Yhtäältä tilastot ovat alueen kehittämisen argumentaatiossa keskeisessä 
roolissa ja niitä hyödynnetään retorisesti. Toisaalta tekstit ja tilastot tuot-
tavat myös ristiriitaista tietoa, sillä ne kertovat eri asioista. Hyödynnän 
tilastotietoja systemaattisesti reflektoidakseni teksteissä esitettyjä väitteitä. 
Tutkimusotettani ja aineistojen käyttöä tutkimuksessani voisi kuvata myös 
materialistiseksi. Olen kiinnostunut siitä, miten sukupuolet saavuttavat tai 
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joutuvat erilaisiin (asian)tiloihin ja yhteiskunnallisiin paikkoihin ja miten 
näitä paikkoja voi kyseenalaistaa ja muuttaa. Materialistisen analyysin avulla 
tieto voidaan ankkuroida ja diskurssien kehkeytymistä voidaan jäljittää. 
(Gordon 2008, 18-31.) 

Analyysini noudattaa yhtäältä tiedon arkeologian (Foucault 2005) ja 
toisaalta feministisen tekstintutkimuksen (Mills 1997) periaatteita. Michel 
Foucault’n (2005, 181-183) mukaan arkeologia on diskurssien erojen analyy-
sia. Se on uudelleenkirjoitusta eli jo kirjoitetun säädeltyä muodonmuutosta 
ylläpidetyssä ulkoisuudessa. Se ei ole paluuta itse alkuperän salaisuuteen, 
se on kohdediskurssin järjestelmällistä kuvailua. Analyysini osalta tämä 
tarkoittaa sitä, että asiakirjatekstit, kuten maakuntaohjelmat ja –suunnitel-
mat ovat käytäntöjä, jotka muokkaavat sosiaalista todellisuutta siitä, miten 
alue kehittyy. Ne muodostuvat suhteessa toisiin diskursseihin, kuten EU ja 
talous, jotka taas ovat muodostuneet suhteessa ulkopuolisiin suhteisiin ja 
normeihin, kuten instituutiot, tilastot, yhteiskuntarakenteet ja alueet. Sara 
Mills’n (2004, 97) mukaan feministinen tekstin tutkimuksen päämääränä 
on näyttää itsestään selvänä pidetty oudolta ja outo itsestään selvänä. Tähän 
päämäärään pyritään kahdella tavalla. Ensiksikin analyysin avulla mennään 
sisään diskursseihin tunnistamalla niiden vahvistava pyrkimys ja toiseksi 
pyritään määrittelemään ne feminiinisillä määreillä.  

Aineisto rajautuu vuosiin 2003 – 2009. Rajaus on perusteltu, sillä Lapin 
maakuntaohjelma vuosille 2003-2006 on ensimmäinen uuden alueiden 
kehittämislain mukainen suunnitelma. Lain tavoitteena on vahvistaa kan-
sallista aluepolitiikkaa. Tarkoituksena on alueiden erilaisuuden ja erilaisten 
kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen. Lailla parannetaan alueiden kil-
pailukykyä tukemalla kestävään kehitykseen perustuvaa taloudellista kasvua 
ja elinkeinotoimintaa. Näin parannetaan alueiden työllisyyttä ja väestön 
elinolosuhteita sekä hyvinvointia. (Sisäasiainministeriön tiedotteita 2002.) 

Analyysissa olen etsinyt maakunnan suunnittelua ja ohjausta käsittele-
vistä asiakirjoista epäjatkuvuuksia ja katkoksia, jotka ilmenevät uudenlaisen 
kielen tai diskurssin muodossa. Olen pyrkinyt suhtautumaan foucaultlaisen 
ajattelun mukaisesti diskursseihin hajanaisena tapahtumajoukkona sekä 
etsinyt katkoksia ja epäjatkuvuuksia kronologisesti etenevistä asiakirjoista. 
Koska tutkimustehtävänäni on selvittää sukupuolen työtä ja paikkoja, raja-



1. Johdanto | 45

sin teksteissä alueeksi sen määrittelemisen, mitä sukupuolista, ihmisistä ja 
työstä teksteissä kirjoitetaan. Aluksi etsin teksteistä sukupuolten, ihmisten 
ja töiden nimeämisiä.

Michel Foucault’n (2005, 68; 73-76) mukaan nimeäminen sisältää 
vallan ja hallinnan ulottuvuuksia. Nimeäminen on merkityksellistämistä 
ja diskurssit ovat valtaa nimetä, erotella ja purkaa ryhmiä. Nimeäminen 
on toimintaa, joka kertoo siitä, kenellä on oikeus nimetä. Samalla se, joka 
nimeää luo puheellaan institutionaalisen paikan, jossa on puhujan laillinen 
alkuperä. Esimerkiksi aineistoni jotkut työt, kuten rakentaminen, teollisuus ja 
matkailu olivat yksinkertaisesti ja selkeästi nimettyjä. Jotkin toiset työt, kuten 
energia nimetään ja tunnistetaan työksi vasta vuosien 2008-2009 aikana, ja 
hyvinvointipalvelut, joiden nimeäminen on hajanaista ja joille ei varsinaista 
nimeä löydy. Nimeäminen on eräs keino tehdä asia tai ilmiö tunnistetuksi 
siten, että sen hyväksi voidaan toimia. Ilmiön tai asian nimeäminen on keino 
tehdä hajanaisista ilmiöistä toiminnallisia, jolloin ne epämääräisyydellään 
eivät enää aiheuta ahdistusta ja neuvottomuutta. (ks. Vuori 2012, 261-262.) 
Joidenkin töiden kohdalla yksiselitteisen nimityksen löytäminen on ollut 
helppoa toisten taas vaikeaa. Se, että alan nimeäminen on ollut yksiselitteistä, 
on tukenut tulkintaa siitä, työtä pidetään alueen kannalta merkittävänä. 

Analyysini ensimmäisessä vaiheessa tein havainnoistani tiivistelmän 
ihmisten ja työn nimeämisistä (taulukko 2.) Tiivistelmän muodostami-
seksi olen lukenut asiakirjoja retorisesti ja kiinnittänyt huomiota niihin 
muutoksiin ja katkoksiin, joita ihmisten ja työn kuvauksen yhteydessä 
tapahtuu vuosina 2003-2009. Erityistä huomiota kiinnitän siihen, milloin 
sukupuoli mainitaan ja milloin se jätetään mainitsematta. Aluksi tarkastelin 
yleisiä linjauksia siitä, millaisia nimeämisiä sukupuoli, ihmiset ja työ saavat 
maakunnan kehittämistä koskevissa asiakirjoissa. 
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Taulukko 2. Tiivistelmä ihmisten ja työn nimeämisistä 

2003 
Maakunta-
ohjelma

Ihmiset

2005 
Maakun-
tasuunni-
telma 

2006  
Maakuntaoh-
jelma 

2008 Maakunta-
ohjelman toteutta-
missuunnitelma ja 
Lappi työryhmän 
loppuraportti

2009 
Maakun-
tasuunni-
telma 

Avain-
henkilöt
Nuoret
Maakuntaan 
sitoutuneet
Verkosto
Toimijat 
avaintoimi-
aloilla

Hyvätuloi-
set eläke-
läiset
Kasvu-
hakuiset 
toimijat
Yrittäjyys-
kasvatuksen 
saaneet 
lapset
Nuoret

Terveet ja liik-
kuvat
Osaava väestö 
perinteisessä teol-
lisuudessa
Uutta teknologiaa 
osaavat henkilöt
Hyvinvoivat
Yrittäjähenkiset
Naiset
Lapset

Ammattitaitoinen 
työvoima kaivos-
teollisuudessa ja 
matkailussa 
Ennaltaehkäisevä 
toiminta 
Varhainen puuttu-
minen

Liikunta-
myönteiset
Nuoret 
perheet 
ja Lapin 
vetovoima
Matkailijat

Työ 
Suur- / 
perinteinen 
teollisuus
Pk-sektorin 
kärkitoimi-
alat: matkai-
lu, ICT ja 
elektroniikka, 
elämys-
teollisuus, 
mekaaninen 
puunjalostus, 
kylmä- ja tal-
viteknologia, 
innovatiiviset 
palvelut ja 
tuotteet, 
elintarvike-
teollisuus

Teollisuus
Teknologia, 
nano- ja 
mikrotek-
nologia
Jalostus

Voimatalous
Teollisuus
Matkailu

Teollisuus
Energia
Kaivokset
Innovaatioelinkeinot: 
teollisuuden sovel-
lukset, etäteknologian 
tieto- ja viestintä-
teknologia (ICT), 
teollisuuden palvelut, 
matkailun muotoilu- 
ja vientiosaaminen, 
luonnonvara ja 
pohjoisen luonnon 
erityisominaisuudet, 
pohjoisen ulottu-
vuuden ja kulttuurin 
osaaminen, kylmä- ja 
talviteknologian 
arktisten olosuhtei-
den testaustoiminnan 
tukeminen 

Kehittyvä 
teollisuus 
Kaivokset
Matkailu 
Korkean 
jalostus-
asteen 
arktinen 
teollisuus
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Analyysissä olen pitäytynyt tutkimustehtävissäni etsiessäni aineistoista 
ihmisiä, sukupuolta ja työtä. (vrt. Alhanen 2007, 60-61.) Katson, että tuolloin 
analyysini niin sanotussa toisessa vaiheessa, se on ollut tiedon arkeologian 
mukaista ”alueen” määrittelyä diskurssiivisina tapahtumina, joiden pohjalta 
voi analyysia jatkaa kysyen: miksi ilmeni juuri tuo diskurssi, eikä mikään 
muu? (Foucault 2005, 40-41.) 

Pääsääntöisesti asiakirjoissa nimetyillä ihmisryhmillä ei ole sukupuolta. 
Maakunnan asukkaista maakuntaohjelmassa vuodelta 2003 lausutaan 
seuraavaa:

”Lappi on asukkaidensa rakastama … lappilaiset ovat vahvoja osaajia 
elämystuotannossa, matkailussa, pohjoisten olojen ja luonnonvarojen 
hallinnassa ja hyödyntämisessä.” (Maakuntaohjelma 2003, 2)

Samalla tavalla olen poiminut lausumia työstä ja toimialoista kiinnittäen 
tällöin erityistä huomiota niiden keskinäiseen hierarkiaan ja ilmaisuihin, 
jotka arvottavat niitä. Esimerkiksi edellä mainitussa asiakirjassa teollisuu-
desta kirjoitetaan seuraavasti:

Maakuntasuunnitelmassa vuodelta 2005 niin sanottu ”klusteriajattelu” 
tulee ensimmäisen kerran maakunnan kehittämistä ohjaavaksi tekijäksi. 
Vuoden 2006 maakuntaohjelmassa huomiota kiinnitetään ensimmäisen 
kerran sukupuoleen, mikä ilmenee väestön terveyden kuvauksen yhteydessä. 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa ja Lappi työryhmän loppu-
raportissa vuodelta 2008 uusina juonen käänteinä esitellään erilaiset mene-
telmät ja interventiot, jotka kohdistuvat yleisesti maakunnan asukkaisiin ja 
julkisten palveluiden asiakkaisiin. Vuoden 2009 maakuntasuunnitelmassa 
uutena seikkana tuodaan esille nuorten perheiden houkuttelu maakuntaan 
sekä matkailun kaksoisrooli kasvavana ja maakuntaan uutta työvoimaa 
houkuttelevana alana. 

”Maakunnan suurteollisuudessa on ollut myönteinen kehitys. Merkittävillä 
investoinneilla Lapin perusteollisuus on kyennyt nostamaan jalostusar-
voaan ja kilpailukykyään.” (Maakuntaohjelma 2003, 7)
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Michel Foucault’n (2005, 44-45) mukaan kolmas diskursiivisten tapah-
tumien kuvailemisen taso osana tiedon arkeologiaa, on pyrkimys muodostaa 
sellaisia diskursiivisia kokonaisuuksia, jotka eivät ole satunnaisia, mutta jotka 
siitä huolimatta ovat jääneet näkymättömiin. Aineiston esiymmärryksen ja 
analyysini ”muutosten ja katkosten” tunnistamisen vaiheessa rajasin Lapin 
alueen suunnittelua ja ohjausta tekevissä asiakirjoissa esiintyville diskursseille 
alueen, joka mahdollisti diskurssin muutosten ja katkosten tunnistamisen ja 
nimeämisen. Analyysini seuraavassa vaiheessa käytän apunani retoriikka- ja 
argumentaatioanalyysiä sekä feminististen tekstintutkimuksen periaatteita, 
jossa tavanomainen tehdään oudoksi ja tekstejä luetaan ikään kuin vasta-
karvaan (Perelman 2007; De Lauretis 2004, 70; Keskitalo-Foley 2011, 48; 
Mills 2004.)  

retoriikka- ja argumentaatioanalyysin keinot 

Tutkimukseni keskeinen menetelmä on retoriikka-analyysi. Sen avulla pyr-
kimykseni on ollut osoittaa sitä, miten tutkimuksessani sukupuoli kiertyy 
erottamaksi osaksi sitä, miten tekstit puhuvat työstä ja alueesta. Sukupuolen 
analyysi osana tekstin retoriikkaa on luonteva, sillä retoriikan tutkimuksen 
perinteessä käytetään yleisesti käsitteitä puhuja ja yleisö, jotka ovat monella 
tapaa sukupuolittuneita. ”Puhujaa” ja ”yleisöä” on mahdollista etsiä myös 
kirjoitetusta tekstistä. Retorisen analyysin keskeinen kysymys on, millaisia 
suhteita tekstit rakentavat kirjoittajien ja lukijoiden välille. (Vuori 2004, 93.) 
Puhe on puhetta jollekin ja pyrkii yleisön sitouttamiseen, mikä voi tapahtua 
vakuuttavan ja suostuttelevan retoriikan avulla. Retoriikka-analyysin keinoin 
olen etsinyt teksteistä aluksi niiden ydinsisältöä tai argumenttia, jolla kuulija 
vakuutetaan tai johon se suostutellaan. (ks. Jokinen 1999, 128-130.) Olen 
etsinyt sitä, mikä on ”itse asia” ja miten se toimii osana puhuttelua. Lisäksi 
olen analysoinut sitä, miten alueen kehittämistä tekevät tekstit kutsuvat 
sukupuolia toimimaan. Retoriikka-analyysin keskeisiä käsitteitä ovat eetos, 
paatos ja logos. (Perelman 2007.)  

Eetos ja paatos kytkeytyvät argumentoinnin prosessiin, logos taas tar-
koittaa väitteen abstraktia sisältöä. Eetos ja paatos tarkastelevat argumen-
tointia puhujan tai kirjoittajan ja kuulijan välisenä suhteena, ja logos asiaa, 
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josta puhutaan eli ydinsisältöä. Eetos, paatos ja logos ovat kietoutuneita 
keskenään siten, että perustelun vakuuttavuus ei riipu ainoastaan asiasi-
sällöstä ja päättelyn loogisesta hyväksyttävyydestä, vaan myös puhujan ja 
yleisön välisestä suhteesta. Tekstin eetos liittyy kirjoittajan esittäytymiseen 
yleisölleen. Se kertoo puhujan oikeudesta esiintyä kyseessä olevassa asi-
assa ja vakuuttaa hänen hyvistä aikeistaan sekä siitä, miksi on järkevää ja 
perusteltua ottaa hänen väitteensä huomioon. Paatos tarkoittaa ajatellun 
yleisön valmistamiseen tai virittämiseen käytettyjä keinoja. Kyse on niistä 
menetelmistä, joita väitteiden esittämiseen sisällytetään kommunikaation 
esteiden vähentämiseksi. Logos taas viittaa väittämien perustelutapojen 
loogiseen rakenteeseen. (Summa 1995, 74-75.) 

Retoriikka-analyysin aloittaessani kiinnitin ensimmäiseksi huomiota 
tekstiaineiston yleisiin piirteisiin. Teksteille oli luonteenomaista se, että 
ne oli kirjoitettu pääsääntöisesti sukupuolineutraaliin passiivimuotoon. 
Sukupuolineutraalin retoriikan on usein todettu kätkevän taakseen tekstin 
miehisen maailmankuvan ja lähiluvussa puhe ihmisistä osoittautuukin pu-
heeksi miehistä. (Keränen 1996; Vuori 2004.) Jaana Vuori (2001; 2004, 96) 
on puolestaan analysoinut sitä, kuinka asetelma voi olla toisinpäin silloin, 
kun puhe on vanhemmuudesta: sukupuolineutraalin takaa paljastuvatkin 
tekstin toimijoiksi usein äidit ja puhutelluksi yleisöksi naiset. Omassa tutki-
muksessani aluekehittämistä tekevät tekstit tulevat maininneeksi sukupuolen 
eksplisiittisesti yhteyksissä, joissa on puhe terveydestä ja sairaudesta, työssä-
käynnistä, tuloeroista ja koulutuksesta. Analysoin sukupuolen ilmenemistä 
teksteissä tarkemmin ihmisiä käsittelevässä sisältöluvussa 5.

Passiivimuotoon kirjoitetun tekstin on todettu vahvistavan faktuaalista 
argumentaatiota, joka luo tilanteita, joissa asiat saadaan näyttämään pu-
hujista ja tulkinnoista riippumattomilta tosiasioilta. ( Jokinen 1999, 140.) 
Passiivimuotoon kirjoitetussa tekstissä retoriikka-analyysin ”puhuja” on 
usein hankalasti tunnistettavissa. Passiivimuoto asiakirjoissa liittyy myös 
asiakirjojen laatimisen kuvauksiin, joissa kerrotaan siitä, kuinka asiakirjat 
ovat yhteisesti eri tahojen kanssa laadittuja eli halutaan korostaa yhteistä 
ymmärrystä ja työtä. Kaiken kaikkiaan passiivimuodolla kirjoitettu teksti 
tekee siitä pätevämpää kuin se, että kirjoittaja paljastettaisiin. (Keränen 
1996, 116-119.) Retoriikka-analyysin ”puhuja” on usein myös eri ja mo-
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nimerkityksisempi kuin tekstin kirjoittaja. (Vuori 2004, 95-100.) Tämän 
vuoksi puhuja tai retoriikka-analyysin käsite ”eetos” on tärkeää erottaa 
tekstin varsinaisesta kirjoittajasta tai kirjoittajista. Retoriikka-analyysissa 
käytetty käsite ”eetos” eli se, kuka puhuu saakin usein erilaisia ja vaihtelevia 
positioita sen mukaan, ketä halutaan puhutella. Yleisö myös määrittelee 
retoriikka-analyysin ”eetosta”.  

Alueen kehittämistä tekevillä teksteillä on yksi selkeä tarkoitus. Niillä 
haetaan rahoitusta asiakirjoissa ”kärkitoimialoiksi” nimetyille aloille ja alojen 
kehittymistä palveleville hankkeille eli asiakirjoissa nimetyille konkreettisille 
kehittämistoimenpiteille. Lisäksi aluekehittämisen tekstit eli maakuntasuun-
nitelmat ja –ohjelmat ilmentävät aluekehitystyön käytännöissä arviointia ja 
seurantaa. Niissä raportoidaan rahoittajataholle siitä, että rahat on käytetty 
siihen, mihin ne on tarkoitettu. Aluekehittämistä tekevien tekstien itsestään 
selvänä yleisönä ovat siis eri hallinnonaloista vastaavat ministeriöt ja niiden 
valmistelevat virkamiehet.  

Aluekehittämistä tekevillä teksteillä on yleisönä myös taho, joka ei ole 
ekplisiittisesti ilmaistu, mutta joka ilmenee sellaisista ilmauksista kuin 
”tahtotila, sitoutuminen, sitouttaminen tai yhteisesti sovittu näkemys”. Tämä 
yleisö muodostuu niistä tahoista, jotka ovat joko suoraan tekstiä kirjoitta-
malla tai sitä kommentoimalla osallistuneet asiakirjojen laadintaan ja jotka 
paikallisella tasolla vastaavat ”hankerahan” jakamisesta. Tällaisia tahoja ovat 
kunnat, aluehallintoviranomaiset sekä elinkeino- ja ympäristökeskukset. 
Tätä huomiota tukee myös asiakirjojen tekemiseen liittyvä käytäntö, jossa 
määritellään lappilaiset arvot. (vrt. Vuori 2004, 95-100.) 

Puhujan ja yleisön lisäksi kolmas retorista tilannetta luonnehtiva käsite 
on foorumi eli se, millaisissa puitteissa puhuja ja yleisö kohtaavat. (ks. Vuori 
2004, 96.) Omassa tutkimuksessani tunnistin foorumin yhdeksi aluekehit-
tämisen ohjauksen ja suunnittelun - käytännöistä, jotka vaativat asiakirjojen 
kirjoittamista. Yhteisten arvojen sitouttamiseen liittyvää toimintaa ja sitout-
tamisen kohteena olevia osayleisöjä sekä foorumia käytäntönä käsittelen 
tarkemmin luvussa 2., joka tutkii sitä, miten asiakirjat laaditaan ja mikä 
merkitys laadintaprosessilla on sukupuolten paikoille ja työlle.

Puhujasta rakentuvaa kuvaa nimitetään retoriikassa tekstin eetokseksi. 
Aluekehittämistä tekevien tekstien yleispiirteitä analysoidessani kiinnitin 
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huomiota tekstien sukupuolineutraaliin passiivimuotoon. Tarkentunutta 
kuvaa tekstien eetoksesta tarkastelen tutkimukseni sisältöluvuissa, mutta 
tekstien yleisten tunnuspiirteiden osalta kuva puhujasta kertoo asiantuntijas-
ta, joka luo institutionaalista pohjaa samalla vahvistaen omaa oikeutustaan. 
Se tuottaa kertomuksen, jota alueen kehittäjät kertovat kansallisille ja eu-
rooppalaisille rahoittajille. (ks. Alasuutari 1989, 111; Foucault 2005, 68-76.)

Tekstin logos on ”itse asia”, josta puhutaan. (Vuori 2004, 109). Lapin 
alueen kehittämistä tekevien tekstien yleispiirteitä analysoidessani kiinnitin 
huomiota siihen, kuinka (moderni) teollisuus nimetään vuodesta toiseen 
alueen tärkeimmäksi ”kärkitoimialaksi”. Niinpä tärkeimmäksi asiaksi La-
pin aluekehittämistä tekevissä teksteissä on teollisuuden elinvoimaisuuden 
turvaaminen alueella. Teollisuuden elinvoimaisuutta argumentoi seuraava 
sitaatti Lapin maakuntasuunnitelmassa vuodelta 2005. 

”Vuosien 1999-2000 voimakas ja vuonna 2002 alkanut tasainen nousukausi 
ovat yhdenmukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa ja viestivät 
teollisuuden vahvasta roolista Lapin aluetaloudessa.” (Maakuntasuunni-
telma 2005, 4.)

Ydinsisältöä pyritään usein perustelemaan jollakin tieteellisellä ja/tai tilastol-
lisella viittauksella kuten edellisessä esimerkissä vetoaminen nousukausiin ja 
aluetalouteen. Tilastoja ja tilastollisia analyyseja voi valita ja käyttää ajamaan 
jotakin asiaa eteenpäin. (vrt. Ronkainen 2004.) Usein jonkin asian puolesta 
puhuminen on näkynyt aineistossa tekstien ydinsisältöjen ja tilastojen väli-
sinä ristiriitoina, kuten silloin, kun aluekehittämistä tekevät tekstit väittävät 
työpaikkojen lisääntyneen matkailussa, rakentamisessa ja teollisuudessa ja 
tilastollinen toimialakohtainen tarkastelu kertookin naisvaltaisen sosiaali- 
ja terveysalan olevan alueen työllistävin ja työvoimaosuuksiaan vuodesta 
toiseen kasvattava ala. 

Tilastotiedon analyysini perustuu myös retoriikka-analyysin periaatteille. 
Ensiksikin tunnistan teksti- ja tilastoaineistojen välisiä ristiriitoja. Toiseksi 
olen kiinnostunut siitä, mitä tilastoja seurataan, millaisilla tilastoilla perus-
tellaan asiantiloja ja mitkä tilastot koetaan tärkeiksi. (ks. Kinnunen 2001.) 
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (2000, 216-218) toteaa, että kansantalous-
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tieteeseen suhtaudutaan ja siihen uskotaan niin sanottuna kovana tieteenä 
ilman tunteita, vaikka tilastojen käytössä osana asiasisältöjen vakuuttamisessa 
on kysymys valinnoista, joita ei tapahdu ilman tunteita. Miksi siis Lapin 
alueen suunnittelua ja ohjausta tekevissä teksteissä halutaan turvata teolli-
suuden elinvoimaisuus? Tähän kysymykseen vastaaminen ei onnistu ilman 
retoriikka-analyysin paatoksen eli tunteisiin vetoavan puheen analyysiä. 

Esiymmärrykseni alueen kehittämistä tekevistä teksteistä oli, että ne 
herättävät hyvin vähän tunteita etenkin, kun ne ovat eri asiantuntijoiden 
passiivimuotoon kirjoitettuja tekstejä. Kuitenkin jo tekstin yleispiirteisiin 
tutustumisen yhteydessä ja etenkin tarkempi lukeminen osoittivat niiden 
pyrkivän herättämään usein ja suuria tunteita. Tunteisiin vetoaminen esi-
merkiksi vakuuttelu- tai suostuttelupuheena ( Jokinen 1999; vrt. Törrönen 
1997) eli paatoksen etsiminen Lapin alueen kehittämistä tekevistä teksteistä 
ei siis ollutkaan vaikeaa. Esimerkiksi vuodesta toiseen Lapin visioon on 
kirjoitettu se, kuinka asukkaiden tulee rakastaa Lappia. Suostuttelu perustui 
siis rakkaudelle.

”Lappi on vetovoimainen, asukkaidensa rakastama… Lappi antaa elämän-
voimaa.” (Maakuntaohjelma 2003; maakuntasuunnitelma 2005.)

Jonkinlainen paatoksen käänne tapahtuu vuonna 2009 hyväksytyssä maa-
kuntasuunnitelmassa, jonka visiossa kirjoitetaan seuraavasti:

”Lappi on trendikäs ja tunnettu maakunta sekä haluttu yhteistyökump-
pani… Ihmisistä pidetään huolta kaikissa elämänvaiheissa ja –tilanteissa. 
Lappi antaa elämänvoimaa, arjessa jaksamista ja uudistumiskykyä omien 
asukkaiden lisäksi myös maakunnassa vieraileville.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 20.)

Tulkitsen tätä käännettä siten, että argumentoinnin vakuuttelussa tapahtuu 
muutos sisäänpäin kääntyneestä, traditionaalisesta, perinteisestä ja van-
hanaikaisesta yhteisöstä kohti ulospäin suuntautunutta, muodikkaampaa 
ja modernimpaa yhteisöä. Vielä vuoden 2003 ja 2005 tekstit kutsuvat 
asukkaita rakastamaan Lappia. Vuoden 2009 tekstissä kutsutaan lappilai-
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sia hyväksymään myös se, että Lappi voi olla muidenkin kuin lappilaisten 
suosiossa ja kun tämä asia hyväksytään tai tuetaan Lapin ”trendikkyyttä ja 
muodinmukaisuutta”, pitää Lappi edelleen huolta niin asukkaistaan kuin 
vierailijoistaan. Visioita kuvaavien tekstien yleisönä ovat paikalliset rahoit-
tajatahot, aluekehittäjäviranomaistahot ja lappilaiset, ei niinkään taho, jolta 
rahaa haetaan. (vrt. Vuori 2004, 112.) Siten sitoutuminen ja sitouttaminen 
visioihin nousevat keskiöön.  

toistojen tunnistaminen 

Retoriikan käsitteistössä korostetaan tekstien luonnetta vakuuttamisena ja 
korostetaan siten argumentointia. Puhujan tehtävä on suostutella yleisönsä 
kiinnostumaan sanotusta, luottamaan siihen ja toimimaan puhujan toivomal-
la tavalla. Mennäkseni retorisessa analyysissa syvemmälle olen hyödyntänyt 
argumentaatioanalyysin keskeisiä menetelmiä, toisin sanoen assosiatiivisia 
ja dissosiatiivisia tekniikoita. (Perelman 2007.) 

Assosiatiivisilla tekniikoilla tarkoitetaan erilaisten asioiden yhdistämisen 
tunnistamista. Asioiden yhdistäminen nousee teksteissä esille ilmaisuina, 
ikään kuin kahdella eri asialla tai toisistaan riippumattomilla seikoilla olisi 
luonnollisen kaltainen yhdysside eli argumentaatioanalyysin käsitteistöä 
käyttäen ilmaisu esiintyy luonnollisena argumentaationa. Luonnollisten 
kaltaisten yhdyssiteiden tunnistamisella on mahdollisuus tunnistaa meta-
foria ja sen myötä vallitsevaa hegemoniaa. (emt.; Summa 1995, 84; 1996.) 
Dissosiatiiviset tekniikat taas erottavat ennen yhteenkuuluviksi nähdyt asiat. 
Dissosiatiivisella tekniikalla on yhtymäkohta myös feministisen luennan 
periaatteisiin, jossa asia erotetaan tutusta yhteydestään ja esitetään outona. 
(ks. Kuusisto 1996; Summa 1996; Keränen 1996; Mills 2004; Keskitalo-
Foley 2011, 48.) 

Analyysissäni olen käyttänyt assosiatiivisia tekniikoita tunnistaessani 
aineistostani toistoja ja metaforia. Aineistolle on tyypillistä toisteisuus ja 
tiettyjen asioiden luonnollisenkaltainen yhdistely, mitä ei perustella. Disso-
siatiivisten tekniikoiden avulla olen irrottanut luonnollisen kaltaisesti, ilman 
perusteluita yhteen liitettyjä asioita toisistaan ja analysoinut niitä omana 
itsenään ilman yhdyssidettä. Siten väitöskirjatyöni yhdeksi tavoitteeksi on 
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muodostunut myös ymmärrys alueen toisenlaisista mahdollisuuksista. Mikäli 
olisin analyysissäni kiinnittänyt huomiota ainoastaan aineiston toistoihin ja 
luonnollisenkaltaisiin yhdistelyihin, kertoisi koko väitöskirjani teollisuudes-
ta. Jotta saan tuotua esille myös toisenlaisia mahdollisuuksia, olen ottanut 
yhdeksi menetelmäksi dissosiatiivisen tekniikan.

Luonnollisen kaltaisia yhdyssiteitä omaavia asioita ovat aineistossani 
olleet muiden muassa esiluennassa logokseksi eli ydinsisällöksi tunnista-
mani asia Lapin teollisuus, jota toistetaan tekstiaineistossa vuodesta toiseen 
hieman eri sisältöisenä. Seuraava esimerkki kuvaa sitä tapaa, jolla olen tun-
nistanut luonnollisen kaltaisia yhdyssiteitä omaavia tekstikohtia. 

”Vuosien 1999-2000 voimakas ja vuonna 2002 alkanut tasainen nousukausi 
ovat yhdenmukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa ja viestivät 
teollisuuden vahvasta roolista Lapin aluetaloudessa.” (Maakuntasuunni-
telma 2005,4.)

Katkelmassa talouden nousukausi ja vallitsevaksi tilaksi esitetty teollisuuden 
korkeasuhdanne, nivotaan yhteen. Yhdessä ja yhdenmukaisina ne viestivät 
jostakin faktanomaisesta lopputuloksesta, joka esimerkissä on teollisuuden 
vahva rooli Lapissa. Samankaltainen esittämisen tapa eli tietyn piirteen 
nivominen essentiaalisesti toiseen toistuu myöhemmin.

”Lapin teollisuudelle ovat ominaista suuret markkinatilanteiden mukaiset 
tuotannon volyymin hintavaihtelut…” (Maakuntasuunnitelma 2009, 24.)   

Tämä on esimerkki aluekehittämistä tekevien tekstien toistoista, joissa 
vuodesta toiseen suostutellaan niin rahoittajia kuin paikallisen tason alue-
viranomaisia toimimaan Lapin teollisuuden puolesta. Toistot ovat läheisessä 
tekemisessä performatiivisuuden käsitteen kanssa. Performatiivisuuden 
käsitettä on käytetty niin J.L Austinin (1962) puheaktiteoriassa kuin Judith 
Butlerin (1990; 1993) sukupuoliteoriassa, joissa molemmissa se viittaa tois-
tojen tietoa, merkityksiä ja todellisuutta tuottavaan valtaan. Austin kiinnitti 
teoksessaan How to Do Things with Words huomionsa ilmaisuihin, jotka 
saavat aikaan asiantiloja – toisin sanoen kontekstuaalisia totuuksia. Ne ovat 
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aikaan ja paikkaan sidottua tietoa ja todellisuutta Performatiivisuuteen olen-
naisesti kuuluva toisto saattaa tarjota mahdollisuuden toisin toistamiseen ja 
sitä kautta poikkeuksien, murtumien ja muutoksen paikkoja tutkimuksen 
kohteena olevissa sosiaalisissa järjestyksissä. (Karkulehto ym. 2012, 24-26.)

Butlerlaisen genealogisen otteen myötä mikään asia ei kuitenkaan ai-
noastaan ole, vaan jokin panee ajattelemaan, että juuri näin on ja jokin saa 
olevan näyttämään juuri tältä. Sukupuolittava valta ja normit tuottavat niitä 
fyysisiä ja seksuaalisia eroja, jotka yleensä esitetään sosiaalisen sukupuolen 
perustaksi. Performatiivisuus on sitä, jossa sukupuoli näyttää olemisen 
sijasta tekemisen seuraukseksi. Varsinaisesti sukupuoli ei ole olemista vaan 
tekemistä, mikä liitetään kuitenkin Butlerin teoriassa performatiivisuuteen. 
Sukupuoli suoritetaan toistamalla tuttuja eleitä ja sukupuolen voi ymmär-
rettävästi suorittaa, koska on olemassa kulttuurisesti vakiintunut eleistö, 
joka on matkittavissa ja toistettavissa. Ihmiset ovat tiettyä sukupuolta siksi, 
että kulttuurissa vallitsevat tietyt sääntöjärjestelmät, jotka ovat toistettavissa. 
Performatiivit ovat sellaisia ilmaisuja, jotka eivät ainoastaan kuvaile asian-
tilaa, vaan saavat sellaisen aikaan. (Pulkkinen 2000, 48-52; Butler 1999.)

Jaana Vuori (2004, 116) viittaa toistojen yhteydessä Julia Kristevan (ks. 
1989) lanseeraamaan intertekstuaalisuuden eli tekstienvälisyyden käsittee-
seen. Tekstien välisyydessä on kysymys piiloteksteistä, joihin eksplisiittisesti 
ilmaistuissa teksteissä viitataan. Retoriikan käsite esisopimus on lähellä 
tällaista intertekstuaalisuuden ymmärtämistä. Sillä tarkoitetaan luonteeltaan 
yhteisöllisiä ja historiallisesti muovautuneita, kommunikaation osapuolille 
yhteisiä taustaoletuksia, jotka jäävät lausumatta julki. Samanlaisena tai sa-
mantapaisena tekstistä toiseen ulottuva intertekstuaalisuus on osa tekstien 
toimintaa ja saa aikaan vaikutuksia.  

Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä intertekstuaalisuus on 
olemassa esiymmärryksenä pohjoisesta perinteisenä, luontaistalouteen poh-
jautuvana traditionaalisena ja vanhanaikaisena yhteiskuntana. Esimerkiksi 
Rob Shields (1991, 199) kuvaa Kanadan pohjoisosaa miehisenä, ”todellisena 
pohjoisena”, joka konkretisoituu ritualistisina retkinä koskemattomaan 
erämaahan ja saa siten konfirmoituja, uskonnollissävytteisiä merkityksiä. 
Sosiaaliset ja kulttuuriset jaottelut pohjaavat usein tilallisiin metaforiin, 
jotka ovat kuviteltuja maantieteellisiä paikkoja ja joihin assosioituvat tietyt 
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arvot, historialliset tapahtumat ja tunteet. Paikoista tulee symboleita, ja 
samanaikaisesti muiden kuvitteellisten maantieteellisten paikkojen kanssa 
ne ilmaisevat sukupuolittuneita asiantiloja. (emt. 29.) 

Lapin alueen kehittämistä tekevät tekstit rikkovat toistojen avulla tätä 
luontaistaloudelle ja koskemattomaan luontoon perustuvaa esiymmärrystä 
pohjoisesta ja Lapista ja tuottavat aktiivisesti kuvaa siitä modernin teollisuu-
den mahdollisuuksien yhteiskuntana. Sekä esiymmärrys pohjoisista alueista 
että modernin teollisuuden yhteiskunta kätkevät sisäänsä implisiittisesti 
hallitsevan idean sukupuolten paikoista. Pohjoinen mielletään usein masku-
liiniseksi miestoimijuuden kautta, mikä liitetään harvaanasuttujen alueiden 
luonnonolosuhteisiin ja elinkeinorakenteeseen. Lisäksi miestoimijuuteen 
liittyy paikkakunnalle jääminen. (Keskitalo-Foley 2003,45.) Pitkä historia 
metsätalouteen ja puunjalostukseen liittyen on antanut maakunnalle jät-
käperinteisiin nojaavan leiman, mikä taloudellisen taantuman aikoina on 
merkinnyt miesten työttömyyden ja syrjäytymisherkkyyden kasvua Lapissa. 
(vrt. Naskali 2003, 22–28.) Samanaikaisesti metsätalouden ja puunjalos-
tuksen taantuma ja miesten kasvava työttömyys on luonut kuvan vahvasta, 
taloudellisesti selviytyvästä lappilaisesta naisesta.

1.6 väitöskirjan rakenne 

Väitöskirja on rakentunut sisältöluvuista, joita ovat Tekstit, Työ, Raha ja 
Ihmiset, sekä loppuluvusta Sukupuolten paikat. Sisältöluvuissa olen analy-
soinut sitä, miten asiakirjat laaditaan (luku 2.) sekä sitä, mitä työstä (luku 
3.), rahasta (luku 4.) ja ihmisistä (luku 5.) kirjoitetaan tekstiaineistossani. 
Jokainen sisältöluku noudattaa logiikkaa, jossa olen ensiksi tarkastellut teks-
teistä edellä mainittujen teemojen nimeämistä, seuraavaksi olen analysoinut 
aihetta käsittelevien tekstien ydinsisältöjä ja niiden muutosta. Sisältölukujen 
lopuksi olen tunnistanut ydinsisällöissä tuotettuja eroja ja järjestyksiä ja 
niiden seurauksia sukupuolille – työlle ja paikoille. Toisin sanoen kysyn 
sitä, mitä puhe tekstien kirjoittamisesta, työstä, rahasta ja ihmisistä on, mitä 
eroja ja järjestyksiä ne luovat ja mikä niiden seuraus sukupuolten työlle ja 
paikoille. Luvussa 6. eli Sukupuolten paikat kokoan yhteen sisältölukujen 
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tulokset ja pohdin samalla sitä, millaista tulevaisuutta alueen kehittämistä 
tekevät tekstit oikeuttavat sukupuolten paikoille sekä sitä, mitä tästä seuraa 
tavoille, miten Lappia kehitetään.

Ensimmäisessä sisältöluvussa eli luvussa 2. tarkastelen alueen kehittämistä 
ja ohjausta käsittelevien dokumenttien laatimisprosessia. Samalla vastaan 
kysymykseen siitä, millaisia työn ja sukupuolen välisiä eroja ja järjestyksiä 
asiakirjojen laatiminen tuottaa sekä tunnistan niitä käytäntöjä ja teknii-
koita, jotka eroja ylläpitävät ja tuottavat. Asiakirjojen laatimiseen liittyy 
käytäntöjä, jotka ovat ulossulkevia. Luvussa 2. tutkin sitä, ketkä ja mitkä 
tahot jäävät ulkopuolelle ja mitä merkitystä ulossulkemisen prosesseilla on 
sukupuolten työlle.

Työtä käsittelevässä sisältöluvussa eli luvussa 3. analysoin sitä, mitä ja 
miten työstä kirjoitetaan. Tärkeää tässä luvussa on se, miten työtä nimetään 
ja millaisten oikeuttamisten varaan alueen ”kärkialoiksi” nimetty työ on 
rakentunut. Toisin sanoen pohdin sitä, millaiselle argumentaatiolle alueen 
kehittämisen kanssa nivoutunut työ perustuu ja vastaavasti sitä, miten 
kehittämisen kannalta merkityksettömän työn argumentointi ja oikeutus 
tapahtuvat sekä sitä, mitkä tekijät työn määrittelyissä tuottavat sukupuolten 
työn jakoja ja järjestyksiä eli sitä, millaisia ihmisryhmiä tekstit työstä kutsuvat 
toimimaan ja mikä on niiden sukupuoli. 

Sisältöluvussa 4. analysoin sukupuolten työtä ja paikkoja suhteessa rahaan 
ja talouteen. Lähtökohtana tässä luvussa on ollut analysoida puhetta rahasta, 
jota nimitän retoriseksi rahaksi. Retorinen raha sisältää niitä arvostelmia, 
lausumia ja logiikoita, jotka viime kädessä luovat erilaisia talouksia. Tar-
kemman analyysin kohteena tässä luvussa on aluetalous. Luvun lopuksi 
analysoin eroja ja järjestyksiä, joita puhe rahasta tuottaa ja sitä, mitä siitä 
seuraa sukupuolten työlle ja paikoille. 

Luvussa 5. analysoin eri ihmis- ja väestöryhmien nimeämistä ja arvot-
tamista suhteessa alueen selviytymiseen. Tunnistan teksteistä eri ihmis- ja 
väestöryhmien välisiä eroja ja järjestyksiä sekä pohdin niiden seurauksia 
sukupuolten työlle ja paikoille. Lähtökohtana tässä luvussa on siirtymä ih-
misryhmistä väestöksi, jolloin yksilöistä muodostuu tapauksia, jotka ovat ta-
loudellisen ja poliittisen hallinnan kohteita. Ongelma- ja mahdollistavapuhe 
väestöstä kirjoittaa käsikirjoitusta, josta erilaiset hallinnan rationaalisuudet 
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ja vallan tekniikat tekevät hallitsevaa. Luvun lopuksi analysoin sitä, millaiset 
paikat sukupuolet tässä ylivaltaisessa käsikirjoituksessa saavat.

Sukupuolten paikat eli luku 6. on väitöskirjan yhteenvedon ja pohdinnan 
sisältävä loppuluku, joka lopuksi päätyy pohtimaan asiakirjojen retorisen 
maailman oikeuttamaa tulevaisuutta sukupuolten työlle ja paikoille sekä 
seurauksia niille tavoille, miten Lappia kehitetään.
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2. Alueen kehittämistä tekevät tekstit … 

2.1 johdanto – luvun tarkoitus 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata sitä, miten alueen kehittämistä teke-
vät tekstit laaditaan, mitä tekstit ovat ja miten niiden tekemistä säädellään. 
Samalla etsin vastausta siihen, kenelle, mitä varten ja missä yhteydessä ne 
kirjoitetaan. Mitä ovat (alue)kehittämiseen ja sen ymmärrykseen liittyvät 
käytännöt, jotka lopputuloksenaan tuottavat ja ylläpitävät sukupuolten 
työn eroja ja järjestyksiä ja jotka tuottavat alueen, työn ja sukupuolen kyt-
köstä. Etsin vastausta kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat lainsäädäntö, 
asiakirjojen laatimisen kuvaaminen teksteissä sekä tekstien valmisteluun 
osallistuneet tahot. 

Luvun aluksi tarkastelen alueiden kehittämistä koskevia tekstejä lainsää-
dännön näkökulmasta. Kuvaan sitä, millaisia ohjeistuksia lainsäädäntö ja eri 
hallinnonalojen ministeriöt antavat alueiden kehittämisestä sekä sitä mil-
laisten kehysten sisällä alueiden kehittäminen tapahtuu. Lainsäädännöllisen 
tarkastelun avulla vastaan kysymyksiin siitä, kenellä lainsäädännön mukaan 
on alueiden kehittämisestä päävastuu ja kenelle lainsäädännön perusteella 
lankeaa lopullinen vastuu alueen kehittämistä koskevien tekstien sisällöis-
tä. Tutkimusaineistoni rajoittuu vuosien 2003-2009 Lapin maakunnan 
kehittämistä tekeviin teksteihin, joten myös lainsäädännössä tarkasteluni 
painottuu edellä mainittuihin vuosiin. Käsittelen kuitenkin vuoden 2010 
alusta voimaan astunutta alueiden kehittämislakia (1651/2009). Vertaan siinä 
tapahtuneita säädöskohtaisia, sisällöllisiä muutoksia aikaisempaan vuonna 
2003 voimaan astuneeseen lakiin alueiden kehittämisestä, (602/2002), sillä 
uuden säädöksen sisällöllisten painopisteiden vaikutukset on nähtävissä jo 
vuonna 2009 laaditussa Lapin maakuntasuunnitelmassa. 
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Analysoin toisena asiakokonaisuutena tekstien kuvauksia niiden laati-
misesta. Tässä analyysissä olen etsinyt teksteistä kuvauksia, jotka kertovat 
asiakirjojen laatimisen eri vaiheista ja käytännöistä. Analysoin näitä tekstejä 
retoriikka- ja argumentaatioanalyysin keinoin pyrkien tuomaan esille niitä 
järjestyksiä ja käytäntöjä, jotka tekevät ja ylläpitävät asiakirjoissa esiintyviä 
toistoja ja jotka pitävät asiakirjat vuodesta toiseen samansisältöisinä.  

Kolmanneksi etsin aineistosta kaikki kuvaukset siitä, ketkä ja mitkä 
tahot ovat osallistuneet asiakirjojen tekemiseen. Ne mainitaan teksteissä 
kuvauksina siitä, miten eri tahot ovat joko suoraan tekstiä kirjoittamalla tai 
sitä kommentoimalla osallistuneet asiakirjojen laadintaan. Tällaisia teksteissä 
mainittuja tahoja ovat valtion ja kuntien viranomaiset sekä alueella toimivat 
yritykset ja järjestöt. 

Aloitan luvun kuvaamalla alueen kehittämistä tekevien tekstien ni-
meämistä ja sitä, miten asiakirjojen nimeäminen on muuttunut vuosien 
2003-2009 aikana. Tunnistan teksteistä erilaisia eroja ja järjestyksiä, joita 
ydinsisältöjen muutos aiheuttaa ja lopuksi pohdin erojen ja järjestysten 
seurauksia sukupuolille. 

2.2 …perustuvat lainsäädäntöön   

Maakunnallista suunnittelujärjestelmää nykyisin koskeva lainsäädäntö sai 
alkunsa Suomen liityttyä Euroopan Unioniin ja ensimmäisen rakennerahas-
tokauden käynnistyttyä vuonna 1996. Vuoden 2000 alussa astui voimaan uusi 
maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja vuoden 2003 alussa uusi alueiden 
kehittämislaki (602/2002), jonka sisällön tarkennusten myötä vahvistettiin 
uusi säädös alueiden kehittämisestä vuoden 2010 alusta. (1651/2009.) 
Molempien lakien mukaisesti maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja 
maakuntaohjelma ovat maakunnan suunnittelun keskeiset välineet. 

Vuoden 2003 alusta voimaan tullut uusi alueiden kehittämislaki mää-
rittelee maakuntaohjelman sisällön. Se laaditaan maakuntasuunnitelmaan 
perustuen ja siinä tulee olla ainakin: 1) kuvaus maakunnan ja sen osien 
nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista, johon kuvaukseen sisältyy arvio 
maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien vaikuttavuudesta; 2) maakun-
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nan kehittämisen tavoitteet; 3) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
sisältäen myös maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet; 
4) arvio toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta; 5) 
erityisohjelmien ja muiden maakunnan aluetta koskevien ohjelmien yh-
teensovitus; 6) tunnusluvut toimenpiteiden seurantaa varten; 7) kuvaus 
maakuntaohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista ta-
hoista. (602/2002.) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021224, 
luettu 15.3.2011.) Alueiden kehittämislain (602/2002) tarkoituksena on 
parantaa alueiden kilpailukykyä tukemalla kestävään kehitykseen perustuvaa 
taloudellista kasvua ja elinkeinotoimintaa. Lain lopullisena päämääränä on 
alueiden työllisyyden, väestön elinolosuhteiden sekä hyvinvoinnin paran-
taminen. (602 / 2002. Luettu 15.3.2011.) 

Alueiden kehittämislain (602 / 2002) sisältö koki tarkennuksia, kun 
alueiden kehittämiseen kuuluvien asiakirjojen asemaa ja ohjausvaikutusta 
selkiytettiin ja vahvistettiin vuoden 2010 alusta. Maakuntaohjelman ja 
erityisesti sen toteuttamissuunnitelman merkittävyys ja ohjausvaikutus 
ovat uuden lain myötä lisääntyneet, sillä sen laatiminen ja sitä koskevat 
neuvottelut kytketään osaksi aluehallintoviranomaisten strategista ohjausta 
koskeviin tulosneuvotteluihin. (1651/2009.) Näin ollen vuoden 2010 alusta 
lähtien maakuntasuunnitelmien sekä -ohjelmien merkittävyys alueiden 
resurssien jakajina ja alueen kannalta tärkeiden toimialojen määrittelijöinä 
on entisestään lisääntynyt. Lisäksi vuonna 2010 voimaan tulleessa ohjeis-
tuksessa vaaditaan toimenpiteiden toteutumisen seurannasta vahvempia 
näyttöjä kuin aikaisemmassa, vuosien 2003-2009, maakuntasuunnitelmaa 
koskevassa ohjeistuksessa. Lisäksi vuoden 2010 alusta voimaan astunut uusi 
säädös (1651/2009) ja sen määrittelemät sisällölliset ohjeistukset toivat 
mukanaan maakuntaa koskevan strategisen suunnittelun.  
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kuvio 3. Strateginen maakuntasuunnittelu (lähde: Suomen kuntaliitto, Kunnat.
net, 2013.) 

Strategisen maakuntasuunnittelun mukaantulo sekä alueiden kehit-
tämislain sisällölliset muutokset yhdessä ovat vahvistaneet maakunnan 
liittojen asemaa alueen toimijoina ja ensisijaisina kehittäjinä. ( Jauhiainen 
ja Niemenmaa 2006,18.) Tämä maakunnan liittojen toimija-kehittäjän 
vahvistunut asema tulee esille muun muassa siinä, miten Suomen kuntaliitto 
määrittelee maakunnan liittojen tehtävät. 

”Maakuntien liitot toimivat alueiden kehittämisestä annetun lain 
(1651/2009) mukaisina aluekehitysviranomaisina. Lain tavoitteena on 
edistää maan alueiden omaehtoista ja tasapainoista sekä kestävää alueellista 
kehitystä. Liitto vastaa maakunnassaan yleisestä aluepoliittisesta suun-
nittelusta ja ohjelmista sekä huolehtii osaltaan ohjelmien toteutuksesta ja 
niihin liittyvistä kansainvälisistä yhteyksistä. Tässä työssä liitto: 

•	 Laatii alueelliset kehittämissuunnitelmat (maakuntasuunnitelma, 
maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma), joissa se sovittaa 
yhteen jäsenkuntiensa ja mm. valtion aluehallintoviranomaisille 
kuuluvat aluekehitystoimenpiteet 

•	 Esittää tavoitteet maakunnan liikenneverkkorakenteen ja muun 
infrastruktuurin kehittämiseksi
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•	 Kehittää elinkeinoelämän rakenteita yritysten ja työpaikkojen luo-
miseksi ja turvaamiseksi

•	 Osallistuu kansallisten ja EU-hankkeiden rahoituspäätösten suun-
nitteluun ja tekemiseen 

•	 Kehittää väestön ammatillista osaamisympäristöä

Liitto valmistelee suunnitelmat ja ohjelmat yhteistyössä valtion ja kun-
tien viranomaisten sekä alueella toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa. 
Ohjelmia laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelmassa esitetyt 
kehittämistavoitteet ja -strategiat, alue- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet 
sekä ohjelmien ympäristövaikutukset. 

Maakunnan liiton suunnitelmilla ja ohjelmilla on lakiin perustuvat 
oikeusvaikutukset. Kuntien ja valtion viranomaisten on omissa operatii-
visissa ja muissa toimenpiteissään otettava huomioon liiton suunnitelmat 
ja ohjelmat. 

Ohjelmaperusteista aluepolitiikkaa voidaan toteuttaa myös elinkeino-
elämän, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja ns. kolmannen sektorin kanssa. 
Toiminta painottuu kunkin maakunnan erityispiirteillä. ” (Lähde: Suomen 
kuntaliitto, Kunnat.net, 2013.) 

Maakunnan liittojen tehtävä alueidensa suvereeneina kehittäjinä perustuu 
siis lakiin. Lapin liitto ei ole tästä poikkeus. Lapin liitto on 21 jäsenkuntansa 
muodostama kuntayhtymä, jonka hallinnon perusperiaatteet määritellään 
kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Lapin liitto 
on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta , joiden päätöksenteko perustuu 
kunnalliseen demokratiaan. (Lähde: Lapin liitto, 2013.) 

Lisäksi laki määrittelee sen, että ”kuntien ja valtion viranomaisten on omissa 
operatiivisissa ja muissa toimenpiteissään otettava huomioon liiton suunnitelmat 
ja ohjelmat.” Edellinen lause viittaa niin sanottuun ohjelmaperusteisen alue-
politiikan sisältöihin, joissa alueen toimijoiden, olivatpa sitten kunnallisia, 
valtiollisia, yksityisen tai järjestösektorin toimijoita, tulee noudattaa alueen 
”virallisia kehittämissuunnitelmia”. Sen sijaan lainsäädäntö ja Suomen kun-
taliitto jättävät maakunnan liitoille vapaat kädet siihen, miten ja millaisilla 
sisällöillä alueelliset kehittämissuunnitelmat kirjoitetaan. Asiakirjojen sisältö, 
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joka perustuu maakunnan erityispiirteisiin, on jokaisen maakunnan liiton 
ja heidän yhteistyökumppaneidensa itse määriteltävissä. 

Suomessa alueiden kehittäminen on pitkään perustunut eri ministeriöiden 
hallinnanalaisuuteen ja lakisääteisyyteen. Esimerkiksi eri alueiden asuntopo-
litiikkaa ja asuttamista säädeltiin jo 1920 - luvulta lähtien asuntohallituksen 
toimesta. Tuolloin alueiden kehittämisessä asuntopolitiikan ja asuttamisen 
lisäksi painottuivat sosiaalipoliittiset ja 1960 – luvulta lähtien työvoima-
poliittiset päämäärät, siten asuntopolitiikkaan sisältyi sekä aatteellista että 
aineellista politiikkaa. (Summa 1989, 126-128.) 

Koko 2000 – luvun ajan alueiden kehittämistä koskeva lainsäädäntö on 
vahvistanut maakunnan liittojen asemaa omien alueidensa kehittämisessä ja 
antanut liitoille vapaat kädet siinä, miten alueen kehittäminen ymmärretään 
ja mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joilla alueen nähdään kehitty-
vän. Lisäksi alueiden kehittämistä koskeva lainsäädäntö tuomalla alueiden 
suunnitteluun mukaan strategisen suunnittelun, on korostanut alueiden 
keskinäistä kilpailua siten, että maakunnan liittojen vastuulla on määritellä 
oman alueensa erityispiirteet eli alueen kilpailuedut muihin alueisiin nähden. 
(ks. Kantola 2010, 115.)

Laki alueiden kehittämisestä antaa väljän ohjeistuksen sille, mitä alu-
eellisten kehittämissuunnitelmien tulisi sisältää ja miten jotkin alueen 
erityispiirteet ja kilpailuedut voivat tulla määritellyiksi. Näin ei kuitenkaan 
ole maakuntakaavoituksen kohdalla. Maakuntakaavoitusta säätelee raken-
nuslaki. Siten se on esimerkki asiakirjasta, joka on maakuntasuunnitelman 
alainen, mutta jonka sisältö on lakisääteisesti tarkemmin määritelty kuin 
maakuntasuunnitelman ja –ohjelman. 

”Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen 
kunnan on oltava jäsen. Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: 1) alueiden 
kehittäminen ja 2) maakuntakaavoitus. Liitot ovat keskeisiä kansainvälisiä 
toimijoita ja ne suurelta osin vastaavat EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja 
niiden täytäntöönpanosta. Maakunnan liitto on alueensa merkittävin edunval-
voja. Maakunnan liitto vaalii monipuolisesti alueensa kulttuuria ja perinteitä 
verkottumalla alan ja alueensa toimijoiden kanssa henkisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi.” (Lähde: Suomen kuntaliitto, Kunnat.net, 2013.)  
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Alueiden kehittämislaki määrittelee maakuntaliitojen päätehtäviksi alueiden 
kehittämisen ohella myös maakuntakaavoituksen. 

MAAKUNTASUUNNITELMA
•Pitkä aikaväli

•Visio, strategia ja kehittämistavoitteet
•Toiminta ja alueiden käyttö

MAAKUNTAOHJELMA
•Keskipitkä aikaväli
•Visio, strategia ja 

kehittämistavoitteet
•Toiminnallinen 

kehittämisohjelma
•Keskeiset hankkeet

MAAKUNTAOHJELMAN 
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 

•Lyhyt aikaväli, valmistellaan vuosittain
•Kehittämisen konkretisointi

•Maakunnan esitykset valtion budjettiin

MAAKUNTAKAAVA
•Pitkä aikaväli

•Alueiden käytön yleiset 
periaatteet ja tavoitteet

•Aluevaraukset ja 
yhteystarpeet

KUNTAKAAVOITUS
•Kuntien maankäyttöstrategiat

•Yleis- ja asemakaavoitus

Valtakunnalliset
alueiden 

kehittämisen
tavoitteet

Valtakunnalliset
alueiden
käytön 

tavoitteet

kuvio 4. Maakuntasuunnitelman ja –ohjelman sekä maakuntaohjelman toteut-
tamissuunnitelman ja maakuntakaavoituksen välinen työnjako (Lähde: Lapin 
maakuntasuunnitelma 2009, 3)

Kuviosta käy selville maakunnan kehittämistä määrittelevien asiakirjojen 
hierarkia-asemat. Maakuntakaavoitus on yhtä merkittävässä asemassa kuin 
maakuntaohjelmakin. Molempia dokumentteja ohjaa maakuntasuunnitelma. 

Vuosina 2003 ja 2009 Lapin alueesta ei ole laadittu yhtenäistä maa-
kuntakaavaa, vaan maakuntakaavoitus on laadittu seutukunnittain. 
Seutukunnittain laadittu maakuntakaavoitus esittää alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisia alueita. Lapissa maakuntakaava perustuu alueiden 
käyttövarauksiin. Tärkeimpiä aluevarausten neuvotteluita käydään luon-
nonsuojelualueiden, matkailun, rakentamisen ja teollisuuden maankäytön 
osalta. (Lapin liitto, 2011.) Seutukunnittain tapahtuva maakuntakaavoitus 
oli vuosina 2003-2009 erityinen menettely Lapissa ja se poikkesi muiden 
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alueiden käytännöistä, joissa kaavoitusta ohjasi yhtenäinen maakuntakaava, 
joka pohjaa maakuntasuunnitelmaan. 3

Lapin maakuntakaavoitus poikkeaa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavoituksen käytännöistä siten, että Pohjois-Pohjanmaalla on 
laadittu yksi yhteinen maakuntakaava ja maakunnalliset suunnittelutavoit-
teet on määritelty yhteisessä prosessissa maakuntakaavan ja maakuntasuun-
nitelman kanssa. Yleisinä tavoitteina niin maakuntasuunnitelmassa kuin 
maakuntakaavassakin ovat maakunnan kansainvälisen ja valtakunnallisen 
aseman vahvistuminen, väestön hyvinvoinnin tasapainoinen edistäminen 
sekä ympäristön elinvoimaisuuden säilyminen maakunnan voimavarana. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan tiivistelmä 2003, 2.) Maakuntakaa-
voitus on rakennuslain alaista toimintaa molemmissa maakunnissa. Käytän-
nössä se koskee alueiden käytön ja aluevarausten suunnittelua (132/1999.)4, 
mutta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on periaat-
teellinen ero. Pohjois-Pohjanmaalla maakuntakaavoituksen lähtökohdaksi 
asettuu yhtenäinen maakuntasuunnitelma ja siellä tärkeäksi tavoitteeksi 
mainittu väestön hyvinvoinnin edistäminen. Lapin maakuntakaavoitus, joka 
tehtiin seutukunnittain ja joka sisälsi useilta eri alueilta tehtyjä maankäytön 
suunnitelmia, sisälsi myös useita tavoitteita, jotka eivät niinkään koskeneet 
väestön hyvinvointia, vaan maa-alueen käyttöä. 

Seutukunnittain tapahtuva maakuntakaavoitus pirstoo yhtenäistä kuvaa 
maakuntasuunnittelussa ja nostaa esille yksittäisiä kamppailuita maan-
käytöstä, mikä voi entisestään vahvistaa maakuntakaavoituksen roolia Lapin 
alueella. Tämä liittyy ainakin kahteen tekijään. Ensiksikin seutukunnittain 

3 Yhtenäistä maakuntakaavaa ei Lapissa ollut laadittu vielä vuosina 2003-2009, joka 
on tutkimusaineistoni tarkastelujakso, vaan maakuntakaavoitus tapahtui edelleen 
seutukunnittain. Vuoden 2010 jälkeen kaavoituksessa on ollut näkyvissä pyrkimyksiä 
muodostaa yhtenäinen maakuntakaava, mikä on näkynyt muun muassa joidenkin 
seutukuntien yhdistämisenä. Tällä hetkellä (4.2.2013) Lapin yleispiirteinen maan-
käyttö on ratkaistu neljällä maakuntakaavalla ja yhdellä seutukaavalla sekä neljällä 
vaihemaakuntakaavalla. (Lähde: Lapin liitto 2013.) 

4  Voimassa olevat maakuntakaavat eivät ole tutkimuksessani varsinaisina tutkimusai-
neistoina ja sisällöllisen analyysin kohteina. Tarkastelen niitä ainoastaan yhteyksissä, 
joissa ne kytkeytyvät osaksi maakuntasuunnittelua.
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tapahtuva maakuntakaavoitus on jäänne seutukaavaliittojen toiminnasta, 
jotka olivat virallisia alueiden kehittämisviranomaisia 1950-luvulta aina 
1990-luvulle asti. Seutukaavaliittojen organisoituminen alkoi Suomessa 
vuonna 1957. Niiden virallistamisen perustan loi samana vuonna säädetty 
rakennuslaki. Seutukaavaliitot olivat seutukaavasta päättämiseksi perus-
tettuja monikunnallisia alueellisia päätöksentekoelimiä. Suomen Sisäasi-
ainministeriö antoi vuonna 1963 seutukaavamääräyksen, joka edellytti 
lakisääteisten kuntainliittojen perustamista. Sen tehtävä siirtyi nykyisille 
maakuntien liitoille vuonna 1993 Suomen paikallishallinnon uudistukses-
sa, jossa aiemmat seutukaavaliitot ja maakuntaliitot yhdistettiin nykyisiksi 
maakuntien liitoiksi. Lapin seutukaavaliitto aloitti toimintansa vuonna 
1973. Eduskunta hyväksyi 27.11.1989 lainsäädännön seutukaavaliittojen ja 
maakuntaliittojen yhdistämisestä 11.11.1993 ja Lapin liitto kuntayhtymä 
syntyi. Lapin seutukaavaliitto lakkautettiin 27.5.1993. (Ylitalo 1995, 88.) 
Toiseksi seutukunnittain tapahtuva maakuntakaavoitus antaa sille maan-
käytön kamppailuja ratkovan neuvottelijan ja sovittelijan roolin. 

”Maakuntakaavoitus toimii myös intressejä yhteen sovittavana välineenä. 
Vuorovaikutteisen ja avoimen prosessin kautta pyritään löytämään ta-
sapaino tärkeiden kehittämistarpeiden, kuten palveluverkon, matkailun 
ja metsäalan, kaivos- ja energia-alan sekä liikenteen infrastruktuurin ja 
toisaalta maisema-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen sekä luontaiselin-
keinojen kesken. Yleisenä ja kaikille yhteisenä tavoitteena kaavoituksella 
pyritään turvaamaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö 
sekä luonnon ja rakennetun ympäristön hyvä laatu.” (Maakuntasuunni-
telma 2009, 32)

Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tasapainoilla eri intressien välillä ja 
neuvotteluiden lopputuloksena tuottaa ”terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 
elinympäristö. Tämä tapahtuu asettamalla vastakkain luonto ja rakennettu 
ympäristö ja ratkomalla niiden välisiä kamppailuita. Koottu kuva

Jussi S. Jauhiaisen ja Vivi Niemenmaan (2006,18) mukaan kaavoitus on 
esimerkki siitä, miten yleinen ja yksityinen etu, politiikka ja talous sekoittuvat 
toisiinsa. Yhtäältä, jos yksityisen maanomistajan maanviljelykäytössä oleva 
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maa kaavoitetaan asumista varten, maan arvo nousee moninkertaiseksi. 
Toisaalta, jos samasta alueesta päätetään tehdä luonnonsuojelualue, alueen 
taloudellinen arvo voi laskea, koska alueen kehittäminen vaikeutuu. Lapin 
alueella kamppailut luonnon ja rakennetun ympäristön välillä kärjistyvät 
viime kädessä koskemaan kamppailuja kuntien tuloista, sillä Lapissa on 
erityistä suojeltujen alueiden määrä. Luonnonsuojelualueisiin kuuluu La-
pin pinta-alasta noin 32 prosenttia eli runsas kolme miljoonaa hehtaaria. 
(Lindqvist & Posio 2005, 9.) 

Lainsäädäntö asettaa kehykset, joiden puitteissa ohjelmat ja suunnitelmat 
laaditaan. Sisällöllinen vastuu eli se, mitä asiakirjatekstit sisältävät ja miten 
ne laaditaan ja mitä erityispiirteitä niissä nostetaan esille, on maakunnan 
liittojen päätettävissä. Myös se, mitkä tahot kutsutaan mukaan kehittä-
mään aluetta. Lainsäädäntö mahdollistaa ja samalla edellyttää asiakirjoihin 
sisällöt, jotka kuvaavat alueiden kilpailua niiden omilla vahvuuksillaan ja 
erityispiirteillään (ks. Porter 1990; 2006.) Nämä erityispiirteet ja alueen 
vahvuudet nimetään silloin, kun maakuntasuunnitelmia ja –ohjelmia laa-
ditaan ja kirjoitetaan. 

2.3 … ovat suunnitelmia ja ohjelmia 

nimeäminen

Vuosina 2003-2009 on tekstien nimeämisessä eli niille annetuissa otsikoissa 
tapahtunut muutos ohjelmista ja suunnitelmista toimenpide ja strategia-
asiakirjoiksi. Asiakirjojen nimeämisissä kuvastuvat myös lainsäädännön 
muutokset ja ohjeistukset vuosien 2003-2009 aikana, jolloin lainsäädäntö 
on tuonut alueiden kehittämistä tekeville teksteille muun muassa strate-
giajohtamisen sisältöjä. Lisäksi nimeämisessä tapahtunut muutos kuvaa 
tekstien muuttumista keskeneräisistä, neuvoteltavissa olevista asiakirjoista 
lopullisiksi suunnittelua ja ohjausta toteuttaviksi asiakirjoiksi. Tätä muutosta 
kuvaavat teksteille annetut otsikot, kuten ohjelmaversio, esitys maakuntaohjel-
maksi, toinen ohjelmaversio vuoden 2003 maakuntaohjelmassa. Vuoden 2009 
maakuntasuunnitelmassa teksteistä käytetään sellaisia lopullisiin, toimintaa 
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edellyttäviin asiakirjoihin nimityksiä, kuten strategia-asiakirja, keskeisten 
organisaatioiden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Niminä nämä kuvaavat 
asiakirjoja, joihin ei enää odoteta kommentteja. 

taulukko 3. Tekstien nimittäminen

2003 
Maakunta-
ohjelma

2005 
Maakunta-
suunnitelma

2006 
Maakun-
taohjelma

2008 5Maakun-
tasuunnitelman 
toteuttamis-
suunnitelma

2009 Maakunta-
suunnitelma

Maakunta-
ohjelma
Lapin maa-
kuntasuunni-
telma
Maakuntaa 
koskevat kehit-
tämisohjelmat
Ohjelmaversio
Esitys maa-
kuntaohjel-
maksi
Toinen ohjel-
maversio
Ohjelma

Ensimmäi-
nen maa-
kuntasuun-
nitelma
Raportti
Päivitetty 
maakunta-
suunnitelma
Päivitetty 
suunnitelma

Saame-
laiskult-
tuuria 
koskeva 
osa
Maakun-
taohjelma

Maakunta-
ohjelma
Alueiden 
kehittämislain 
mukainen 
lyhyen aikavälin 
toimenpide-
ohjelma
Toteuttamis-
suunnitelma

Maakuntasuunnitelma
Strategia
Saamelaiskulttuuria 
koskeva osa
Maakuntaohjelman 
toteuttamissuunnitelma
Keskeisten organisaa-
tioiden toiminta- ja 
taloussuunnitelmat
Strategiaviestintä
Lapin maakuntasuun-
nitelma
Strategia-asiakirja
Hankekohtainen suun-
nittelu

5 Tämän luvun aineistosta olen jättänyt tietoisesti pois Lappi työryhmän loppurapor-
tin, joka on kirjoitettu ja syntynyt erilaista logiikkaa noudattaen kuin lakisääteiset 
maakuntaohjelmat ja -suunnitelmat. Lappi työryhmä on muodostettu nimeämällä 
sen tekemiseen osallistuneet. Lappi työryhmän loppuraportti on mukana aineistona 
myöhemmissä sisältöluvuissa.
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ydinsisällöt

Maakuntasuunnitelmien ja –ohjelmien kirjoittajia ei ole mainittu erikseen. 
Yhteisiä mainintoja asiakirjatekstien laatimisesta ovat maininnat Lapin 
liiton päävastuusta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Yhteistyö on 
vaihdellut hieman asiakirjoittain. 

  
1)  ”Maakuntaohjelman perusaineistona ovat olleet Lapin maakunta-

suunnitelma 2020, maakuntaa koskevat kehittämisohjelmat sekä 
valtion viranomaisten, kuntien, seutukuntien ja muiden kehittämiseen 
osallistuvien yhteisöjen kanssa käydyt neuvottelut.” (Maakuntaohjelma 
2003, 3)

2)  ”Ohjelmaprosessi toteutettiin seitsemässä vaiheessa
1. Lapin liiton hallitus hyväksyi työohjelman 28.8.2002 ja hallitus 
nimesi Maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön ohjelmatyön 
ohjausryhmäksi.
2. Käynnistysneuvottelut alueviranomaisten, seutukuntien, alue-
keskusten, saamelaiskäräjien, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän 
järjestöjen kanssa käytiin syys-, loka- ja marraskuun 2002 aikana. 
Neuvottelutilaisuuksia järjestettiin 22 kpl. Näiden neuvottelujen 
tarkoituksena oli käynnistää kehittämisen tavoitteiden, keskei-
simpien hankkeiden ja hankekokonaisuuksien konkretisointi ja 
tarvittavien määrärahojen määrittely ao. organisaatioissa.
3. Neuvottelukierroksen tuloksena laadittiin ensimmäinen ohjel-
maversio, joka oli kommentoitavana Lapin liiton Internet-sivuilla. 
Sivustolle avattiin myös keskustelupalsta. 
4. Tammikuussa 2003 käytiin toinen kuulemiskierros, jonka poh-
jalta laadittiin esitys maakuntaohjelmaksi. Tilaisuuksia järjestettiin 
6 kpl ja niihin osallistui 213 henkilöä.
5. Toisesta ohjelmaversiosta pyydettiin viralliset lausunnot huhti-
kuun 2003 aikana. Lausuntoja 40 kpl.
6. Lapin liiton hallitus hyväksyi ohjelman 5.5.2003.
7. Lapin liiton valtuuston hyväksyi ohjelman 20.5.2003.” (Maa-
kuntaohjelma 2003, 57)
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3)  ”Ensimmäinen maakuntasuunnitelma tehtiin laajapohjaisessa yhteis-
työssä maakunnan toimijoiden kanssa” (Maakuntasuunnitelma 2005, 3)

4) ”Raportti perustuu vuonna 2002 valmistuneeseen maakuntasuun-
nitelmaan. Sitä laadittaessa muodostettiin neljä vaihtoehtoista 
aluerakennevaihtoehtoa: maaseutu-, kuntakeskus-, aluekeskus-, ja 
pääkaupunkipainotteiset mallit. Niistä tavoiteltavaksi katsottiin 
kuntakeskuspainotteinen malli. Tämä malli on myös nyt päivitetyn 
maakuntasuunnitelman lähtökohtana. Suunnitelman päivitys perus-
tuu pääosin viranomaisyhteistyöhön ja laajalta lausuntokierrokselta 
saatuun palautteeseen.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 3.)

5) ”Lapin maakunnassa saamelaiskulttuuria koskevan osan valmistelee 
saamelaiskäräjät.” (Maakuntaohjelma 2006, 3)

6) ”Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, 
kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen 
sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.” (Maakuntaohjelma 2006, 4)

7) ”Maakuntaohjelma on alueiden kehittämislain mukainen lyhyen 
aikavälin toimenpideohjelma. Toteuttamissuunnitelma valmistellaan 
vuosittain maakunnan liiton johdolla yhteistyössä sidosryhmien kans-
sa. Suunnitelman tavoitteet perustuvat kuntien ja elinkeinoelämän 
tarpeisiin pohjautuvaan maakuntaohjelmaan… Valmistelutyö on 
toteutettu rahoittavien viranomaisten vetämissä työryhmissä saatujen 
esitysten sekä työryhmissä esille nousseiden kehittämistarpeiden poh-
jalta. Koordinointivastuu on ollut Lapin liitolla.” (Maakuntaohjelman 
toteuttamissuunnitelma 2008, 3)

8) ”Maakuntasuunnitelman toteuttaminen on verkostoyhteistyötä, jossa 
tarvitaan kuntien, valtion, yritysten ja kolmannen sektorin panosta. 
Lapin liiton valtuusto on omalta osaltaan sitoutunut strategian to-
teuttamiseen hyväksymällä maakuntasuunnitelman kokouksessaan 
25.11.2009.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 2.)
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9) ”Eläköön Lappi 2022 -maakuntasuunnitelma hyväksyttiin Lapin
liiton valtuustossa toukokuussa 2005. Linjaukset elinkeinopolitiikan
osalta ovat osoittautuneet periaatteiltaan toimiviksi ja maakunnan tah-
to viedä eteenpäin investointihankkeita ja kehittämiskokonaisuuksia
on ollut hyvä.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 3)

10) ”Saamelaiskulttuuria koskeva osa perustuu Saamelaiskäräjien valmis-
telutyöhön.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 3)

11)

12) ”Lapin kehittämisen periaatteena on koota maakunnan taloudelliset
ja henkiset voimavarat yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisek-
si, mikä edellyttää toimijoiden sitoutumista strategiaan. Linjausten
toteuttamisessa korostuu verkostoyhteistyö ja strategiaviestintä, toi-
mintaympäristön mahdollisuuksien ja haasteiden jatkuva seuranta sekä 
omiin vahvuuksiin perustuvan kestävän kilpailukyvyn, vetovoiman ja
maakuntaprofiilin luominen.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 5.)

13) ”Lapin maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin yleispiirteinen
strategia-asiakirja, jossa kuvataan maakunnan tavoiteltu kehitys.
Tämän vuoksi vaikutusten syvällistä arviointia ei ole tehty, vaan vai-
kutukset arvioidaan aina hankekohtaisen suunnittelun yhteydessä.”
(Maakuntasuunnitelma 2009, 35)

”Strategiaa toteutetaan rahoituksen suuntaamisella, r akenteiden ja
toimintaprosessien uudistamisella, edunvalvontatyöllä sekä toiminan-
nallisia tavoitteita tukevin maankäyttöratkaisuin. Toimeenpano jäsent yy
vuosittain Lapin liiton johdolla yhdessä kuntien, valtion, yritysten  ja
kolmannen sektorin kanssa tehtävässä maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelmassa sekä keskeisten organisaatioiden toiminta- ja talous-
suunnittelussa. Strategisia erityishankkeita käynnistetään tarvitta essa
nopeasti. Strategian toteutumisen seuranta on jatkuvaa ja systemaattinen 
arviointi tehdään vuosittain toteuttamissuunnitelmavalmistelun yh-
teydessä. Lisäksi strategian ajantasaisuutta arvioidaan kerran vuodessa 
pidettävässä päivityskokouksessa.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 3)
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Vuosien 2003-2009 asiakirjojen laadinnan kuvausten perusteella ydinsi-
sällöt ovat muuttuneet moniäänisistä neuvottelevista ja yhteistyötä kuvaa-
vista asiakirjoista strategisen johtamisen tavoitteellisiksi, yksimielisyyttä 
korostaviksi ohjeistuksiksi. Tähän osaltaan on vaikuttanut myös alueiden 
kehittämistä koskevan lainsäädännön muutokset, jotka liittyvät strategisen 
maakuntasuunnittelun ja elinkeinoelämän kytkeytymiseen osaksi maakun-
tien kehittämistyötä.   

Sitaatissa 1) tuodaan esille se, kuinka maakuntaohjelman sisältöjä ohjaavat 
aina aikaisemmat asiakirjat. Tähän vaikuttaa lainsäädäntö, joka määrittelee 
sen, että maakuntaohjelma on aina voimassaolevan maakuntasuunnitel-
man alainen asiakirja. (kuvio 4. ). Lisäksi sitaatti korostaa yhteistyötahojen 
kanssa käytäviä neuvotteluita. Tässä sitaatissa mainittuja yhteistyötahoja 
ovat valtion viranomaiset, kuntien, seutukuntien ja muut kehittämiseen 
osallistuvat yhteisöt. Sitaatissa 2) varmistetaan samaisen asiakirjan yhteistyö 
ja eri tahojen mahdollisuudet vaikuttaa asiakirjan sisältöihin kuvaamalla 
seikkaperäisesti asiakirjan laatimisen ohjelmaprosessi. Sitaatissa mainitaan 
myös eri tahoilta saapuneet lausunnot, joita oli yhteensä 40 kappaletta. 6 
Sitaateissa 3), 4) ja 6) toistetaan ja siten vakuutetaan asiakirjojen laatimi-
sen tapahtuvan neuvottelevasti laajassa yhteistyössä. Sitaatissa 7) viitataan 
asiakirjojen hierarkiaan, joita säädellään lainsäädännöllä. Lisäksi sitaatissa 
tuodaan uutena asiana esille se, että keskipitkän aikavälin maakuntaohjelma 
palvelee kuntien ja elinkeinoelämän tarpeita. 

Sitaatit 5) ja 10) kertovat saamelaiskulttuurin kuvaamisesta asiakirjoissa, 
mikä perustuu saamelaiskäräjien valmistelutyöhön. 

6  Minulla ei ole ollut käytettävissä näitä lausuntoja.

Sitaateissa 8), 9), 11) 12) ja 13) sekä asiakirjojen nimittäminen että niiden 
laatimisen kuvaukset muuttuvat. Ne eivät enää ole neuvottelevia yhteistyössä 
tehtyjä asiakirjoja vaan sidosryhmien kanssa verkostoyhteistyönä laadittuja 
strategioita, jotka edellyttävät strategiaviestintää ja sitoutumista yhteisiin 
tavoitteisiin, jotka koskevat maakunnan tahtoa ja elinkeinopoliittisia lin-
jauksia. Ajallisesti tämä muutos tarkoittaa vuotta 2009.
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2.4 ….ovat yhteistyötä

Asiakirjoista kerrotaan, että ne laaditaan yhteistyönä joko neuvotellen tai 
strategista viestintää noudattaen asiakirjoittain vaihtuvien yhteistyökump-
paneiden kanssa. 

taulukko 4. Teksteissä mainitut yhteistyökumppanit 

2003 
Maakunta-
ohjelma

2005 
Maakunta-
suunnitelma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakun-
tasuunnitelman 
toteuttamis-
suunnitelma

2009 Maakunta-
suunnitelma

Valtion vi-
ranomaiset,
Kunnat,
Seutukunnat,
Muut ke-
hittämiseen 
osallistuvat 
yhteisöt

Maakunnan 
toimijat
Viranomaiset

Valtion 
viranomai-
set,
Kunnat,
Alueiden 
kehittä-
miseen 
osallistuvat 
yhteisöt ja 
järjestöt

Maakunnan 
liitto,
Sidosryhmät,
Elinkeinoelämä

Lapin liitto,
Kunnat,
Valtio,
Yritykset,
Kolmas sektori,
Lapin liiton valtuusto,
Keskeiset organisaa-
tiot,
Maakunnan talou-
delliset ja henkiset 
voimavarat
Strategiaan sitoutu-
neet toimijat

Yhteistyökumppaneiden nimeämisessä tapahtuu muutos julkisista 
viranomaisista elinkeinoelämää edustaviin toimijoihin. Yhteistyökumppa-
neiden nimeäminen kuvastaa muutosta siitä, keiden kanssa toimitaan sekä 
myös asiakirjojen sisältöjen muutosta julkista, yhteistä etua tavoittelevista 
asiakirjoista elinkeinoelämää palveleviksi asiakirjoiksi. Elinkeinoelämä saa 
enemmän tilaa vuosien 2008 ja 2009 asiakirjoissa. Retorisessa mielessä 
voisi päätellä, että maakunnan kehittämistä tekevien asiakirjojen puhujakin 
muuttuu julkisesta, yhteistä hyvää neuvotellen tavoittelevasta puhujasta 
elinkeinoelämän kilpailuetua tavoittelevaksi puhujaksi. Julkisen hyvän ja 
elinkeinoelämän liittoumaa kuvaavat myös sellaiset vuoden 2009 maakun-
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tasuunnitelmassa esiintyvät sanat ja sitaatit, kuten: 
”linjaukset elinkeinopolitiikan osalta ovat osoittautuneet periaatteiltaan 

oikeiksi ja maakunnan tahto viedä eteenpäin investointihankkeita… ”
”Toimeenpano jäsentyy vuosittain Lapin liiton johdolla yhdessä kuntien, 

valtion, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa tehtävässä maakuntaohjelman 
toteuttamissuunnitelmassa sekä keskeisten organisaatioiden toiminta- ja talous-
suunnittelussa”

Tekstit laaditaan eri hallinnonalojen rahoittaville ministeriöille. Mutta 
kuten todettu tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa, ministeriöt ja laki 
alueiden kehittämisestä antavat väljähköt ohjeet siitä, miten asiakirjat tulisi 
laatia ja mitä niiden tulisi sisältää. Laki myös määrittelee ne tahot, joiden 
kanssa maakunnan ohjausta ja suunnittelua koskevat asiakirjat tulee laatia. 
Tahot ovat valtion ja kuntien viranomaiset sekä alueella toimivat yritykset 
ja järjestöt. Niinpä maakunnan liitto ”virallisena” ja lain velvoittamana su-
vereenina alueen kehittäjänä on tärkeässä roolissa siinä, keiden tai minkä 
tahojen kanssa yhdessä se laatii maakunnan kehittämistä käsittelevät asia-
kirjat. Lapin liitto siis määrittelee asiakirjojen yleisön ja osayleisön, jotka 
eksplisiittisesti mainitaan yhteistyökumppaneina. 

Lapin liiton valtuusto, joka asiakirjan tekstissä mainitaan strategiaan si-
toutuneena tahona ja joka hyväksyy maakuntasuunnitelman, on maakunnan 
yhteistoimintaa ja kehittämistä ohjaava liiton korkein päättävä elin. Sen on 
vastattava viimeisen kunnallisvaalien tuloksen vaalilain mukaista suhteel-
lisuutta. Myös alueellinen edustavuus sekä tasa-arvolain vaatimukset on 
otettava huomioon valtuustoa valittaessa. Vuosille 2009-2012 valtuuston 
koko on ollut 64 valtuutettua ja ne on valinnut kuntien edustajainkokous. 

Muita Lapin liiton päätöksentekoon osallistuvia tahoja ovat hallitus, 
tarkastuslautakunta, kuntataloustyöryhmä, Lapin pelastuslautakunta sekä 
maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Näiden muiden Lapin liiton pää-
töksentekoon osallistuvien ryhmien ja lautakuntien tehtävistä maakunnan 
yhteistyöryhmän (MYR) tehtävät liittyvät alueen kehittämiseen, sillä se 
on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja 
alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten 
perustettu toimielin. (Lähde: Lapin liitto 2013.) 
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Edellä mainittujen työryhmien ja lautakuntien tehtäväkuvausten perus-
teella ei voi päätellä sitä, kuka, ketkä tai mitkä tahot päättävät alueen kehit-
tämistä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien sisällöistä. Tosin maakunnan 
yhteistyöryhmän, MYR:n kokoonpano vuosille 2007-2013 noudattaa 
asiakirjojen laatimista kuvaavissa teksteissä samoja yhteistyötahoja, jotka 
on kuvattu asiakirjojen laatimista koskevissa teksteissä. MYR:in jäsenistö 
muodostuu valtion aluehallinto- ja muiden viranomaisten, työmarkkina- ja 
elinkeinojärjestöjen, Lapin liiton alaisten kuntien, Saamelaiskäräjien edus-
tajista sekä pysyvistä asiantuntijoista, joita ovat ammattikorkeakoulujen 
ja Lapin luonnonsuojelupiirin edustajat. MYR:n kokoonpano noudattaa 
tasa-arvolain vaatimuksia. Sen jäsenistä 45 % on naisia. Yhteistyöryhmän 
asettaa Lapin liiton hallitus eri osapuolten ehdottamista ehdokkaista. Hal-
litus vastaa Lapin liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahalli-
tukseen valitaan maakuntavaltuuston vaalikaudeksi maakunnan poliittisten 
valtasuhteiden mukaan 15 jäsentä. Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Lapin liiton viraston toimintaa. Jatkossa 
hallituksen tehtävien uskotaan laajenevan entistä tiiviimmin maakunnan 
edunvalvontaan ja kehittämiseen asioiden kaikissa käsittelyvaiheissa nykyis-
ten seurantaan ja ohjaukseen liittyvien tehtävien ohella. (Lapin liitto 2013.)

Alla oleva sitaatti tuo esille asiakirjojen sisältöjen osoittautumisen oikeaksi 
ja samalla siinä korostetaan maakunnan yksimielisyyttä elinkeinopolitiikan 
valinnoista.  

”Eläköön Lappi 2022 -maakuntasuunnitelma hyväksyttiin Lapin liiton 
valtuustossa toukokuussa 2005. Linjaukset elinkeinopolitiikan osalta 
ovat osoittautuneet periaatteiltaan toimiviksi ja maakunnan tahto viedä 
eteenpäin investointihankkeita ja kehittämiskokonaisuuksia on ollut hyvä.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 3)

Arviointi ja oikeansuuntaisuus tuovat esille arvioinnin merkityksen ja elin-
voimaisten toimialojen valinnan maakunnan suotuisan kehityksen kannalta. 
Esimerkiksi vuonna 2009 hyväksytyn maakuntasuunnitelman valituista 
elinkeinopolitiikan vaikutuksista ei ole mainintaa.  
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”Strategiaa toteutetaan rahoituksen suuntaamisella, rakenteiden ja toi-
mintaprosessien uudistamisella, edunvalvontatyöllä sekä toiminannallisia 
tavoitteita tukevin maankäyttöratkaisuin. Toimeenpano jäsentyy vuosittain 
Lapin liiton johdolla yhdessä kuntien, valtion, yritysten ja kolmannen sek-
torin kanssa tehtävässä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sekä 
keskeisten organisaatioiden toiminta- ja taloussuunnittelussa. Strategisia 
erityishankkeita käynnistetään tarvittaessa nopeasti. Strategian toteutu-
misen seuranta on jatkuvaa ja systemaattinen arviointi tehdään vuosittain 
toteuttamissuunnitelmavalmistelun yhteydessä. Lisäksi strategian ajanta-
saisuutta arvioidaan kerran vuodessa pidettävässä päivityskokouksessa.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 3)

”Lapin maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin yleispiirteinen strategia-
asiakirja, jossa kuvataan maakunnan tavoiteltu kehitys. Tämän vuoksi 
vaikutusten syvällistä arviointia ei ole tehty, vaan vaikutukset arvioidaan 
aina hankekohtaisen suunnittelun yhteydessä.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 35)

Arviointi tehdään hankekohtaisen suunnittelun yhteydessä. Käytäntönä 
tämä tarkoittaa sitä, että hankerahoitukset kohdennetaan aina maakun-
tasuunnitelmassa nimetyille keskeisille toimialoille. Se ei aseta valittuja 
toimialoja arvioinnin kohteiksi esimerkiksi niiden työllistävyyden tai maa-
kunnan elinvoimaisuuden kannalta, vaan vastuu arvioinnista on yksittäisillä 
hankkeilla ja niiden toteuttajilla. 

Maakuntaliittojen yhteistyötahot ovat niitä, jotka paikallisella tai maakun-
nallisella tasolla vastaavat rahojen jakamisesta niille hankkeille, jotka noudat-
tavat strategiaa ja sen elinkeinopolitiikkaa. Toisin sanoen yhteistyökumppa-
neiden tulee noudattaa lakisääteistä ohjelmaperusteista alueiden kehittämistä.   

”Maakunnan liiton suunnitelmilla ja ohjelmilla on lakiin perustuvat 
oikeusvaikutukset. Kuntien ja valtion viranomaisten on omissa operatii-
visissa ja muissa toimenpiteissään otettava huomioon liiton suunnitelmat 
ja ohjelmat. Ohjelmaperusteista aluepolitiikkaa voidaan toteuttaa myös 
elinkeinoelämän, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja ns. kolmannen sektorin 
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kanssa. Toiminta painottuu kunkin maakunnan erityispiirteillä. ” (Suomen 
kuntaliitto, Kunnat.net 2013.) 

Ohjelmaperusteisuus ei tarkoita ainoastaan sitä, että kumppaneiden eli 
strategiaan sitoutuneiden yhteistyötahojen, kuten valtion ja kuntien viran-
omaisten, elinkeinoelämän, yritysten, kansalaisjärjestöjen sekä kolmannen 
sektorin yksipuolista, pakotettua sitoutumista, vaan kysymys on vastavuo-
roisuudesta. Strategian toteutukseen sitoutuneet tahot ovat oikeutettuja 
rahallisiin, ”korvamerkittyihin” resursseihin silloin, kun ne suunnittelevat 
ja käynnistävät strategiaa noudattavia hankkeita.   

Asiakirjat nojaavat aina aikaisempiin asiakirjoihin. Ne perustuvat aikai-
semmin hyväksytylle maakuntasuunnitelmalle. Siten ne jatkavat samoja 
periaatteita asiakirjojen laatimisessa, saman sisältöisinä. Lisäksi asiakirjoissa 
nimetyn tärkeän työn kestävyyttä ei arvioida. Näistä tekijöistä seuraa asiakir-
jojen sisällöllisiä toistoja, jotka liitetään yhteen maakunnan erityispiirteiden 
kanssa eli kilpailuetuun kuuluviksi tekijöiksi.  

Asiakirjojen valmisteluprosessia ei ole kuvattu yhtä seikkaperäisesti 
kuin ensimmäisessä uuden alueiden kehittämislain alaisuudessa laaditussa 
maakuntaohjelmassa, vaan sen jälkeen niissä on korostettu asiakirjojen 
laadintaan osallistuneiden tahojen laaja-alaisuutta. Vaikka kaikissa, vuosina 
2003-2009 hyväksytyissä dokumenteissa korostetaan niiden laajapohjaista 
valmistelutyötä, on kuitenkin vuonna 2009 hyväksytyssä maakuntasuun-
nitelmassa erotettavissa tietty ero aikaisempiin asiakirjoihin. Se korostaa 
eri toimijoiden sitoutumista asiakirjassa asetettujen tavoitteiden toteutta-
miseen. Toisin sanoen vuonna 2009 valmistuneen maakuntasuunnitelman 
tekemiseen osallistuneita tahoja ei kuvata lainkaan, vaan painopiste on 
suunnitelman toteuttamisessa. 

  
2.5 …ovat strategiaa

Kuten alueiden kehittämistä säätelevän lainsäädäntöä koskevan alaluvun 
yhteydessä toin esille, Suomen kuntaliitto ohjeistaa maakuntien liittoja 
toteuttamaan aluekehitystä strategisen suunnittelun keinoin. Lapin maa-
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kuntaliitossa alueiden kehittämisen strateginen suunnittelu on nimetty 
strategiseksi johtamiseksi. 

Kuvio 5. Lapin strategiajohtamisen malli (Maakuntasuunnitelma 2009, 3)

Vuosilta 2003-2009 strategiajohtamiseen siirtyminen näkyy muun muassa 
siinä, että vuonna 2009 hyväksytyssä maakuntasuunnitelmassa asiakirjojen 
laatimista koskevien tekstien sisältöjen painotukset ovat muuttuneet neu-
votteluista, yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta tavoitteisiin ja niiden saa-
vuttamiseen. Tavoitteet pyritään saavuttamaan strategiaviestinnän keinoin. 

Strategian muodostamisella ja strategiajohtamisella pyritään kilpailu-
edun luomiseen. Siten lainsäädäntö ja Suomen kuntaliiton ohjeistukset 
asettavat alueet kilpailemaan keskenään. Tällöin strategiajohtaminen on 
perusteltu valinta. Strateginen prosessi on eri toimijoiden välisiä neuvotte-
luita ja vuorovaikutusta, jotka antavat mahdollisuuden myös yksilölliselle 
vaikuttamiselle. Se sopii tilanteisiin, joissa tarvitaan tuloksia, linjauksia ja 
kilpailuedun luomista. ( Jarzabkowski et al. 2007, 7–8; Laine & Vaara 2007, 
31; Kari 2009, 51.) Tilanteessa, jossa uusi alueiden kehittämislaki (602/2002) 
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pakottaa alueet kilpailemaan keskenään, strategiset käytännöt ovat ikään 
kuin itsestään selvästi eli luonnollistaen valittu maakuntasuunnittelun ja 
-ohjauksen välineeksi. Strategisen suunnitteluprosessin ja strategiajohtami-
sen päämääränä on toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen 
yhteisesti sovittuun lopputulokseen. 

Päivi Eriksson ja Hanna Lehtimäki (2001, 202–204) ovat kritisoineet 
keskusjohtoista näkökulmaa strategiajohtamiseen, mikä tarkoittaa kaikkien 
toimijoiden sitoutumista ja kaikkien toimijoiden sitouttamista strategiaan. 
Heidän mielestään käytäntö johtaa strategian tekemisessä elitistiseen pro-
sessiin, jossa paljon luovuutta voidaan menettää joidenkin ihmisryhmien 
ulossulkemisella. Ulossuljettuina ihmisryhminä he mainitsevat nuoret, 
naiset ja uudet tulokkaat. Strateginen prosessi ja strategiajohtaminen eivät 
ole ainoastaan mukaan kutsuvia ja sitouttavia käytäntöjä. Ne omaavat myös 
ulossulkevia mekanismeja. 

Toistojen avulla tulee asiakirjojen ydinsisältö eli logos tunnistetuksi. Teks-
tien ydinsisältönä voi pitää sitä, että asiakirjojen kirjoittaminen on yhteisen 
näkemyksen saavuttamista ja siihen sitoutumista. Itsensä aluekehittäjiksi 
tunnistavat ja nimittävät sekä aluekehittäjien joukkoon itsensä lukevat ovat 
sitoutuneet yhteiseen näkemykseen siitä, mikä on alueen tärkeää työtä. 

Tavoitteiden ja yhteisen ymmärryksen saavuttamisesta asiakirjojen 
laadintaprosessissa alueen kehittäjien kesken tulee vallita yhteisymmärrys. 
Kaikkien aluekehittämiseen osallistuvien tulee ymmärtää maakunnan ja 
alueen kehittäminen ja kehitys yhteisellä tavalla. Sitoutuminen ja sitoutta-
minen kohdistuvat kehittämiseen. Näin asiakirjojen eetos rakentuu yhtei-
selle näkemykselle kehittämisestä ja sille, mitä kehittämisellä ymmärretään. 
Asiakirjojen laadintaprosessissa kehittämisen ymmärrys saa hallitsevia 
piirteitä, jotka toistuvat vuodesta toiseen. Kehittämisdiskurssien logoksena 
eli ydinsisältönä voi pitää sitä, että aluekehittäjiksi itsensä tunnistavat ja 
nimittävät määrittävät maakunnan vahvuudet ja sitoutuvat edistämään 
yhdessä vahvuudeksi määriteltyä työtä siten, että sen varaan voidaan luoda 
kestävää kilpailukykyä, vetovoimaa ja koko maakuntaprofiilia. 

”Lapin kehittämisen periaatteena on koota maakunnan taloudelliset ja 
henkiset voimavarat yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä 
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edellyttää toimijoiden sitoutumista strategiaan. Linjausten toteuttamises-
sa korostuu verkostoyhteistyö ja strategiaviestintä, toimintaympäristön 
mahdollisuuksien ja haasteiden jatkuva seuranta sekä omiin vahvuuksiin 
perustuvan kestävän kilpailukyvyn, vetovoiman ja maakuntaprofiilin luo-
minen.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 5.)

Sitaatista käy selville myös seikka, että teksti kutsuu niitä maakunnan 
taloudellisia ja henkisiä voimavaroja, jotka sitoutuvat strategiaan ja ovat 
samanmielisiä yhdessä sovituista tavoitteista, kehittämään aluetta. Tämä sa-
manmielisyys asiakirjojen laatimista koskevissa teksteissä on myös vuodesta 
toiseen toistuva teema. Tekstit kutsuvat aluekehittäjiksi itsensä tunnistavat ja 
mieltävät mukaan alueen kehittämiseen. Aluekehittäjiksi mukaan kutsutut 
ovat niitä, jotka ymmärtävät kehittämisen samalla tavalla, samanmielisesti 
ja -sisältöisesti. 

Maakuntasuunnitelmassa vuodelta 2009 Lapin elinkeinollisiksi vah-
vuuksiksi ja panostusta tarvitsevaksi työksi määritellään ”korkean jalostus-
asteen luonnonvara- ja energiateollisuus sekä matkailuvetoinen elämysklusteri 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 2). Samanmielisyyden tulee siis vallita siitä, 
että edellä mainitut työt ovat alueen kehittämisen ja kehittymisen kannal-
ta ensisijaisia. Toisin sanoen uskomus siihen, että korkean jalostusasteen 
luonnonvara- ja energiateollisuus sekä matkailuvetoinen elämysklusteri 
ovat niitä töitä, jotka luovat kestävää kilpailukykyä, vetovoimaa alueelle ja 
joiden varaan maakunnan profiili voi rakentua. Yhteinen uskomus kutsuu 
mukaan maakunnan taloudelliseen ja henkiseen eliittiin ja mukaan maa-
kunnan kehittämiseen. 

Kehittäminen on siis tulevaisuustrendeihin perustuvan työn turvaamista. 
Se on sitoutumista ja sitouttamista aluekehittäjiksi itsensä tunnistavien 
tahojen nimeämän työn ensisijaisuuteen. Se on uskoa tärkeän työn hyvää 
tekevään voimaan. Tämä on esimerkki modernin hallinnan ideasta, joka 
tuottaa käytäntöjä, joissa hallinnan järjestelmän ja hallinnan kohteiden 
tavoitteet muuttuvat yhteiseksi hyväksi. Valta ei pakota ihmisiä toimimaan 
jonkun toisen puolesta, vaan moderni hallinta rakentuu järjestelmille, joissa 
eläminen on itse kunkin paremmaksi muuttumista, oman parhaan ymmär-
tämistä ja sen eteen ponnistelemista. (Kantola 2010, 115.)
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Strategiaprosessin modernin hallinnan idea ja siihen liittyvät käytännöt 
sulkevat ulos tiettyjä ryhmiä ja alueita, sillä strategia edellyttää sitoutumis-
ta, samanmielisyyttä ja vaihtoehdottomuutta, mistä seurauksena voi olla 
ulossulkemisia. Vuosien 2003–2009 asiakirjojen valmisteluprosesseissa on 
erotettavissa selkeästi ainakin yksi Lapin alueelle omaleimainen sektori 
ja toimijataho, joka on kehittyvän ja elinvoimaisen Lapin ulkopuolella ja 
joka on ulossuljettu strategisesta sitouttamisesta. Se on saamelaisalue ja 
saamelaiskulttuuri, joiden sisällöistä asiakirjoissa vuosina 2003-2009 on 
vastannut Saamelaiskäräjät. 

Saamelaisalue esitetään alueena, joka säilyttää kulttuuria ja jossa harjoi-
tetaan lähinnä luontaiselinkeinoja. 

”Saamelaisalue soveltuu huonosti luonnonvarojen teollisluontoiseen hyö-
dyntämiseen voimatalouden, kaivostoiminnan ja metsätalouden alalla.” 
(Maakuntaohjelma 2006, 16.)

”Poronhoito, kalastus, metsästys, pienimuotoinen maatalous sekä luonnon-
tuotteiden keräily ja käsityöt ovat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, joita 
nykyisin harjoitetaan myös yhdistelmäelinkeinona esimerkiksi matkailun 
ja muiden palvelujen ohella. Luontaiselinkeinojen osuus liikevaihdolla ja 
työvoimaosuudella mitattuna ei ole kovin suuri, mutta niiden kulttuuri-
nen merkitys on tärkeä. Ne eivät ole pelkkä elinkeino tai ammatti, vaan 
osa omaleimaista elämäntapaa. Osa saamelaisista saa toimeentulonsa yhä 
perinteisistä elinkeinoista, mutta huomattava osa työskentelee uudenai-
kaisissa ammateissa.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 11.)

Edellisistä sitaateista tulee esille kaksi tärkeää seikkaa, joilla ulossulkemista 
perustellaan. Ne ovat alue ja kulttuuri, joista ensimmäinen ei sovellu voima-
talouden, kaivostoiminnan ja metsätalouden käyttöön. Toinen eli kulttuuri 
ja siitä juontuvat perinteiset elinkeinot eivät ole kehittyvän ja elinvoimaisen 
Lapin menestystekijöitä. 

Sanna Valkonen (2009, 172–175) osoittaa väitöskirjassaan sen, kuinka 
saamelaisten yhdistäminen perinteiseen, alkuperäiseen, omaan elämän-
tapaan ja kulttuuriin, on sidoksissa alkuperäiskansojen oikeuksiin ja itse-
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määräämiseen. Siitä seuraa, että saamelaisten kulttuuri-itsehallinto koskee 
nimenomaan saamelaiskulttuuria. Alkuperäiskansat saavat paljon poliittista 
vaikutusvaltaa ja moraalista painoa alkuperäisyydestä, mutta alkaessaan toi-
mia politiikassa ja poliittisesti, eli alkuperäiskansan perinteiseen sidotuista 
määreistä poikkeavalla tavalla, alkuperäiskansan edustajien katsotaan hel-
posti olevan epäautenttisia, edustavan jotain muuta kuin alkuperäiskansaa. 
Saamelaisalueen elämä ei kuitenkaan ole pelkkää metsästystä, kalastusta, 
poronhoitoa, käsitöiden tekemistä ja joikaamista, vaan saamelaiset toimivat 
moninaisissa ammateissa ja elinkeinoissa modernissa yhteiskunnassa.

Saamelaisalueen ja -kulttuurin ulossulkemisessa on kysymys myös 
yhteisesti jaetusta ymmärryksestä ja siitä, mistä positiosta käsin yksilön 
puhe ymmärretään. Strategiaprosessi antaakin yksilölle näennäisen vallan 
ja vaikuttamisen mahdollisuuden. Käytännössä yksilön puhe ja mielipiteet 
edustavat jotakin hänelle annettua institutionaalista ja hierarkkista asemaa 
ja se myös tulkitaan sellaisena. (Mills 2008, 49–50.)

Sitaatin loppuosa (maakuntasuunnitelmassa 2009, 11) huomioi saame-
laisuuden elinkeinollisen moninaisuuden, mutta sen se tekee asettamalla 
vastakkain uudenaikaiset ammatit ja perinteiset elinkeinot, joita maakunnan 
suunnittelua ja -ohjausta tekevät dokumentit vuosilta 2003–2009 eivät tun-
nista maakunnan kehittämisen ja elinvoimaisuuden kannalta menestyvinä.

Alueen kehittämisen ulkopuolelle jätetään mukaan kutsutuista yh-
teistyökumppaneista Saamelaiskäräjät, vaikka Saamelaiskäräjien mukana 
oleminen maakunnan suunnittelu- ja ohjaustyössä on lakisääteistä. Lisäksi 
kehittämisen ulkopuolelle jäävät sellaiset alueet, ryhmät ja työt, jotka eivät 
ole tekemisissä voimatalouden, kaivostoiminnan tai metsätalouden kanssa. 

2.6 luvun johtopäätökset

Alueiden kehittämisen perinteeseen ja jatkuvuuteen liittyy kahdenlaista 
ajattelumallia. Yhtäältä taloudelliset, kuntatalouteen liittyvät tekijät kytkevät 
kehittämisen elinkeinollisiin ja taloudellisiin arvoihin ja toisaalta holistiset, 
tunteenomaiset ja subjektiiviset tekijät kytkevät sen perinteisiin arvoihin 
ja muuttumattomuuteen. Ensin mainitussa ajattelumallissa rakennettu 
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Edellä esitetty jaottelu uusliberalistisiin ja perinteisiin arvoihin perustu-
vaan alueiden kehittämiseen herättää kysymyksen myös siitä, kuinka paljon 
alueiden kehittämistä ja sen kirjoittamalla tehtyjä sisältöjä voivat ohjata myös 
tunteet, vaikka sisällöt ja niiden oikeuttaminen perusteltaisiin taloudellisin 
rationaliteetein. (ks. Boltansky & Thevenót 2006.) Holistisille arvoille pe-
rustuvassa alueiden kehittämisessä taloudellisten rationaliteettien ohella voi 
olla Lapissa rakennettua ympäristöä priorisoiva vaikutus. Rakentaminen luo 
mielikuvan sodan jälkeisestä jälleenrakentamisesta ja täystyöllisyydestä, joilla 
on ollut terapeuttinen vaikutus jatkosodan sekä erityisesti lapin sodan jälkeen 
jättämälle ahdistukselle ja häpeän tunteelle. (Tuominen 2003, 118-119.) 

Tekijät, jotka kehystävät asiakirjojen laatimista, määritellään lainsää-
dännössä, Suomen kuntaliiton ja Sisäministeriön laatimissa ohjeistuksissa. 
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin ja ensimmäisen rakennerahastokauden 
käynnistyminen vuonna 1996 käynnistivät maakuntien suunnittelujärjestel-
mien syntymisen. Suunnittelujärjestelmä on merkinnyt maakuntien liitoille, 
jotka ovat vastuussa alueen kehittämistä tekevien tekstien laatimisesta, 
monitahoista yhdistelmää. Yhtäältä lainsäädäntö, kuntaliiton ohjeistukset 
ja maakuntien liitoille määrittelemät tehtävät asettavat ne kehykset, joiden 
puitteissa maakunnallisen suunnittelun tulee pysyä, kuten aikarajat. Toi-
saalta lainsäädäntö, ohjeistukset ja tehtävämäärittelyt jättävät asiakirjojen 
sisällöt väljiksi. Maakunnat voivat itse päättää siitä, millaisin toimin ja ra-
hallisin avustuksin maakunnan kehitykselle ja kehittämiselle saadaan paras 
mahdollinen lopputulos, sekä millaiseen lopputulokseen pyritään. Nämä 

ympäristö edustaa erilaistumisen mahdollisuuksia maankäyttömuodoittain 
tuotantoon ja uusintamiseen. Erilaistumista ohjaavat kiinteistömarkkinat ja 
maankorko. Määritellessään kiinteistöille ja maalle vaihtoarvon markkinat 
integroivat yksittäiset osa-alueet seudulliseen kokonaisuuteen. (Schulman 
1990, 26). Kuntien kiristyvä talous (esim. Suikkanen ym. 2009, 65-66) asettaa 
rakennetun ympäristön vaikutukset etulyöntiasemaan luonnon sijaan. Kun-
nat suosivat kaavoituksissaan alueidensa rakentamista, sillä se tuo kunnalle 
tuloja joko tonttikauppoina tai vuokratuloina. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kaivos- ja energia-alan sekä liikenteen infrastruktuurin priorisoimista alueen 
kehittämisessä sivuuttaen maisema-, luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä 
luontaiselinkeinot.  
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seikat ovat yhtäältä vahvistaneet maakunnan liittojen asemaa toimijoina ja 
kehittäjinä, mutta toisaalta aiheuttaneet sen, että maakuntien liitot, jotka 
ovat vastuutettuja ja velvoitettuja tekemään alueen kehittämistä erilaisten 
asiakirjojen avulla, kohtaavat monitahoisen hallintakoneiston vallankäytön 
ja vaatimukset. ( Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 18; Fraser 2009, 127.) 

Laki alueiden kehittämisestä ja sen myötä Kuntaliiton ohjeistukset 
ovat vuosina 2003-2009 kokeneet sisällöllisiä muutoksia, joissa alueen 
kehittämisestä vastaaville maakuntaliitoille on enenevässä määrin asetettu 
vaatimuksia elinkeinoelämän ,eli niin sanotun yksityisen rahan, mukaan 
ottamisesta kehittämistyöhön. Monimutkaisen hallintakoneiston ja elin-
keinoelämän kytkeytyminen osaksi alueiden kehittämistä ovat esimerkkejä 
hallintavallan logiikoista, jotka ovat riippuvaisia hajottavista ja markkinoi-
tuvista toiminnoista. Tällöin talouden rationaliteetit laajenevat alueiden 
kehittämistyöhön muuttaen neuvottelevan yhteistyön strategiajohtamiseksi 
ja tuottaen kilpailuasetelman eri alueiden ja alueiden töiden välille tilanteessa, 
jossa alueen tulee kilpailla omalla erityisyydellään tai erityisosaamisellaan. 
(Kantola 2010, 107-108.)

Alueiden kilpailukykyyn tähtäävän toiminnan nähdään lisäävän valtion 
kokonaiskilpailukykyä. Lisäksi alueiden välinen kilpailu lisää alueellisten 
toimijoiden pyrkimystä nostaa esiin piilossa olevia vahvuuksiaan. Myös 
hyvinvoinnin tuottaminen on järkevää, jos se vain lisää kilpailukykyä. Hyvin-
voinnin tuottamisesta tulee ainakin osittain alisteista kilpailukykypolitiikalle. 
Kilpailuvaltiossa markkinat ja kilpailukyky asetetaan politiikan keskeiseksi 
toimintaperiaatteeksi. Kilpailuvaltiokapitalismissa korostuu toive näennäisen 
markkinaohjauksen tuomisesta poliittiseen toimintaan sekä halu vanhaksi 
koetun hyvinvointivaltion purkamiseen. Lisäksi uhrataan paljon energiaa 
finanssipääoman houkuttelemiseksi. Näin sijoittajasta tulee kilpailuvaltiossa 
keskeinen poliittinen toimija: ”kansainvälisen sijoittajan” oletetut preferenssit 
alkavat aikaisempaa voimakkaammin ohjata valtiostrategioiden uudelleen-
muotoilua. (Moisio 2012, 167-169.)

Taloudellisessa mielessä maakuntien liitot hallintakoneiston toteuttajina 
ja kohteina ovat uuden talouden subjekteja eli aktiivisia vastuullisia toimijoi-
ta, jotka ovat pakotettuja palvelemaan alueen kehittämistyötä, kehittämään 
aluetta ja kasvattamaan aluetaloutta ja asukkaiden elämän laatua omien 
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päätöstensä kautta. (Fraser 2009, 127.) Tämä kaikki tapahtuu kirjoittamalla 
hallitsevaa käsikirjoitusta, joka lupaa kaikille hyvää. (Miller & Rose 2008; 
Dean 1999.) Taloudellista kasvua lupaava ja todistava retoriikka kirjoittaa 
ihmiselämän käsikirjoitusta, joka yhdelle merkitsee vastuullista itsensä joh-
tamista ja toiselle sorron ja kontrollin kohteena olemista. (Nussbaum 2011, 
186.) Asiakirjojen kirjoittaminen, vaikka perustuukin lakisääteisyyteen eli 
jonkinlaisten tosiasioiden tunnistamiselle, on mitä suurimmassa määrin 
suostuttelevaa retoriikkaa. Se on alueen tulevaisuuden tekemistä retorisin 
keinoin ja siihen liittyvät tunteet, politiikka, intressit ja käytännöt. 

Suunnitteluprosessissa tapahtunut muutos, mikä on tarkoittanut asiakir-
jojen sisällöllisten esitysten muuttumista vuosina 2003–2009 laajapohjaisesta 
valmistelutyöstä toimintaan sitouttamiseen ja strategiajohtamiseen, sulkee 
ulos kehittämistyöstä, kuten saamelaisalueen ja -kulttuurin. Samalla tavalla 
suunnitteluprosessissa tapahtuneet muutokset rajaavat kehittämistyön ulko-
puolelle myös muita, Lapin tulevaisuuden kannalta potentiaalisia töitä, kuten 
terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluita ja alkutuotantoa. (vrt. Mills 2008, 10.) 

Toistojen ja ulossuljettujen alueiden myötä aluekehittämisestä itsestään 
tulee ylivaltaa. Hallitseviin päämääriin ja yhteiseen ymmärrykseen sitoutu-
misesta tulee alueen kehittäjiksi kutsuttujen toimijoiden pakkomielteinen 
sanoma, jota toistamaan tarvitaan käytäntöjä, kuten strategista johtamista 
ja strategiaviestintää, jotka toteuttavat modernin hallinnan ideaa. (Kantola 
2010, 115.) Toistoja ylläpidetään kahdenlaisilla käytännöillä; asiakirjoissa 
esitetyllä laaja-alaisen yhteistyön kuvauksilla sekä ohjelmaperusteisella 
arvioinnilla. Laaja-alainen yhteistyö asiakirjojen laadinnan käytäntönä 
osoittautuukin lähiluvun jälkeen yksimielisenä vaihtoehdottomuutena, mikä 
sulkee kehittämisdiskurssin ulkopuolelle työtä ja ihmisiä. 
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taulukko 5. Tekstit - luvun yhteenveto 

Alueen 
kehittämistä 
tekevät tekstit

Ydinsisällöt Erot ja järjestykset Seuraukset 
sukupuolille

Lainsäädäntö Lakisääteisyys 
asettaa kehykset 
kehittämiselle, 
alueilla vapaus 
päättää sisällöistä

Alueen erityispiirteiden 
tunnistamisen ensisijaisuus 
alueen kilpailuetuna 

Työn järjestyk-
set - toistot

Yhteistyö Paras saavutetaan 
neuvottelemalla

Maakuntakaavoituksen 
ensisijaisuus neuvottelijana
Rakennetun ympäristön en-
sisijaisuus luontoon nähden

Rakentaminen 
on kehittämistä

Strategia Paras saavutetaan 
sitouttamalla ja 
sitoutumalla

Yksimielisyyden ja vaihto-
ehdottomuuden ensisijaisuus 
neuvotteluihin ja moniin 
mahdollisuuksiin nähden

Kehittämisdis-
kurssin ulko-
puolelle jäävät 
työt ja ihmiset
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3. työ

3.1 johdanto – luvun tarkoitus

Tässä luvussa tutkin sitä, millaisia työn ja sukupuolen välisiä eroja ja järjes-
tyksiä alueen kehittämistä koskevat tekstit tuottavat. Kysyn yhtäältä sitä, 
mitä on se työ, joka nimetään alueen kehittämisen kannalta merkittäväksi, 
millaisia merkityksiä se saa ja miten sitä oikeutetaan. Toisaalta kysyn, mitä 
on se työ, joka jätetään kehittämisen ulkopuolelle, miten sitä teksteissä 
perustellaan ja millaisia merkityksiä se saa. Etsin vastauksia kysymyksiin, 
millaisia eroja ja järjestyksiä tekstit työstä muodostavat ja millä tavalla ne 
kutsuvat toimimaan. 

Analysoitavan työn eli rakentaminen, matkailu, teollisuus, energia ja 
sosiaali-, terveys-koulutus- ja muut hyvinvointipalvelut, olen ensisijaisesti 
määritellyt tekstiaineistostani. Olen etsinyt tekstiaineistosta työtä, josta siellä 
puhutaan ja kirjoitetaan ja jotka esiintyvät systemaattisesti kaikissa edellä 
mainituissa asiakirjoissa. Esimerkiksi asiakirjoissa kirjoitetaan sellaisista kär-
kialoista kuten korkean jalostusasteen luonnonvara ja energiateollisuus sekä 
matkailuvetoinen elämysklusteri. Tätä kärkialaa olen analysoinut siten, että 
olen tunnistanut sieltä toimialat, kuten energian, teollisuuden ja matkailun. 
Tunnistamisessa olen käyttänyt apuna tilastokeskuksen toimialaluokituksia 
TOL 2002 ja 2008. 

Kumpikaan toimialaluokitus ei sellaisenaan tunnista matkailua ja energiaa 
omana toimialanaan, joten niiden tilastollinen tarkastelu tapahtuu muiden 
alojen avulla, kuten matkailun kohdalla majoitus- ja ravitsemusalan töinä ja 
energian kohdalla sähkö-, kaasu-, vesi- ja lämpöhuollon töinä (TOL 2002) 
sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon, jäähdytystekniikan sekä vesihuollon, 
viemäri ja jätevesihuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon (TOL 
2008) töinä. Jäljitän työn sukupuolta tilastoista silloin, kun sukupuoli on 
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ollut saatavilla. Tällaisia ovat alan sukupuolen mukainen työssäkäynti, alan 
työllistävyys, työttömyys, kouluttautuminen ja liikevaihto.  

Aluksi olen analysoinut tapoja, joilla toimialat ja niihin kuuluvat teh-
täväkentät tai työ nimetään. Nimeäminen on keino tehdä asia tai ilmiö 
tunnistetuksi siten, että sen hyväksi voidaan toimia. Ilmiön tai asian 
nimeäminen on keino tehdä hajanaisista ilmiöistä toiminnallisia, jolloin 
ne epämääräisyydellään eivät enää aiheuta ahdistusta ja neuvottomuutta. 
(Vuori 2012, 261-262.) Joidenkin töiden kohdalla yksiselitteisen nimeä-
misen löytäminen on ollut helppoa, toisten taas vaikeaa. Silloin, kun alan 
nimeäminen on ollut yksiselitteistä, olen päätynyt johtopäätökseen, jossa 
olen tulkinnut työn olevan alueen kannalta merkittävän. Maria Hakkaraisen 
ja Seija Tuulentien (2008) mukaan kärkitoimialan nimeäminen tehdään 
kirjoittamalla ja luomalla mielikuvia. 

3.2 rakentaminen 
nimeäminen

Tilastokeskuksen toimialoja kuvaavissa tilastoissa rakennusalasta käytetään 
nimitystä ”rakentaminen”. Lapin maakunnan suunnittelua ja kehittämistä 
tekevissä teksteissä rakennusalaa kuvataan termein rakentaminen, raken-
nusala ja rakennettu ympäristö. Siitä, mitä ala tekee, käytetään verbinä 
yksinkertaisesti ilmaisua rakentaa. Rakentaminen eri ilmaisuissaan esiintyy 
alueen kehittämistä tekevissä asiakirjoissa 13-17 kertaa per asiakirja.

Retoriikka-analyysin mukaisesti olen seuraavaksi etsinyt jokaisen työn 
tekstuaalisia ydinsisältöjä. Kysyn, mitä ne sisältävät ja mahdollistavat, mil-
laisia mielikuvia, eroja ja järjestyksiä ne luovat ja mitä seurauksia niillä on 
sukupuolten työlle ja paikoille. (Massey & McDowell 1994.) Luvun lopuksi 
pohdin sitä, millaisille kulttuurisille ja taloudellisille toistoille sekä kahtia-
jaoille sukupuolten työ ja paikat perustuvat ja miten ne tuottavat sukupuolten 
työn eroja ja järjestyksiä. Pyrin ymmärtämään ja tekemään ymmärrettäväksi 
sen ”logiikan”, joka tekee joistakin töistä alueen selviytymisen kannalta 
toisia tärkeämpiä.
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Taulukko 6. Rakentamisen nimittäminen asiakirjoissa
2003 
Maakun-
taohjelma

2005 
Maakun-
tasuunni-
telma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakun-
tasuunnitelman 
toteuttamissuun-
nitelma ja Lappi 
työryhmän 
loppuraportti

2009 Maakuntasuunni-
telma

Rakenta-
minen

Rakenta-
minen

Rakennettu 
ympäristö

Rakentaminen Rakentaminen
Vesistörakentaminen
Lapin rakentaminen
Infrastruktuurirakenta-
minen
Tiiviimpi rakentaminen
Lapin rakennussektori
Rakennusalat
Rakennusperintö
Rakennusprojektit

Vuonna 2009 rakentamisen nimeäminen eriytyy ja merkityksellistyy 
yksityiskohtaisemmin perinnöksi, Lapiksi ja erilaisiksi rakentamisen tavoiksi.  

ydinsisällöt

Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 ra-
kennusalasta kirjoitetaan eri vuosina hieman eri sisältöisesti. Maakunnan 
kehittämistä tekevien asiakirjojen ydinsisällöt ja odotukset rakentamiselle 
saavat erilaisia painotuksia vuosina 2003-2009 siten, että vuosina 2003-2005 
painottuvat rakentamisen työtä, elinkeino- ja aluepolitiikkaa korostavat esi-
tykset. Erityisesti vuodesta 2006 lähtien rakentamisen esitykset painottavat 
sen väestön kasvuun liittyviä odotuksia.   

1) ”Työpaikat ovat vuosituhannen taitteen jälkeen lisääntyneet yksityi-
sissä ja yhteiskunnallisissa palveluissa ml. matkailu, rakentamisessa ja 
teollisuudessa. ” (Maakuntaohjelma 2003, 7)



3. Työ | 91

2) ”Rakennetun ympäristön piirteet tekevät paikasta asukkailleen tu-
tun, turvallisen, yhteisöllisen ja vieraalle erikoisen eksoottisenkin, ne
luovat asukkaiden viihtyisyyden ja kotiseututunteen sekä matkailun
vetovoimatekijän.” (Maakuntaohjelma 2006, 17)

3) ”Kestävän kehityksen mukainen elinkeino- ja aluepolitiikka edellyttää
laadukasta infrastruktuuria, toiminnallista suunnittelua, tehokasta
maankäyttöä ja rakentamista, eri toimintojen yhteensovittamista
sekä paikallisten olosuhteiden ymmärtämistä.” (Lappi-työryhmän
loppuraportti 2008, 50)

4) ”Matkailualan työntekijöiden lapsille – lapsiperheille rakennetaan
asuntoja ja päivähoitopaikkoja. Asuntojen tarve kasvaa myös mahdol-
lisilla kaivospaikkakunnilla.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008,
19.)

5) ”Taantuma on näkynyt erityisesti rakennus- ja teollisuusalojen sekä
miesten ja nuorten työttömyyden kasvuna.” (Maakuntaohjelma 2009, 
7.)

Ensimmäisen ja viimeisen sitaatin ydinsisältönä on, että rakentaminen on 
lisännyt työpaikkojaan. Niissä rakentaminen on esitetty alan työllistävyyteen 
perustuen. Sitaateista käy selville seikka, että rakennusala edustaa kausi-
luonteista ja suhdanneherkkää alaa. Se näkyy Lapin alueella rakennusalan 
työllistävyyden vaihteluina. Lapissa 2000-luvun alussa työpaikat vielä lisään-
tyivät rakentamisessa, mutta vuodesta 2006 lähtien vuoteen 2008 mennessä 
rakentaminen oli menettänyt työvoimaansa reilulla 1000 henkilöllä. Vuonna 
2006 rakentaminen työllisti noin 6000 henkilöä ja vuonna 2008 hieman 
vajaa 5000 henkilöä. (SVT, Tilastokeskus, Työlliset toimialoittain vuosina 
2000 – 2008.) 

Toisen sitaatin ydinsisällössä rakentamisen todetaan palvelevan niin 
alueen asukkaita kuin matkailijoitakin, mutta hieman eri tavoin. Asukkaille 
rakentamisen todetaan tarjoavan tuttuutta ja turvallisuutta sekä vierailijoille 
eksoottisuutta ja erilaisuutta.  
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Kolmas sitaatti esittää rakentamista kestävän kehityksen mukaisen 
elinkeino- ja aluepolitiikan yhtenä edellytyksenä. Neljäs sitaatti esittää 
rakentamisen matkailualan työntekijöiden lapsille ja lapsiperheille suun-
nattujen asuntojen ja palvelupisteiden rakentamisena. Samassa sitaatissa 
rakentaminen merkitsee myös uusien asuntojen rakentamista paikkakunnille, 
joissa on mahdollisuudet kaivostoiminnan harjoittamiselle.  

Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä rakentamista esitetään 
neljänlaisten sisältöjen kautta. Se on työtä ja työttömyyttä, se on yhtäältä 
tuttua ja turvallista sekä toisaalta eksoottista ja erilaista. Se on elinkeino- ja 
aluepolitiikan edellytys sekä väestön kasvattamiseen pyrkivää toimintaa. 
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, miten rakentamisesta kirjoitettuja 
ydinsisältöjä perustellaan, miten ne tulevat oikeutetuiksi sekä sitä, millaisia 
eroja ja järjestyksiä esitykset tekevät sukupuolten työlle ja paikoille. 

rakentaminen on miesten työtä ja työttömyyttä 

Rakentamisen esittäminen työnä ja työttömyytenä suhdanneherkällä alalla 
kertoo tarinaa Lapin miesten työssäkäynnistä. Rakentaminen on työtä ja 
työttömyyttä, sillä rakentaminen on uuden toimialaluokituksen (TOL 2008) 
mukaisesti Lapin maakunnan viidenneksi suurin työllistäjä ja se työllistää 
erityisesti miehiä. Alalla toimivista noin 94 prosenttia on miehiä. Raken-
taminen onkin miesten neljänneksi työllistävin ala TOL 2008 mukaisesti. 
(SVT, Työlliset toimialoittain ja sukupuolen mukaan 2008). Sukupuolten 
työssäkäynnin ja sitä kuvaavien segregaatioteorioiden (Kolehmainen 1999; 
Koistinen 1999) valossa se on ala, jonka miesvaltaisuus on hitaasti muuttuvaa 
tai muuttumatonta. Siten talouden nousut ja taantumat näkyvät rakennus-
alalla miesten työssäkäynnin muutoksina. Lapissa rakennus- ja kaivosalalla 
on eniten työttömiä (n=2100), joista noin 98 prosenttia oli miehiä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että työttömistä noin joka neljäs oli rakennusalan mies vuonna 
2008. (Työhallinnon työnhakijatilastot, 2008; Kari-Björkbacka 2012.) 

Magnus Bygrenin ja Johanna Kumlingin (2005) mukaan miesvaltaiset 
alat tarjoavat naispuolisille työntekijöille huonot mahdollisuudet edetä 
urallaan, suurempaa riskiä kokea sosiaalista eristäytymistä ja joutua sek-
sististen stereotypioiden kohteeksi ja sitä kautta suuremman riskin joutua 
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työttömäksi. Tämän perusteella voi esittää, että niin pitkään kuin raken-
nusala pysyy muuttumattomana työllistävyydeltään ja miesvaltaisuudeltaan, 
ei se tulevaisuudessakaan tule tarjoamaan naisille työuraa. Rakennusalan 
muuttumattomuus niin työllistävyydeltään, suhdanneherkkyydeltään kuin 
miesvaltaisuudellaankin sulkee naiset alan ulkopuolelle. 

Alan tulevaisuus näyttää miesvaltaiselta myös koulutustilastojen valossa. 
Vuonna 2010 rakennusalan opiskelijoista liki 90 prosenttia oli miehiä ja 
samana vuonna rakennusalan tutkinnon suorittaneista noin 89 prosenttia 
oli miespuolisia opiskelijoita. (SVT, Ammatillinen koulutus 2010; SVT, 
Ammattikorkeakoulutus 2010.) 

rakentaminen on elinkeino- ja aluepolitiikkaa 

”Kestävän kehityksen mukainen elinkeino- ja aluepolitiikka edellyttää laa-
dukasta infrastruktuuria, toiminnallista suunnittelua, tehokasta maankäyt-
töä ja rakentamista, eri toimintojen yhteensovittamista sekä paikallisten 
olosuhteiden ymmärtämistä.” (Lappi-työryhmän loppuraportti 2008, 50)

Analysoin edellä esitettyä sitaattia aluksi sukupuolten työn ja paikkojen 
näkökulmista pilkkomalla sen useampaan eri väittämään (Perelman 1996; 
Vuori 2004), joita ovat seuraavat: 

a)  laadukas infrastruktuuri on kestävän kehityksen mukaista elinkeino- ja 
aluepolitiikkaa

b) toiminnallinen suunnittelu on kestävän kehityksen mukaista elinkei-
no- ja aluepolitiikkaa

c) tehokas maankäyttö ja rakentaminen ovat kestävän kehityksen mu-
kaista elinkeino- ja aluepolitiikkaa

d) eri toimintojen yhteensovittaminen on kestävän kehityksen mukaista
elinkeino- ja aluepolitiikka

e) paikallisten olosuhteiden ymmärtäminen on kestävän kehityksen
mukaista elinkeino- ja aluepolitiikkaa. 
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Väittämät a:stä d:hen selittyvät edellisessä sisältöluvussa esiin tuomallani 
aluekehittäjän eetoksella. Sen mukaisesti rakentaminen on yksi tärkeä alueen 
kehittyneisyyden mittari. Alueen kehittyminen esitetään jatkuvalla rakenta-
misella. Jotta mahdollisimman runsas rakentaminen onnistuisi, tarvitsee se 
tuekseen tehokasta maankäyttöä, mikä nojaa taas maakuntakaavoitukseen ja 
joka taas perustuu rakentamiseen. Rakennettu ympäristö tuo kunnille tuloja 
tonttikauppoina tai vuokratuloina. Lisäksi rakentamiseen kohdistuu myös 
erilaisia työllisyyden edistämisen nimissä säädettyjä toimenpiteitä ja tukia, 
kuten työllisyysperusteinen investointiavustus, joka on ollut Suomessa yksi 
aluepolitiikan keino aina 1960-luvulta lähtien. (Kerkelä 2003, 153.) Työl-
lisyysperusteinen investointiavustus on lainsäädännöllisin perustein suun-
nattu seuraaville toimialoille: rakentaminen, kunnossapito, perusparannus, 
laajentaminen, rakenteellisesti uudelleen järjestäminen tai muu investointi. 
(Merenheimo 2011; 916/2012.) 

Käytännössä työllisyysperusteiset investoinnit näyttäytyvät Lapissa 
erilaisina toimitilojen, hotellien ja teiden rakentamisena. Siten työllisyys-
perusteinen investointiavustus on luonut työpaikkoja rakennusalan tai 
vähän koulutetuille miehille kausiluontoisesti ja omalta osaltaan käytäntö-
nä edesauttanut rakennusalan kausiluontoisuutta ja suhdanneherkkyyttä. 
Investointiavustusten kohdistuessa pääsääntöisesti rakentamiseen ne ovat 
tuoneet myös kunnille tuloja ja siten välillisesti auttaneet kuntien taloutta 
ja elinvoimaisuutta. Tässä mielessä investointitukien kohdentuminen on 
eräs selittävä tekijä sille, miksi rakentaminen esitetään alueen kehittämistä 
tekevissä teksteissä elinkeino- ja aluepolitiikan edellytyksenä. Rakentamisen 
liikevaihto oli vuonna 2009 634 miljoonaa euroa koko maakunnan liike-
vaihdon ollessa 10 322 miljoonaa euroa. Lapin maakunnan liikevaihdosta 
rakentamisen osuus oli noin 6 prosenttia. (Lapin liitto 2009.) 

Väitteissä b:stä d:hen eli toiminnallinen suunnittelu, tehokas maankäyttö 
ja rakentaminen sekä eri toimintojen yhteensovittaminen maakuntakaa-
voituksen keinon tekee rakentamisesta kestävän kehityksen mukaista 
elinkeino- ja aluepolitiikka, koska nämä kaikki toiminnot voivat hyödyntää 
rakentamiseen kohdistettuja työllisyysperusteisia investointiavustuksia. 

Investointiavustukset toimivat rakentamisen toimialalle ikään kuin teko-
hengityksenä, jonka avulla alan toimintakyky säilyy tarjoten välillä työtä ja 



3. Työ | 95

työttömyyttä miehille ja säilyttäen samalla rakentamisen esittämisen yhtenä 
maakunnan elinkeino- ja aluepolitiikan edellytyksenä asiakirjojen sisällöissä 
vuodesta toiseen. Esimerkiksi väitteessä

e) paikallisten olosuhteiden ymmärtäminen on kestävän kehityksen
mukaista elinkeino- ja aluepolitiikkaa

yhdistetään paikallisten olosuhteiden ymmärtäminen kestävän kehityksen 
mukaiseen elinkeino- ja aluepolitiikkaan. Viimeinen väite herättää kysy-
myksen, mitä paikallisten olosuhteiden ymmärtäminen sisältää? Paikallisten 
olosuhteiden ymmärtämistä ei avata, vaan se esitetään ikään kuin luonnol-
lisena. Implisiittisesti se voi olla tapa pitää aluekehittämisenä ymmärretyt 
toiminnot ja käytännöt muuttumattomina ja siten vahvistaa asiakirjojen 
retorisia toistoja priorisoiden ymmärrystä rakentamisesta aluekehittämisen 
perustana. Paikalliset olosuhteiden ymmärtäminen edellyttää paikallisen 
toimijan.

rakentaminen on väestöpolitiikkaa

Ymmärryksellä, jossa rakentaminen merkityksellistetään alueen kehi-
tyksen kannalta suotuisaksi, on Lapissa oma historiansa. Jo 1800-luvun 
lopulla teiden rakentamiseen keskittyneet hätäaputyöt kytkivät rakenta-
misen väestöpolitiikkaan väestön toimeentulon, elinolojen parantamisen ja 
liikkumisen muodossa. (Enbuske 2003, 57-58.) Rakentamisen ja erityisesti 
asuntorakentamisen valtiollisella tukemisella on pitkät perinteet Suomessa. 
Asuntorakentamista erilaisin valtiollisin avustuksin on tuettu aina 1920-lu-

Yksi rakentamisen ydinsisältö maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä 
on kirjoittaa siitä väestön kasvua tukevana työnä. Rakentamiselle asetetaan 
väestöpoliittinen tehtävä, mikä vuodesta 2006 lähtien esiintyy maakunnan 
kehittämistä tekevissä teksteissä rakentamisen uudenlaisena ydinsisältönä. 
Se kiteytyy seuraavassa sitaatissa: ”Matkailualan työntekijöiden lapsille - lap-
siperheille rakennetaan asuntoja ja päivähoitopaikkoja. Asuntojen tarve kasvaa 
myös mahdollisilla kaivospaikkakunnilla.” Ilmaisu tukee myös rakentamisen 
esittämistä elinkeino- ja aluepolitiikan perustana, sillä ainakin päivähoi-
topaikkojen ynnä muiden päiväkotien ja palveluiden rakentamiseen ovat 
käytettävissä työllisyysperusteiset investointiavustukset. 
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vulta lähtien. Työvoimapoliittiset näkökohdat nousivat asuntopoliittisen 
keskustelun pääteemaksi 1960-luvulla. (Summa 1989, 126-132.) Heti 
toisen maailmansodan ja Lapin sodan jälkeen jälleenrakennus monine 
mahdollisuuksineen ja muuta maata korkeampi palkkataso houkuttelivat 
monen alan perheettömiä, ammattimiehiä pohjoiseen. Rovaniemen asukasluku 
kaksinkertaistui vuosina 1946-1952, mikä lisäsi rakentamisen tarvetta ja 
mikä puolestaan edelleen lisäsi työvoiman tarvetta (Tuominen 2003,119).  

Rakentamisen avulla on Lapissa selviydytty monenlaisista sosiaalisista, 
taloudellisista ja henkisistä ongelmista. Ennen rakentaminen on houkutellut 
työvoiman tarpeellaan perheettömiä ammattimiehiä. Nykyisin rakentaminen 
toimii houkuttimena, ei niinkään työvoiman tarpeella, vaan rakentamisen 
lopputuotteilla eli asunnoilla ja erilaisilla palvelupisteillä. Aineiston lähiluku 
osoittaa, etteivät rakentamisen ydinsisällöt alueen kehittämistä tekevissä 
teksteissä ole juuri muuttuneet sisällöllisesti. Rakentamisen vaikutukset 
esitetään edelleen suotuisina ilman, että niihin liitetään toimintaa. Maa-
kuntasuunnitelmissa ei kuvata sitä, mitä rakennuksissa tehdään, eikä pe-
rustella sitä, ketkä ovat rakennuksen käyttäjät. Investointitukiin perustuva 
rakentaminen on myös suhteellisen riskitöntä rakentajille. 

Sen sijaan se, mikä rakentamisen esittämisessä on muuttunut historian ku-
luessa on , että nykyisin alueelle halutaan kokonaisia (matkailualan) perheitä 
eikä yksinäisiä, perheettömiä miehiä. Tämä väestön kasvattamiseen esitetty 
odotus rakentamisen kohdalla mahdollistaa mielikuvat halutuista perheistä, 
jotka metaforisesti implikoituvat mielleyhtyminä ”heteroperheisiin”, jonka 
muodostavat äiti, isä ja lapset. 

rakentaminen on turvallisuutta ja kurinpitoa

Tuon vielä esille yhden rakentamiselle esitetyn odotuksen, joka retorisessa 
analyysissäni johti sukupuolten työn ja paikkojen järjestysten jäljittämiseen. 
Yksi aineistosta tunnistettu rakentamisen ydinsisältö liittyy odotuksiin ra-
kennetusta ympäristöstä, joka lisää asukkaiden ja vierailijoiden eli matkaili-
joiden ja turistien viihtyvyyttä. Rakennettu ympäristö esitetään luonnollisen 
kaltaisena yhteenliittymänä tuttuuden, turvallisuuden, erikoisen ja eksoottisen 
kanssa. Rakentaminen luo turvallisuutta asukkaille ja samalla kodin tunteen.
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”Rakennetun ympäristön piirteet tekevät paikasta asukkailleen tutun, 
turvallisen, yhteisöllisen ja vieraalle erikoisen eksoottisenkin, ne luovat 
asukkaiden viihtyisyyden ja kotiseututunteen sekä matkailun vetovoima-
tekijän.” (Maakuntaohjelma 2006, 17) 

Sosiaalipoliittisista ja lainsäädännöllisistä näkökulmista tarkastellen turval-
lisuutta on määritelty muiden muassa oikeusjärjestelmien toimivuuden ja 
inhimillisten päämäärien välisenä suhteena. Tällöin turvallisuus ymmärre-
tään yhteiskunnassa vallitsevana tilana, joka mahdollistaa oikeusjärjestelmän 
takaamien oikeuksien ja vapauksien toteutumisen ilman rikollisuudesta, 
häiriöistä, onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan tai kansainvä-
listyvän maailman ilmiöistä ja muutoksista johtuvaa aiheellista pelkoa tai 
turvattomuutta (Sisäasiainministeriö 44/2004, 14; Oinas 2011, 7). Turval-
lisuuden toteutuminen riippuu olosuhteista, jotka joko mahdollistavat tai 
estävät turvallisuuden tilan toteutumisen. (Niemelä ym. 1997, 13-15.) So-
siaalipoliittiset ja lainsäädännölliset näkökulmat turvallisuudesta yhdistävät 
sen lähelle oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon käsitteistöä. Sukupuolisen 
oikeudenmukaisuuden tutkijat (Goez 2007; Fraser 2009) ovat kritisoineet 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvokäsitteistöä muiden muassa sen yleisyy-
destä, sukupuolten ja yksilöiden välisten erojen unohtamisesta, oikeuskäsit-
teen ulossulkevista mekanismeista ja hegemonisoivista pyrkimyksistä, joihin 
kuuluu myös tilallisia spatiaalisia kokemuksia. 

Analysoin seuraavaksi rakentamisen tai rakennetun ympäristön yhtey-
dessä esitettyä luonnollistettua turvallisuutta pilkkomalla yllä olevan sitaatin 
väittämiksi, jotka esittävät sitä, mitä rakennettu ympäristö tarkoittaa eri 
ihmisryhmille, tässä tapauksessa asukkaille ja vierailijoille.

a) Asukkaille rakennettu ympäristö
• tekee	paikasta	tutun,	turvallisen,	yhteisöllisen
• luo	viihtyisyyden	ja	kotiseututunteen

b) Vieraalle rakennettu ympäristö
• tekee	paikasta	erikoisen	eksoottisenkin

c) Rakennettu ympäristö on matkailun vetovoimatekijä
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Väittämissä a) ja b) luodaan rakennetusta ympäristöstä metaforaa kodista. 
Alue on asukkailleen tuttu, turvallinen ja yhteisöllinen (perhe) koti, jossa käy 
vieraita, jotka pitävät kotia erikoisena ja eksoottisena. Erikoisesti ja eksoot-
tisesti rakennettu ja sisustettu koti houkuttelee vieraita ja kyläily lisääntyy 
jopa siinä määrin, että siitä tulee yksi alueen vetovoimatekijä eli matkailu. 

Michel Foucault (2010, 24-35) kuvaa kurin ja turvallisuuden käsitteitä 
vastavuoroisuutta sisältävien tekniikoiden avulla. Hänen mukaansa kurin 
ja turvallisuuden tekniikat kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi rakentamisen 
suunnittelua toteuttava kaavoitus järjestää alueen kuria ja turvallisuutta, 
joista syntyy käsitteet kurikaupungit ja turvallisuustilat. Foucault:n (emt.) 
mukaan kuri työskentelee tyhjässä ja keinotekoisessa tilassa, joka rakenne-
taan. Turvallisuus puolestaan tukeutuu joihinkin olemassa oleviin aineellisiin 
asioihin ja työskentelee asioiden sijoittamisen parissa, mutta myös veden, 
virtauksen, saarten tai ilman parissa. Rakennettu, turvallinen ja terveellinen 
eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan kysymys on saman ilmiön eri puolista 
ja tekniikoista. Kamppailu niiden välillä on näennäistä. Foucault:n (emt) 
mukaan kamppailu rakennetun, turvallisen ja terveellisen välillä aiheuttaa 
jonkin uuden ilmiön ja vallankäytön ilmentymän. Tässä tutkimuksessa se 
näkyy kamppailuna rakennetun ja luonnon ympäristön välillä. 

Michel Foucault:n (emt.) analogian mukaisesti rakentamisen priorisoi-
minen ja halu rakentaa onkin itse asiassa kurinpitämistä, saada asioita kont-
rolliin ja rankaisutoimenpiteiden alaiseksi. Tilojen rakentamatta jättäminen 
merkitsee kurin, komennon ja järjestyksen puutetta. Se merkitsee tilaa, jota 
mikään tekniikka ei kontrolloi ja jonne ei rakenneta. Lapin olosuhteissa 
rakentamaton tila luo mielikuvaa luonnonsuojelualueesta.  

Sukupuoli tulee merkitykselliseksi rakentamisen ja luonnollistetun turval-
lisuuden yhteydessä, kun kysytään kenelle rakennetaan ja miksi ympäristön 
tulee olla mieluummin rakennettua kuin autiota, luonnontilassa olevaa tai 
entiselleen jätettyä. Ruth Fincherin (2007, 10) mukaan rakentaminen ja 
erityisesti asuntojen rakentaminen luo turvallisuutta ja turvallisuuden tun-
netta naisille. Suuret hyvin varustetut kerrostalot kaupunkien keskustassa 
ovat naisten tarve. Tiheä omistusasuinrakentaminen keskustassa luo turval-
lisuuden tunnetta ja turvallisuutta. Esimerkiksi isot puistot ovat riskitekijöitä 
raiskauksille, päälle käynneille, väkivallalle ja ryöstöille. Tämän tutkimuksen 
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aineiston valossa aivan näin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä, 
mutta kuitenkin aineistosta on erotettavissa implisiittinen halu luoda ra-
kentamisen avulla turvaa perheille. Rakentamiseen sisältyy emotionaalinen 
lataus. Rakennuksia tekemällä Lappia rakennetaan uudelleen ja uudelleen 
toistuvan jälleenrakennuksen hengessä

Stephanie Lawler (2013) on tutkinut nostalgisia tarinoita suhteessa Bri-
tannian työväenluokkaan. Nostalgia on keino pitää asiat muuttumattomina. 
Se on myös nykyisyyden oikeutus. Nostalgisten tarinoiden valossa raken-
tamisen ydinsisällöt alueen kehittämistä tekevissä teksteissä jatkavat Lapin 
toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuksen eetosta. Rakentaminen 
on kaiken hyvän ja kasvun perusta. Sen avulla on selviydytty ja pyritään 
selviytymään sosiaalisista, taloudellisista ja henkisistä vastoinkäymisistä. 
Rakentaminen tarjoaa miehille työtä, naisille ja lapsille asuntoja ja turval-
lisuutta, matkailijoille eksotiikkaa ja matkailukeskuksia sekä matkailualan 
ammattilaisille ja perheille asuntoja ja työtilaisuuksia rakennetuissa mat-
kailukeskuksissa. Rakentaminen onkin eräänlaista ”paternalistista”, miehistä 
holhousta ja huolenpitoa (Nätkin 1997, 80.)

3.3 matkailu
nimeäminen

Vuosina 2003 – 2009 maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä mat-
kailualaa kuvataan sanoilla: matkailu, matkailupalvelut, matkailuelinkeino, 
matkailuvetoinen elämysklusteri, matkailutulo, matkailustrategia, matkai-
lumarkkinointi, matkailijavirrat, matkailukeskukset, matkailun kilpailukyky. 
”Matkailu” sanana erilaisina yhdistelminä tai itsenään esiintyy maakunnan 
kehittämistä tekevissä asiakirjoissa vuosilta 2003-2009 keskimäärin13-17 
kertaa per asiakirja. Vuosina 2003-2009 maakuntasuunnitelmissa ja –ohjel-
missa sekä Lappi työryhmän raportissa se nimetään seuraavasti:
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taulukko 7. Matkailun nimittäminen asiakirjoissa

2003 
Maakunta-
ohjelma

2005 
Maakunta-
suunnitelma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakun-
tasuunnitelman 
toimintasuunnitelma 
ja Lappi työryhmän 
loppuraportti

2009 
Maakunta-
suunnitelma

Matkailu Matkailu
Matkailun kas-
vualat
Matkailijavirrat
Matkailutulot ja 
työpaikat
Matkailukeskukset
Kestävä matkailu
Lapin matkailu
Kansainväliset 
matkailijavirrat

Matkailu
Lapin 
matkailun 
kilpailu-
kyky

Ympärivuotiset, 
laadukkaat matkailu-
palvelut
Lapin matkailuelin-
keino
Matkailutulo
Matkailuvetoinen 
elämysklusteri
Matkailustrategia

Matkailu
Matkailuve-
toinen elä-
mysklusteri
Menestyvä 
matkailuyri-
tystoiminta

ydinsisällöt

Matkailun ydinsisällöt eri vuosina perustuvat matkailun esityksille maakun-
nan kehittämistä tekevissä asiakirjoissa. Niissä matkailua esitetään työnä, 
osaamisena, elämysteollisuutena ja luonnollisena kasvuna. 

1) ”Lappilaiset ovat vahvoja osaajia elämystuotannossa, matkailussa ja
pohjoisten olojen luonnonvarojen hallinnassa ja hyödyntämisessä.”
(Maakuntaohjelma 2003, 2.)

2) ”Työpaikat ovat vuosituhannen taitteen jälkeen lisääntyneet yksityisissä
ja julkisissa palveluissa mukaan lukien matkailu …Lapin vahvuudet ovat
vahva suurteollisuus, metsä- sekä metalliteollisuudessa. Matkailun kasvu-
aloilla on korkeatasoista koulutusta. (Maakuntasuunnitelma 2005, 7-16.)

3) ”Harvaan asuttu maaseutu omaa suuren kehityspotentiaalin kaivos-,
energia- ja luonnontuoteteollisuudessa sekä matkailussa.” (Maakun-
tasuunnitelma 2009, 9)
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4) ”Puhdas luonto rikkaine luonnonvaroineen mahdollistaa menestyvän
matkailuyritystoiminnan ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävän
modernin teollisuuden ja energiatuotannon”. (Maakuntasuunnitelma
2009, 19)

5) ”BKT on tavoitteena nostaa koko maan keskimääräiselle tasolle panos-
tamalla voimakkaasti teollisuuden, kaivostoiminnan ja energiasektorin 
kehittämiseen sekä kolminkertaistamalla matkailu vuoteen 2030 men-
nessä.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 33)

Sitaatit 1) ja 2) esittävät matkailua osaamisena, koulutuksena ja työnä. 
Sitaateissa 3) ja 4) matkailu esitetään työnä, joka elää rinnakkain ja sopu-
soinnussa teollisuuden kanssa. Sitaatissa 5) tulee esille matkailuun yhdistetty 
luonnollinen kasvu. Kun teollisuuteen, kaivostoimintaan ja energiasektorin 
yhteyteen liitetään kehittämiseen panostaminen, esitetään matkailun yhteydes-
sä luonnollinen kasvu, mikä tapahtuu yksinkertaisesti kolminkertaistamalla 
matkailu ilman alan kehittämistä. Kasvu tapahtuu ikään kuin itsestään. 

Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä matkailun ydinsisällöt 
saavat neljänlaisia esityksiä. Kuten rakentamistakin sitä esitetään työnä ja 
työttömyytenä alalla, joka reagoi suhdannevaihteluihin, se on osaamista ja 
korkeatasoista koulutusta, se on elinkeinollista kehittämistä ja luonnollis-
tettua kasvua. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, miten matkailusta 
kirjoitettuja ydinsisältöjä perustellaan, miten ne tulevat ymmärretyiksi sekä 
sitä, millaisia eroja ja järjestyksiä ne tekevät ja mitä niistä seuraa sukupuolten 
työlle ja paikoille. 

matkailu on kausiluonteista työtä

Vuonna 2005 kirjoitetussa Lapin maakuntasuunnitelmassa matkailu esi-
tetään työnä, joka talouden nousukausien aikana kasvattaa työpaikkojaan, 
mutta taantuman aikana menettää niitä. Matkailuun työnä yhdistetään 
suhdanneherkkyys kuten teollisuuteenkin.  
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”Työpaikat ovat vuosituhannen taitteen jälkeen lisääntyneet yksityisissä ja 
julkisissa palveluissa mukaan lukien matkailu…” (Maakuntasuunnitelma 
2005, 7) 

”Taantuman vaikutukset ovat teollisuuden lisäksi näkyneet rakentamisessa 
ja matkailussa.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 8)

Kuten rakentamista koskevien ydinsisältöjen kohdalla tuli esille myös mat-
kailun esitykset nojaavat työllisyydelle. Matkailualaa on kuitenkin vaikea 
arvioida työllistävyyden sekä tilastojen perusteella, sillä se on muita toimi-
aloja läpileikkaava. Eksaktimpia tilastollisia tietoja Lapin matkailualalta 
on kerätty Lapin matkailutilastolliseen vuosikirjaan (2008). Sen mukaan 
vuonna 2007 matkailu työllisti noin 3500 henkilöä.7 Sukupuolen mukaisia 
tietoja matkailutilastollinen vuosikirja ei sisällä. Sen sijaan alan voi katsoa 
lukeutuvan naisvaltaiseksi toimialaluokitusten TOL 2002 ja 2008 mukaisesti. 
Vuoden 2005 tilastokeskuksen tietojen ja TOL 2002 majoitus- ja ravitse-
mussektori työllisti Lapissa noin 3000 henkilöä, joista 67 prosenttia oli naisia 
ja vuonna 2009 TOL 2008 mukaisesti majoitus- ja ravitsemussektori työllisti 
4 485 henkilöä, joista 76 prosenttia oli naisia. (SVT, Työlliset toimialan ja 
sukupuolen mukaan vuosina 2005 ja 2009.) Majoitus- ja ravitsemusala 
oli vuonna 2009 Lapissa naisten neljänneksi suurin työllistäjä terveys- ja 
sosiaalipalveluiden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä koulutuksen jälkeen. 
Matkailualan liikevaihto on 1,7 prosenttia koko maakunnan liikevaihdosta 
silloin, kun alaan sisällytetään majoitus- ja ravitsemustoiminta, hotellit sekä 
ohjelmapalvelut ja virkistystoiminta. (Lapin liitto 2009.) 

Matkailualan työttömyyttä on vaikea arvioida, sillä Työhallinnon tilas-
tointi noudattaa työttömien työhakijoiden ammattiryhmittäistä luokitusta, 
joka ei tunnista matkailualaa omana alanaan. Lähimmäksi matkailualaa 
sivuavia ammatteja löytyy Työhallinnon tilastoista muiden muassa palve-
lutyön ja kaupan aloilta. Näiden ammattiryhmien työttömyys oli vuonna 
2008 yhteensä 17 prosenttia (n=1819 henkilöä) kaikista ammattiryhmistä 

7 Matkailuun on laskettu kuuluvaksi majoitus- ja ravitsemustoiminta, hotellit sekä 
ohjelmapalvelut ja virkistystoiminta.



3. Työ | 103

(n=10 598 henkilöä) Lapissa. Palvelutyön ja kaupan alojen ammattiryhmissä 
naisten osuus työttömistä työnhakijoista oli noin 74 prosenttia (n=1335 
henkilöä) ja koko Lapin työttömistä työnhakijoista naisten osuus oli noin 
42 prosenttia (n= 4443 henkilöä) vuonna 2008. Palvelutyön ja kaupan alojen 
työttömyys näyttäisi näiden tilastojen valossa kohdistuvan erityisesti naisiin. 
Edellä mainittujen ammattien avointen työpaikkojen osuus oli noin 64 
prosenttia (n=597 avointa työpaikkaa) kaikkien ammattialojen avoimista 
työpaikoista (= 932 avointa työpaikkaa) Lapissa vuonna 2008. (Työhallinnon 
työnhakijatilastot 2008.) 

Tilastot kertovat palvelutyön ja kaupanalojen pätkä- ja kausiluontoisista 
töistä, mikä on tunnistettu yhdeksi huolenaiheeksi myös maakunnan ke-
hittämistä tekevissä asiakirjoissa. Huoli on esitetty siten, että ensisijainen 
huoli kohdistuu matkailijavirtoihin ja toissijainen huoli kohdistuu matkailun 
työllistävyyteen erityisesti ympärivuotisena työnä. 

”Matkailun kehittämistavoitteena on kasvattaa matkailijavirtoja, kansain-
välistyä, parantaa kannattavuutta, luoda ympärivuotista kysyntää, huolehtia 
saavutettavuudesta, nostaa käyttöastetta sekä lisätä matkailutuloa ja työ-
paikkoja.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 13.)

Työelämän muutoksia ja sen seurauksia työntekijälle voidaan kuvata prekari-
saation käsitteellä, joka viittaa työn ja työntekijän aseman epävarmistumiseen, 
väliaikaisuuden, riippuvuuden, haavoittuvuuden ja muuttuvuuden kokemuk-
siin. Prekarisaatioon ilmiönä liitetään uudet työsuhteiden muodot, kuten vuok-
ratyö, työn aikojen ja tilojen hajoaminen, tuotantoprosessin kiihdyttäminen, 
henkilökohtaisten ominaisuuksien korostuminen työelämässä, ”tyypillisen” 
työoikeuksien alasajo ja työsuojelun heikentyminen. (Könönen 2012, 191.) 
Matkailua työnä voisi kuvata alana, joka tarjoaa prekaareja työtilaisuuksia. 

matkailu on teollisuutta 

Sen lisäksi, että matkailua työnä esitetään maakunnan kehittämistä tekevissä 
teksteissä vuosina 2003-2009 kausiluontoiseksi työksi, rinnastetaan se työn 
esityksissä myös teollisuustyöhön. 
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”Lappi on erikoistunut ympärivuotisia ja laadukkaita matkailupalveluita 
tuottavaksi elämysmaakunnaksi. Teollisuuden tavoin Lapin matkailuelinkei-
no nojaa vahvaan vientitoimintaan. Lapissa kertyy n. 6 miljoonaa yöpymistä 
ja maakunnan välitön matkailutulo on noin 500 miljoonaa euroa. Matkailu-
vetoisen elämysklusterin globaaliin arvoketjuun kytkeytyvät kiinteästi luovat 
alat kuten elokuvatuotanto, design, ICT-sisältötuotanto sekä käsityöalat. 
Matkailustrategiassa suuremmille keskuksille annetaan selkeä veturin rooli, 
jolla riittävä volyymi saadaan varmistettua edesauttamaan myös kannattavia 
logistisia ratkaisuja.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 9)

Matkailun esitykset työnä tasapainottelevat teollisuuden ja palveluvaltaisen 
työn välillä, mikä tulee esille seuraavissa sitaateissa. 

”…Luontoon liittyvät aktiviteetit ovat merkittävin tuoteryhmä ja niistä 
kehitetään monipuolisia Lapille leimallisia tuotteita. Kulttuuriin tukeutuva 
tuotetarjonta kasvaa. Matkailukeskuksista muodostuu keskeisiä toiminnan 
yksikköjä, ja keskuksia ympäröivä maaseutu kytketään kehitystyöhön mu-
kaan. Suuriin matkailukeskuksiin syntyy myös muuta elinkeinotoimintaa 
ja niiden pysyvä asutus kasvaa. Pienet keskukset erikoistuvat ja tarjoavat 
toisenlaisen vaihtoehdon. Lapissa noudatetaan kestävän matkailun peri-
aatteita: ympäristön hyvinvoinnista huolehditaan ja palvelujen tuotannossa 
tukeudutaan maakunnan omaan osaamiseen ja ammattitaitoon. Lapin 
matkailun kasvu on kansainvälisissä matkailijavirroissa.” (Maakuntasuun-
nitelma 2005, 13.) 

Määrittelyt poikkeavat sisällöllisesti toisistaan siten, että vuodelta 2005 
olevassa määritelmässä annetaan olemassa olon oikeutus myös pienille 
matkailukeskuksille, joiden tarpeellisuutta perustellaan sillä, että ne tarjoavat 

”Useilla Lapin alueilla koko paikallinen elinkeinotoiminta rakentuu yhä 
enemmän matkailun varaan. Lapin matkailun kilpailukyky perustuu alueel-
lisiin erityisolosuhteisiin ja sijaintiin, tuotteistamis-, markkinointi- ja
myyntitaitoon, hyvään saavutettavuuteen, monipuolisiin palveluihin sekä 
vahvaan eksoottiseen imagoon.” (Maakuntaohjelma 2006, 31.)
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vaihtoehtoisia ja toisenlaisia palveluita matkailijoille kuin suuret keskukset. 
Vuoden 2006 määrittelyssä taas matkailun kilpailukyky, joka määritellään 
perustuvaksi sekä luontoon ja eksoottisuuteen että palveluiden tuotteistamis- 
ja markkinointiosaamiseen saa huomattavan painoarvon. Merkille pantavaa 
myös jälkimmäisessä määrittelyssä on se, että palvelutyöhön perustuva mat-
kailu esitetään termeillä, joita usein käytetään teollisen tuotannon yhteydessä. 

Matkailun osalta alueen kehittämistä tekevissä asiakirjoissa onkin ole-
massa ristiriita. Yhtäältä matkailua kuvataan palvelualan työnä, joka vaatisi 
sisällöllistä kehittämistä. Toisaalta, kun matkailuun liitetään kasvu- ja tuot-
tavuusodotuksia, siitä annetaan kuva teollisuuden työnä, jossa matkailutyön 
sisällöllinen kehittäminen sivuutetaan. Seija Tuulentie ja Maria Hakka-
rainen (2008, 12) toteavat pohjoisen strategioita tutkimassaan artikkelissa 
matkailualan olevan määrittelyiltään hajanaisen. Strategioissa asetetaan 
tavoiteltavaksi, kyseenalaistamattomaksi päämääräksi matkailijavirtojen 
kasvu ilman, että päämäärän vaikutuksia pohdittaisiin laajemmissa yhteis-
kunnallisissa yhteyksissä esimerkiksi siitä näkökulmasta, mitä vaikutuksia 
sillä olisi kestävän kehityksen kannalta. Mainitussa artikkelissa kuvataan 
myös matkailua turismiteollisuutena. 

Palvelualan ja teollisuuden alan töille on helppo mieltää sukupuolet. 
Tuottava ja tehostettu teollisuustyö mielletään usein miesvaltaiseksi alaksi. 
Vuorovaikutusta ja ihmissuhdetaitoja vaativa palvelutyö mielletään usein 
naisvaltaiseksi ja naistapaiseksi. (Veijola 2010, 115.) Kamppailu mat-
kailualasta teollisuustyön ja palveluvaltaisen työn välillä saa jonkinlaisen 
kompromissin vuoden 2009 maakuntasuunnitelmassa, kun teollisuustyö ja 
palveluvaltainen matkailutyö erotetaan selkeästi toisistaan ja niiden annetaan 
lupa elää ja kehittyä rintarinnan ”harvaan asutulla maaseudulla”. 

”Harvaan asuttu maaseutu omaa suuren kehityspotentiaalin kaivos-, 
energia- ja luonnontuoteteollisuudessa sekä matkailussa.” (Maakunta-
suunnitelma 2009, 9)

”Puhdas luonto rikkaine luonnonvaroineen mahdollistaa menestyvän 
matkailuyritystoiminnan ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävän moder-
nin teollisuuden ja energiatuotannon”. (Maakuntasuunnitelma 2009, 19)
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Matkailun oikeuttaminen kärkialana näyttää kuitenkin edellyttävän sen ku-
vaamista teollisuuden ja vientituotteen termein. Harvaan asuttua maaseutua 
ei ehkä voi tuoda, mutta se pitäisikin selvästi viedä. 

matkailu on koulutusta ja luonnollista osaamista 

Kolmas matkailun sisällöllinen esitystapa koskee koulutusta ja osaamista. 
Tästä kertovat seuraavat sitaatit maakunnan kehittämistä tekevistä teksteistä 
vuosilta 2003 ja 2005. 

”Lappilaiset ovat vahvoja osaajia elämystuotannossa, matkailussa ja poh-
joisten olojen luonnonvarojen hallinnassa ja hyödyntämisessä.” (Maakun-
taohjelma 2003, 2.) 

”Työpaikat ovat vuosituhannen taitteen jälkeen lisääntyneet yksityisissä 
ja julkisissa palveluissa mukaan lukien matkailu …Lapin vahvuudet ovat 
vahva suurteollisuus, metsä- sekä metalliteollisuudessa. Matkailun kasvu-
aloilla on korkeatasoista koulutusta. (Maakuntasuunnitelma 2005, 7-16.)

Vahva osaaminen matkailualalla on tunnustettua myös alueen kehittämistä 
tekevien tekstien retoriikassa. Lapissa koko matkailualan, kun mukaan 
on laskettu majoitus- ja ravitsemusala, koulutuksen aloitti vuonna 2010 
yhteensä 512 opiskelijaa, joista enemmistö eli noin 74 prosenttia (n= 371) 
oli naisia. Tutkinnon suorittaneita samana vuonna oli yhteensä 397, joista 
enemmistö eli noin 63 prosenttia (n=253) oli naisia. (SVT. Ammatillinen 
koulutus 2010; SVT. Ammattikorkeakoulutus 2010.) Ainakin koulutus- ja 
tutkintotilastojen valossa tarkasteltuna matkailuala ja –työ olisivat tulevai-
suudessa pikemminkin naisvaltaisia kuin tasa-aloja tai miesvaltaisia. 

Kun katsotaan maakunnan kehittämistä tekevien tekstien ydinsisältöjä 
matkailun osaamisesta, kiinnittyy huomio siihen, että ne esitetään ikään 
kuin itsestään selvyyksinä. Ensimmäinen sitaatti, joka alkaa sanoilla lappi-
laiset ovat vahvoja osaajia elämystuotannossa, matkailussa, esittää matkailun 
osaamisen luonnollisena osana lappilaisten eli Lapin ihmisten ominai-
suuksia. Ja toinen sitaatti, jossa matkailun kasvualoilla todetaan olevan 
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korkeatasoista koulutusta, antaa mielikuvan siitä ikään kuin vastuu matkai-
lun sisällöllisestä kehittämisestä olisi jossain muualla, tässä tapauksessa 
koulutuksessa, kuin aluetta kehittäväksi määritellyllä työllä, toimialalla ja 
sen toimijoilla.

Luonnollistamisista seuraa se, että matkailualan sisällöllinen kehittämi-
nen esimerkiksi liiketoimintaosaamisen mielessä ei ole kiinnostavaa alueen 
kehittämisen kannalta. Samasta asiasta on kysymys silloin, kun matkailun 
palveluosaamisen kehittäminen jätetään maaseudulle, pienten matkailu-
yritysten varaan, mikä tuli esille edellisessä alaluvussa ja selittää osaltaan 
sen, miksi matkailun ja teollisuuden voidaan nähdä elävän ja kehittyvän 
rinnakkain harvaan asutulla maaseudulla. 

”Matkailukeskuksista muodostuu keskeisiä toiminnan yksikköjä, ja kes-
kuksia ympäröivä maaseutu kytketään kehitystyöhön mukaan. Suuriin 
matkailukeskuksiin syntyy myös muuta elinkeinotoimintaa ja niiden py-
syvä asutus kasvaa. Pienet keskukset erikoistuvat ja tarjoavat toisenlaisen 
vaihtoehdon.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 13.)”

Tekstit luovat mielikuvaa siitä, kuinka matkailu ja pienet yrittäjät voivat 
toimia harvaan asutulla maaseudulla ”oman onnensa” nojassa rinnakkain 
teollisuuden kanssa. Pienten matkailuyrittäjien yritystoiminnan kehittymi-
nen ja kasvu ikään kuin luonnollistuvat maaseudulle, kun suuret matkailu-
keskukset levittävät elinvoimaansa ja keräämäänsä hyvää ympäristöön. Sen 
sijaan teollisuuden kehittämiselle myös maaseudulla on olemassa erilaisia 
resursseja lisääviä, rahallisia tukipaketteja. Käsittelen seuraavaksi sitä, mitä 
luonnollistettu kasvu matkailun esityksissä tarkoittaa.

matkailu on luonnollista kasvua 

Matkailualan osaamisen luonnollistamisen lisäksi teksteissä esitetään luon-
nollisen kaltainen yhdysside myös matkailun ja kasvun välille.

”BKT on tavoitteena nostaa koko maan keskimääräiselle tasolle panosta-
malla voimakkaasti teollisuuden, kaivostoiminnan ja energiasektorin ke-
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hittämiseen sekä kolminkertaistamalla matkailu vuoteen 2030 mennessä.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 33)

Tutkimusaineistoni viimeisimmässä asiakirjassa vuodelta 2009 matkailulle 
asetetaan kasvuodotuksia ilman pohdintaa sen sisällöllisestä kehittämisestä. 
Mikäli matkailulle edellisessä sitaatissa asetetut odotukset toteutuvat eli ala 
kolminkertaistuisi, tarkoittaisi se tilastollisen tiedon valossa tarkasteltuna 
sitä, että matkailun työllistävyys kasvaisi 10 000 henkilöön ja liikevaihto 
kasvaisi noin 5 prosenttiin koko maakunnan liikevaihdosta. 

Jaana Vuori (2002, 103-104; 2004) nimeää kolme keinoa, joilla tekstin 
toimija ja sen myötä sukupuoli voidaan tekstistä häivyttää. Näitä ovat 
passiivin käyttö, nominaalistus ja itsestään tapahtumisen ilmaukset. Usein 
naisten toimintaa kuvataan sisäänpäin tapahtuvana, mentaalisena, sisään-
rakennettuna ja luonnollistettuna. Asiat tapahtuvat ikään kuin itsestään. 

”Lappilaiset ovat vahvoja osaajia elämystuotannossa, matkailussa … 
(Maakuntaohjelma 2003, 2.) 

Maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä matkailun ja elämystuotannon 
osaaminen esitetään ikään kuin lappilaisten eli Lapin ihmisten sisäänra-
kennettuna ominaisuutena. Matkailua työnä tutkinut Soile Veijola (2010, 
109-115) käyttää matkailutyöstä käsitettä ”turism industry” ja kuvaa työtä 
turismin parissa tyypilliseksi post-fordistiseksi työksi, joka koostuu joukos-
ta erilaisia feminiinisyyden esityksiä. Matkailulla on miehen kasvot, joita 
käytetään silloin, kun puhutaan tuottavuudesta ja maakunnan kehityksestä 
Naisen kasvot ovat taas silloin, kun puhutaan matkailutyön sisältöihin 
liittyvistä odotuksista.

Maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä matkailu esitetään luon-
nollisena kasvuna, joka ei vaadi panostusta. Se on liiketoimintaympäristö, 
joka on itsestään selvästi olemassa. Se on elinkeino, jolle voidaan esittää 
vaatimuksia, joiden odotetaan täyttyvän itsestään.
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matkailu on uuden talouden työtä 

Eräs kuvaus, jota käytetään maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä 
vuosilta 2003-2009, on termi matkailijavirrat, jolla ilmaistaan tekstien 
retoriikassa turistien tai matkailijoiden määrää ja kasvua.  

”Matkailun kehittämistavoitteena on kasvattaa matkailijavirtoja … Lapissa 
noudatetaan kestävän matkailun periaatteita: ympäristön hyvinvoinnista 
huolehditaan ja palvelujen tuotannossa tukeudutaan maakunnan omaan 
osaamiseen ja ammattitaitoon. Lapin matkailun kasvu on kansainvälisissä 
matkailijavirroissa.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 13)

Anu Suoranta (2009, 23-24) viittaa Mari K. Niemeen (2004), kuvatessaan 
sitä, kuinka 1900-luvun alkuvuosikymmenien eduskuntakeskusteluissa työ-
läisnaisten siirtymistä kaupunkeihin verrattiin tulvivaan, hallitsemattomaan 
jokeen, jota vastaan tuli suojautua liikettä hidastavin padoin ja muurein. 
Lapin maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä matkailijavirtoja ei 
suinkaan koeta uhkana, vaan matkailukeskusten ja niitä ympäröivän maa-
seudun eli haja-asutusalueen asutuksen, elinkeinojen ja työn edellytyksenä. 

”Matkailustrategiassa suuremmille keskuksille annetaan selkeä veturin 
rooli, jolla riittävä volyymi saadaan varmistettua edesauttamaan myös 
kannattavia logistisia ratkaisuja.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 9) 

Matkailijavirrat luo mielikuvan valjastetusta joesta tai vesivoimasta, joka 
ohjataan oikeaa uomaa pitkin, sellaisia reittejä eli logistisia ratkaisuja 
käyttäen paikkoihin, voimalaitoksiin eli suuriin matkailukeskuksiin, joissa 
matkailijavirroista saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Matkailun luon-
nollistettu, feminisoitu työ ja osaaminen otetaan hyötykäyttöön teollisuuden 
palveluksessa. 

Soile Veijola ja Eeva Jokinen (2008) ovat kuvanneet matkailua työnä, joka 
sisältää feminiinisiä, vieraanvaraisuuteen liittyviä esityksiä. Kun matkailun 
sisällölliseen työhön yhdistetään tutkimusaineistossani tuotettu mielikuva 
matkailusta teollisuutena, luo se koko matkailusta mielikuvaa siitä, että 
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matkailu on feminiinistä, luonnollistettua vieraanvaraisuuteen perustuvia 
esityksiä, jotka ovat valjastettuja teollisuuden tarpeille. Tässä mielessä 
matkailu on tyypillistä uuden talouden tuottamaa tilannesidonnaista ja 
joustavalle sukupuolelle perustuvaa työtä, jossa sekä miehiltä että naisilta 
vaaditaan feminiinisyyden, luonnollistetun vieraanvaraisuuden esityksiä. 
(Adkins, 2005, 115.)

Soile Veijola ja Anu Valtonen (2007, 28) pohtivat matkaajan eetosta 
seuraavasti. Hahmo, joka istuu lentokoneessa ja saa palvelua matkustamossa 
on sama hahmo, joka markkinoi yritystä, esiintyy yritysten strategioissa 
tai johtaa lentoyhtiöitä. Ihmishahmo, jonka tyydytys näyttää olevan koko 
”business-alan” ytimessä, on universaali matkaaja, joka on syntynyt mie-
hen ruumiiseen. Tämän tutkimustuloksen valossa omassa aineistossani eli 
maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä ilmaisu matkailijavirrat luo 
mielikuvaa kansainvälisistä hahmoista, jotka ohjataan feminiinisen vieraan-
varaisuuden, osaamisen ja työn ”keskuksiin” palveltaviksi ja palveluistaan 
maksaviksi. Asiakirjojen retorisessa maailmassa matkailua toistetaan osaksi 
miesten teollisuustaloutta. 

3.4 energia 
nimeäminen

Energian merkityksen muutos vuodesta 2003 vuoteen 2009 on huomattava, 
sillä sanana energia esiintyy vuoden 2003 maakuntaohjelmassa 9 kertaa ja 
vuoden 2009 maakuntasuunnitelmassa peräti 63 kertaa erilaisina yhdyssa-
noina ja variaatioina. Vuoden 2009 maakuntasuunnitelmassa sen kuvataan 
sisältävän maakunnalle tärkeää erityisosaamista pohjoisista luonnonoloista. 
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taulukko 8. Energian nimittäminen asiakirjoissa 

2003 
Maakunta-
ohjelma

2005 
Maakunta-
suunnitelma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakun-
tasuunnitelman 
toimintasuunni-
telma ja Lappi 
työryhmän 
loppuraportti

2009 Maakunta-
suunnitelma

Energia
Energia- 
ratkaisut

Energia
Perusener-
giahuolto
(Vesivoima
Vesi-, bio- ja 
tuulivoima)

Energia
Bioenergia
Perusener-
giahuolto
Vesi-, bio- 
ja tuulivoi-
ma

Energia
Energiastrategia
Energiayrittä-
jyys
Energiakulutus
Energiatuotanto
Energiapoli-
tiikka
Lappilaiset 
energialähteet
Lisäenergia
Uusiutuvat 
energiamuodot

Energia
Energiateollisuus
Energiavarat
Energiatuotanto
Energiakulutus
Energiahyödyntäminen
Energiaraaka-aineet
Energiasektori
Energiakäyttö
Energiaratkaisut
Energiahuolto
Energiatehokkuus
Energiayksikkö
Energiavarannot
Energiatarpeet
Energiapotentiaali
Energiaosaaminen
Energiansäästöratkaisut
Energiatehokkuusnäkö-
kulmat
Bioenergialähteet
Bioenergiayrittäjyys
Metsäenergia
Ydinvoima
Tuulivoimahankkeet
Paikalliset puupoltto-
aineet
Turve

Vuonna 2009 energian nimeäminen eriytyy ja merkityksellistyy yksi-
tyiskohtaisemmin tuotannoksi, kulutukseksi, varannoiksi, ratkaisuiksi ja 
erilaisiksi energia-alan töiksi ja elinkeinoiksi. 



112 | Alueen ja työn sukupuoli

ydinsisällöt

Alueen kehittämistä tekevien tekstien retoriikassa kuvaukset energiasta 
ovat muuttuneet vuodesta 2003 vuoteen 2009 teollisuuden tukitoimialasta 
yhdeksi maakunnan kehittämisen kärkialaksi. Vielä vuonna 2003 energiaa 
kuvattiin yksinkertaisesti sanoilla energia ja perusenergiahuolto ja sitä 
kuvattiin lähinnä teollisuutta palvelevana alana. Vuosina 2005-2006 ener-
gian painopiste on siirtynyt bioenergiaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin. 
Vuonna 2008 esitetään tarve energiastrategian laatimiselle. Vuonna 2009 
energiasta on kirjoitettu paljon. Siitä on kirjoittamalla tuotettu yksi Lapin 
alueen peruselinkeinoista, joka palvelee koko Lappia, asukkaita, yrittäjiä, 
metsänomistajia, maaseutua, työtä ja osaamista, mutta ennen kaikkea se pal-
velee teollisuutta. Energia on kaikkien arkielämää koskettavaa ja sujuvuutta 
edistävää. Lappilainen energia ja energialähteet lupaavat kaikille hyvää. 

1) Lapin suurteollisuuden toimialat, teräs- ja metsäteollisuus, ovat
strategisia maakunnan kehittämisessä. Keskeisiä kysymyksiä ovat
raaka-aineen (puu, malmi), energian ja osaavan työvoiman saatavuus…
metalliteollisuus; osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, me-
riliikenteen kilpailukyvyn säilyttäminen, energiaratkaisut. (Maakun-
taohjelma 2003, 22-23.)

2) ”Energian kulutus lisääntyy teollisuuden, kaivostoiminnan ja matkai-
lun vuoksi. Lapin teollisuuden kohtuuhintainen perusenergiahuolto
on turvattava valtakunnallisilla ratkaisuilla ja vesivoiman täyden-
nysrakentamisella. Maakunnan omien uusiutuvien luonnonvarojen,
vesi-,bio- ja tuulivoiman tuotantoa lisätään ja myös jätteistä tehdään
energiaa.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 17.)

3) Raaka-aineiden, työvoiman ja energian saatavuus ja hinta sekä kul-
jetuskustannukset vaikuttavat tuotannollisen toiminnan sijoittumis-
päätöksiin. (Maakuntaohjelma 2006, 10.)

4) Toteutetaan asukkaiden ympäristötietoisuutta ja –vastuullisuutta
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lisääviä hankkeita sekä edistetään bioenergian tuotantoa ja käyttöä… 
Energian kulutus lisääntyy teollisuuden, kaivostoiminnan ja matkailun 
kasvun vuoksi. Lapin teollisuuden kohtuuhintainen perusenergiahuol-
to on turvattava valtakunnallisilla ratkaisuilla ja vesivoiman täyden-
nysrakentamisella. Maakunnan omien uusiutuvien luonnonvarojen, 
vesi-, bio-, ja tuulivoiman, tuotantoa lisätään ja myös jätteistä tehdään 
energiaa. (Maakuntaohjelma 2006, 55.)

5) Lapin liitto on käynnistänyt maakunnallisen energiastrategian val-
mistelun. Strategian lähtökohtana on määritellä keinot, joilla voidaan 
tuottaa yhä suurempi osuus maakunnan energiankulutuksesta Lapissa 
ja erityisesti lappilaisista uusiutuvista energialähteistä, turvata niin 
lappilaisille yrityksille kuin kotitalouksille energian saaminen kilpai-
lukykyiseen hintaan sekä parantaa energiayrittäjyyden edellytyksiä. 
(Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, 14.)

6) Lapin talouskasvu, teollisuuden kehitys ja matkailukeskittymät 
tarvitsevat tulevaisuudessa merkittävästi lisäenergiaa. Lapissa on 
potentiaalia edelleen vesirakentamisessa, bioraaka-aineissa ja tuuli-
voimassa… Toimintaympäristön muutokset asettavat suuria paineita 
energiatuotannolle. Ilmastonmuutos, EU:n energiapolitiikka sekä 
kansallinen ilmasto- ja energiapolitiikka vaikuttavat mm. siihen, 
miten valtio linjaa uusiutuvien energiamuotojen käytön, tuulivoiman 
kehittämisen ja säätövoiman tarpeen. Teollisuus käyttää Lapissa kulu-
tetusta energiasta pääosan ja sen kulutus on mm. kaivosteollisuuden 
ja terästeollisuuden laajenemisen myötä kasvussa. Avainkysymys on, 
miten turvataan teollisuuden ja muun yritystoiminnan energian saanti 
kilpailukykyiseen hintaan. (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 8.)

7) ”Lapin luonnonvarat ovat luoneet hyvät edellytykset energiantuotan-
nolle. Vuonna 2007 Lapin sähköomavaraisuus oli 107 prosenttia ja 
uusiutuvan energian osuus tuotannosta peräti 91 prosenttia. Sähköstä 
75 prosenttia tuotetaan vesivoimalla. Toinen merkittävä tuotantotapa 
on sähkön ja lämmön yhteistuotanto puuperäisiä polttoaineita ja tur-
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vetta käyttävissä laitoksissa. Fossiilisia polttoaineita käytetään vähän ja 
hiilidioksidipäästöt aiheutuvat lähinnä turpeen käytöstä. Lapin laajat 
energiavarat tekevät mahdolliseksi energiantuotannon lisäämisen kes-
tävällä tavalla, ja pohjoiset olosuhteet luovat mahdollisuuksia kehittää 
uusia ratkaisuja ja paikallista osaamista sekä energiantuotantoon että 
kulutukseen. Sähkön kulutus keskittyy Lapissa merkittävästi teol-
lisuuteen, jonka osuus koko kulutuksesta oli vuonna 2007 lähes 70 
prosenttia, kun teollisuus keskimäärin Suomessa käyttää hieman yli 
puolet sähköstä. Kaivosten ja matkailun sähkönkulutus on kasvussa. 
Tulevaisuudessa sähköntuotantoa lisäisi paljon Fennovoiman ydin-
voimalaitoksen sijoittuminen Simoon, mikä merkitsisi maakunnan 
nykyisen sähköntuotannon nelinkertaistumista. Vireillä on myös 
merkittäviä tuulivoimahankkeita sekä merellä että sisämaassa. Tuo-
tantokapasiteettia lisäisi merkittävästi myös mahdollinen Rovaniemen 
Energian lauhdevoimalaitos, jolla tuotettaisiin sähköä paikallisista 
puupolttoaineista ja turpeesta. Vesivoiman lisärakentamisen poten-
tiaalia olisi edelleen runsaasti. Kemi-Tornio –alueelle on suunniteltu 
biopolttonesteiden tuotantolaitosta. Lapin metsävarat mahdollista-
vat monipuolisen energiahyödyntämisen sekä suuren mittakaavan 
tuotannossa että paikallisissa pienissä yksiköissä luoden edellytyksiä 
bioenergiayrittäjyydelle koko maakunnassa.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 8)

8) ”Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa. Energian saatavuudella
ja hinnalla on suuri merkitys yhteiskunnalle. Omavaraisuutta arvoste-
taan yhä enemmän. Kiinan ja muiden nopeasti kehittyvien talouksien 
voimakkaasti kasvava energian kysyntä uhkaa energiavarantojen
riittävyyttä ja nostaa energian hintaa. Energian lisäksi kaikista teolli-
suuden tarvitsemista raaka-aineista tulee niukkuutta ja ne kallistuvat.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 18)

9) ”Energiatuotannossa Lappi on omavarainen hyödyntäen omaa uu-
siutuvaa tuotantopotentiaalia monipuolisesti ja kestävästi. Lappi on
investoinut paikallista yritystoimintaa ja työllisyyttä tukeviin sekä
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teollisuuden energiatarpeita varmistaviin ratkaisuihin. Energiasektori 
on osa kylmä- ja talviteknologian klusteria pohjoisten olosuhteiden 
rakentamiseen ja energiatehokkuuteen liittyen.” (Maakuntasuunni-
telma 2009, 20.)

10)

Sitaateissa 1), 2) ja 3) ydinsisällöksi tiivistyy energian teollisuutta palveleva 
ja edesauttava rooli. Sitaatissa 4) energialle löydetään myös omaa asian-
tuntijuutta, joka on uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä. Sitaatissa 
5) todetaan tarve erillisen energiastrategian laatimiselle. Sitaateissa 6)sta
10):een energian asiantuntijuutta syvennetään ja sen hyödyllisyyttä Lapille 
perustellaan monin eri tavoin aina pohjoista osaamista työtä ja yrittäjyyttä 
lisääväksi alaksi. Yhteistä kaikissa sitaateissa on, että niissä säilyy vuodesta 
toiseen huoli (Lapin) teollisuuden toimintakyvystä ja että niissä neuvotel-
laan valtion kanssa Lapin energialle kuuluvista huojennuksista, hinnoista 
ja muista avustuksista, joilla voidaan helpottaa esimerkiksi energiarakenta-
mista. Ydinsisällöissä energia saa avustavan toimialan aseman, mikä näkyy 
silloin, kun teollisuus ja energia yhdistetään, mutta myös silloin, kun ha-
lutaan valtiolta rahaa ja silloin kun kuvataan erilaisten energiahankkeiden 
työllistävyyttä. Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä energia esiintyy 
suostutteluiden välikappaleena ja työllisyyden edistäjänä.  

energia suostuttelun välikappaleena

”Lapin luonnonvarat ovat luoneet hyvät edellytykset energiantuotannolle; 
Lapin sähköomavaraisuus oli 107 prosenttia; merkittävä tuotantotapa 
on sähkön ja lämmön yhteistuotanto; Lapin laajat energiavarat tekevät 
mahdolliseksi energiantuotannon lisäämisen kestävällä tavalla; pohjoiset 

”Varmistetaan paikallisten bioenergialähteiden hyödyntämismah-
dollisuudet kehittämällä metsänomistajien osaamista, metsäenergian 
korjuuta ja logistiikkaketjua sekä alan yritystoimintaa.  Edistetään
bioraaka-aineen markkinoiden kehittymistä sekä uusiutuvan energian
tuotantoa tukevien voimalaitosten ja biopolttonestejalostamojen to- 
teutumista.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 21-22.)
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olosuhteet luovat mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja ja paikallista 
osaamista sekä energiantuotantoon että kulutukseen. Sähkön kulutus 
keskittyy Lapissa merkittävästi teollisuuteen; Kaivosten ja matkailun 
sähkönkulutus on kasvussa. Tulevaisuudessa sähköntuotantoa lisäisi paljon 
Fennovoiman ydinvoimalaitoksen sijoittuminen Simoon; Tuotantokapa-
siteettia lisäisi merkittävästi myös mahdollinen Rovaniemen Energian 
lauhdevoimalaitos, jolla tuotettaisiin sähköä paikallisista puupolttoaineista 
ja turpeesta. Kemi-Tornio –alueelle on suunniteltu biopolttonesteiden tuo-
tantolaitosta; Lapin metsävarat mahdollistavat monipuolisen energiahyö-
dyntämisen sekä suuren mittakaavan tuotannossa että paikallisissa pienissä 
yksiköissä luoden edellytyksiä bioenergiayrittäjyydelle koko maakunnassa.”

Tekstistä saa mielikuvan, jossa energiaa halutaan tuottaa yhä enemmän. 
Lapissa energiaa on yli oman tarpeen ja sitä voidaan eri tavoin tuottaa 
lisää. Alueella on useita energiahankkeita ja Lapin metsävarat tarjoavat 
edellytyksiä bioenergiayrittäjyydelle. Tämä on tarpeen, sillä energian kysyntä 
tulee kasvamaan. Energian tuottamisen tarpeellisuutta on perusteltu siten, 
että tulevaisuudessa energian kysynnän ennustetaan kasvavan ja energia-
varantojen loppuvan tai niukkenevan. Samanaikaisesti luodaan mielikuvaa 
energian kysynnän kasvamisesta. Sitaatti esittää suostuttelevan puheen 
valmistavan tarinan muodossa. Suostuttelevassa puheessa pyritään tietoi-
sesti vaikuttamaan siihen, miten asiat tulisi nähdä ja miten pitäisi toimia. 
Valmisteleva tarina valmistaa eri osapuolia toimintaan ja antaa toiminalle 
legitimaation eli velvoitteen sekä suunnan eli halun ja tahdon sekä kertoo 
millaisin keinoin eli kyvyin ja kompetenssein päämäärä voidaan saavuttaa. 
(Törrönen 1997, 221-226; ks. Jokinen 1999.)

”Energian kulutus lisääntyy teollisuuden, kaivostoiminnan ja matkailun 
vuoksi. Lapin teollisuuden kohtuuhintainen perusenergiahuolto on turvat-
tava valtakunnallisilla ratkaisuilla ja vesivoiman täydennysrakentamisella. 
Maakunnan omien uusiutuvien luonnonvarojen, vesi-, bio- ja tuulivoiman 
tuotantoa lisätään ja myös jätteistä tehdään energiaa.” (Maakuntasuun-
nitelma 2005, 17.)
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”Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa. Energian saatavuudella ja 
hinnalla on suuri merkitys yhteiskunnalle. Omavaraisuutta arvostetaan yhä 
enemmän. Kiinan ja muiden nopeasti kehittyvien talouksien voimakkaasti 
kasvava energian kysyntä uhkaa energiavarantojen riittävyyttä ja nostaa 
energian hintaa. Energian lisäksi kaikista teollisuuden tarvitsemista 
raaka-aineista tulee niukkuutta ja ne kallistuvat.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 18)

Analysoidakseni energiaa suostuttelun välikappaleena ja pohtiessani sitä, 
ketkä ovat tuotetun energian ostajia, yhdistelen ja pilkon edellisiä sitaatteja 
osiin seuraavasti: 

a) Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa.

b) Energian kulutus lisääntyy teollisuuden, kaivostoiminnan ja matkailun 
vuoksi. Kiinan ja muiden nopeasti kehittyvien talouksien voimakkaasti 
kasvava energian kysyntä uhkaa energiavarantojen riittävyyttä ja nostaa 
energian hintaa.

c) Lapin teollisuuden kohtuuhintainen perusenergiahuolto on turvat-
tava valtakunnallisilla ratkaisuilla. Energian saatavuudella ja hinnalla 
on suuri merkitys yhteiskunnalle. Omavaraisuutta arvostetaan yhä 
enemmän.

Sitaatissa a) todetaan, että energian ja raaka-aineiden kysyntä tulee kas-
vamaan. Sitaatissa b) nimetään energian kuluttajat ja ostajat. Energian 
kuluttajina mainitaan teollisuus, kaivostoiminta ja matkailu. Varsinaiset 
energian ostajat ovat Kiina ja muut nopeasti kehittyvät taloudet. Samas-
sa yhteydessä näiden ostajien eli Kiinan ja muiden nopeasti kehittyvien 
talouksien; teollisuus, kaivostoiminta ja matkailu kasvattavat kysyntää ja 
uhkaavat siten energiavarantoja, mikä aiheuttaa energian hinnan nousun. 
Energia on siis ehtyvä luonnonvara, jonka kysynnän kasvaessa ja varojen 
huvetessa sen hinta nousee. 
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Sitaatissa b) energiasta muodostuu kuva ehtyvistä ja harvinaisista luon-
nonvaroista, jotka ovat vaarassa loppua. Sitaatissa c) kiinnittyy huomio 
sellaisiin luonnollisen kaltaisiin yhdistämisiin kuten Lapin teollisuus ja 
perusenergiahuolto: Lapin teollisuuden kohtuuhintainen perusenergiahuolto on 
turvattava valtakunnallisilla ratkaisuilla. Lause luo mielikuvaa siitä, kuinka 
juuri Lapin teollisuuden elinehto on perusenergiahuolto. Sitaatissa c) tulee 
esille vielä sana omavaraisuus. Lause omavaraisuutta arvostetaan yhä enemmän 
luo mielikuvaa jaoista oman ja muiden energian välillä ikään kuin ”hyvään” 
Lapin energiaan ja ”pahaan” muiden energiaan. (Törrönen 1997, 226.)

Sanat energiahuolto ja energiaomavaraisuus viittaavat energian interven-
tionistiseen luonteeseen. Energiapolitiikan markkinapainotteisen ohjauk-
sen kausi jäi lyhyeksi ja sääntely palasi 2000-luvulla energiapolitiikkaan 
Euroopan Unionin myötä. Energiahuolto on energian tuotannon, siirron 
ja jakelun kokonaisuus. Mitä omavaraisempaa energiantuotanto on, sitä 
varmempaa on energian huolto. (Ruostetsaari 2010, 38.) Toisin sanoen 
sitaatti c) Lapin teollisuuden kohtuuhintainen perusenergiahuolto on turvattava 
valtakunnallisilla ratkaisuilla. Energian saatavuudella ja hinnalla on suuri 
merkitys yhteiskunnalle. Omavaraisuutta arvostetaan yhä enemmän ilmoittaa 
vaatimuksen, jossa valtion tulee tukea ja turvata Lapin teollisuuden perus-
energiahuolto. Huoli energian hinnannoususta koskeekin Lapin teollisuutta 
ja sen toiminnan edellytyksiä.

Kun palataan sitaattiin, jossa määriteltiin energiaa business-toimintaa 
kuvaavin mielikuvin ja jossa business-sanasto kuvasi ainoastaan tuotantoa eikä 
markkinoita tai ostajia, ja yhdistetään siihen johtopäätökset omasta ja muiden 
energiasta, niin voidaankin jäljittää, mitä energian kohdalla ollaan myymässä 
ja markkinoimassa. Myyntiartikkeli tai tuote, jota kaupataan, onkin itse asi-
assa Lapin luonto. Tätä mielikuvaa vahvistavat sellaiset ilmaisut kuin Lapin 
luonnonvarat ovat luoneet hyvät edellytykset energiantuotannolle tai Lapin laajat 
energiavarat tekevät mahdolliseksi tai pohjoiset olosuhteet luovat mahdollisuuksia 
kehittää uusia ratkaisuja ja paikallista osaamista. Suostuttelun myyntiartikkelina 
toimii mielikuva Lapin luonnonvaroista ja pohjoisista olosuhteista. 

Ilkka Ruostetsaaren (2010, 12-13) mukaan energia on strateginen resurssi. 
Sillä on pyritty korjaamaan markkinoiden epäonnistumisia. Energiasektori 
poikkeaa muista teollisuuden sektoreista, joilla markkinamekanismi on 
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yleensä ollut dominoivassa asemassa. Monissa maissa energiasektori on 
ollut viimeisten toimialojen joukossa pitämässä pintaansa uusliberalistisia 
toimintatapoja, kuten markkinoiden vapauttamista ja yksityistämistä vastaan. 
Energiasektoreita ovat dominoineet suuret monopoliasemassa olevat julkisen 
vallan omistamat yritykset. Valtiollisten yritysten luominen on ollut pää-
asiallinen keino, jolla valtiot ovat pyrkineet varmistamaan riittävän sahkön 
ja kaasun tarjonnan yrityksille ja kansalaisille. Valtiollisilla energiayhtiöillä 
on ollut kaksoisrooli. Ne ovat toimineet sekä valtion energiapolitiikan inst-
rumentteina että autonomisina toimijoina. Kaksoisroolinsa vuoksi valtion 
energiayhtiöillä on ollut pääsy poliittisille päätöksentekoareenoille ja julkisen 
hallinnon valmisteluprosesseihin. 

Tilannetta voisi kuvata seuraavasti: Maakunnalla on halu tuottaa lisää 
energiaa, jota ei tarvita. Tarve perustuu oletuksille, mahdollisesti kasvavalle 
teollisuudelle. Valtion tulisi antaa Lapille mahdollisuus tuottaa lisää energiaa 
rakentamalla erilaisia energiaa tuottavia yksiköitä. Tällöin myös energia-alan 
osaaminen kasvaisi. Osaamisen kasvamisesta hyötyisivät kaikki. (Hyvällä) 
Lapilla on tämä osaaminen eli pohjoiset elinolosuhteet ja ominaisuus, joka 
on puhdas Lapin luonto. (ks. Autto 2012, 62.) 

Vuonna 2009 energialle laadittiin oma strategia. Lapin energiastrategiassa 
energian säästäminen eli energiatehokkuus jätetään matkailuyritysten ja 
kotitalouksien vastuulle. 

”Teollisuudessa energiansäästöön kannustetaan Suomessa energian-
säästösopimuksilla ja tuetulla katselmustoiminnalla. Suurimmat Lapin 
alueen teollisuusyritykset ovat liittyneet teollisuuden energiatehokkuus-
sopimukseen, mutta pienemmissä teollisuusyrityksissä ja palvelualalla 
energiatehokkuuden järjestelmällistä arviointia ja edistämistä ei usein 
pystytä hoitamaan yhtä hyvin resurssien puutteen vuoksi. Pienempien 
teollisuusyritysten ja palvelusektorin energiasäästö vaatii enemmän huo-
miota ja tukea, sillä energiakustannusten merkityksen ollessa pienempi 
energiatehokkuuteen ei automaattisesti kiinnitetä riittävästi huomiota. 
Yhtenä toimintatapana teollisuudessa ovat myös energiansäästöpalveluja 
tarjoavat ESCOyritykset (energy saving company), jossa yritys tarjoaa 
asiakkaalle energiansäästön kokonaispalveluita ja kustannukset kate-
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taan syntyvillä energiansäästöillä. Kotitalouksissa energiansäästötoimet 
kohdistuvat erityisesti rakennusten energiankulutukseen, sekä sähkön 
ja lämmitysenergian energiatehokkaaseen käyttöön. Tietoa ja neuvoja 
pitäisi olla saatavilla helposti ja käytännönläheisesti. Tietojen ja neuvo-
jen saatavilla olo ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan kotitalouksia tulee 
myös aktivoida toimenpiteisiin energiansäästämiseksi. Energiansääs-
tösopimukseen liittyneiden paikallisten energiayhtiöiden on pyrittävä 
edistämään asiakkaidensa energiatehokkuutta siten, että kansallisen 
energiansäästöohjelman tavoitteet saavutetaan. Lapissa kaikki suurimmat 
energiapalveluita ja energiantuotantoa harjoittavat yritykset ovat liittyneet 
sopimukseen. Varsinaiset toimenpiteet kotitalouksien energiatehokkuu-
den edistämiseksi ja kotitalouksien aktivoimiseksi voivat kuitenkin vaatia 
myös lisätoimenpiteitä ja uudenlaista yhteistyötä ja innovointia yritysten, 
tutkimustahojen, kuntien sekä viranomaisten kesken. Tästä syystä myös 
kotitalouksien energianeuvonnan kehitystä olisi syytä koordinoida ja 
aktivoida maakunnallisesti. Uusien rakennusten energiankäyttö tulee 
tehostumaan kiristyvien rakennusmääräysten kautta. Lapissakin on silti 
mahdollista rakentaa vielä säädöksiäkin tuntuvasti energiatehokkaampia 
rakennuksia. Erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvaa matalaenergia-
rakentamista tulisi Lapissa tutkia pilottihankkeilla. Uusilla asuinalueilla 
tai esimerkiksi matkailukohteissa voitaisiin asettaa rakennusmääräyksiä 
korkeampia tavoitetasoja energiankulutukselle. Energiatehokkaita ratkai-
suja kannattaisi pilotoida kokeiluhankkeiden avulla erityisesti matkailu-
palveluissa ja muussa vapaa-ajan asuntojen rakentamisessa. Matkailussa 
rakentamisen uskotaan jatkuvan tulevaisuudessakin vilkkaana, joten nyt 
tehtävillä rakentamisen energiaratkaisuilla vaikutetaan suuresti tulevien 
vuosien energiatarpeeseen ja kiinteistöjen omistajien kulurakenteeseen. 
Energiatehokkuutta voidaan käyttää myös matkailun markkinointietuna 
tukien Lapin luontoon perustuvaa matkailuimagoa.” (Lapin energiastra-
tegia 2009, 37-38.)

Energia kaupanteon välineenä luo kuvan seuraavanlaisesta tilanteesta: 
energia tuo tuloja kunnille ja alueelle kiinteistöverojen ja vuokratulojen 
muodossa. Tämä perustuu rakentamiseen. Energiayhtiöt myyvät eri keinoin 
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tuotettua energiaa, jota teollisuus kuluttaa ja tarvitseemutta myös tuhlaa. 
Energia palvelee teollisuuden tarpeita. Matkailu ostaa tulevaisuudessa 
energiaa enemmän. Kotitaloudet säästävät energiaa ja niille on kehitetty 
energiatehokkuuden neuvonta. 

Alueen kehittämistä tekevät tekstit luovat kuvaa energiasta Lapin omana 
ja omaehtoisena kauppatavarana, joka tuo tuloja maakunnalle. Kuitenkin 
esimerkiksi sähköverkot eivät voi olla markkinapaikkoja, jotka palvelevat 
tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin sähkökaupan osapuolina olevia ostajia ja 
myyjiä, sillä sähkömarkkinoilla on monia rajoituksia: sähköä ei voi varastoida, 
kysynnän ja tarjonnan on oltava koko ajan tasapainossa järjestelmän teknisen 
toimivuuden vuoksi, vesivoiman merkittävästä tuotanto-osuudesta seuraa 
suuri vesitilanneriippuvuus ja suuret hintavaihtelut (Ruostetsaari 2010, 
15-60). Energiaa toimialana ei voi kohdella eikä mitata kuin mitä muuta 
tahansa markkinavoimien mekanismien mukana kulkevaa alaa. 

Varsinainen kauppatavara energian yhteydessä onkin Lapin luonto. 
Asiakirjojen teksteissä energia nousee vuodesta 2008 lähtien yhdeksi maa-
kunnan kärkitoimialaksi, mikä tekee siitä pohjoisen maakunnan omaperäistä 
osaamisaluetta, jota halutaan kehittää ja markkinoida niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Alueen kehittämistä tekevät tekstit tuottavat energiasta 
mielikuvaa, jossa Lapin luontoa ja luonnonvarjoa myydään hyvää tarkoittaen 
niin, että kaikki hyötyvät ja pääsevät osallisiksi Lapin luonnon hyvää teke-
vistä vaikutuksista. Energian tuottamisesta, joka perustuu Lapin luonnolle, 
tulee hegemoniaa, jossa kuitenkin varsinaisena ydinsisältönä säilyy vuodesta 
toiseen huoli Lapin teollisuudesta.  

energia on työtä – vanhaa ja uutta

Energia-alaa kuvataan alueen kehittämistä tekevissä teksteissä tietynlaisena 
tukialana muille aloille, mikä tarkoittaa sitä, että panostamalla energian 
tuotantoon, panostetaan samalla työllisyyteen. Millaisena työnä maakunnan 
kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009, energia-alaa esitetään? 

”Lapin energiastrategian laadinnan yhtenä päälähtökohdista on ollut 
paikallista osaamista ja työllisyyttä tukevien hankkeiden edistäminen. 
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Merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät suurten uusien investointi-
hankkeiden, kuten ydinvoima- tai biodiesellaitoksen myötä. Merkittävien 
rakentamisaikaisten vaikutusten lisäksi laitokset työllistävät myös pysyvästi 
koko laitoksen käyttöajan. Vesivoimaan ja tuulivoimaan liittyvät työllisyys-
vaikutukset ovat suurimmat rakentamisen aikana, mutta käytönaikaiset 
vaikutukset ovat vähäisemmät. Metsäteollisuudella on perinteisesti ollut 
erittäin voimakas työllistävä vaikutus ja onkin tärkeää, että energiarat-
kaisut tukevat myös metsäteollisuuden tuotantoa ja sen kehittämistä. 
Välillisesti energiaratkaisuilla haetaan myös vahvistusta Lapin muiden 
teollisuushankkeiden, muun muassa suunniteltujen kaivosinvestointien 
ja terästehdaslaajennusten, toteuttamiselle edullisen ja turvatun ener-
giasaannin muodossa. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen tuo Suomeen 
(oletettu kotimaisuusaste 35–45 %) suoria ja välillisiä työllisyystarpeita 
koneiden ja laitteidenhankinnoille ja asennuksille (4 400–8 500 henki-
lötyövuotta koko rakentamisaikana), rakennusteknisille töille (8 400–16 
200 henkilötyövuotta) ja muille voimalaitoksen rakentamiseen liittyville 
palveluille (6 800–13 200 henkilötyövuotta). Kemi-Tornion talousalueen 
osuudeksi on tästä arvioitu noin 3 000–6 500 henkilötyövuotta. Käytön 
aikaisten välittömien työllisyysvaikutusten on arvioitu olevan noin 400–500 
henkilötyövuoden verran. Lisäksi ydinvoimalaitos aiheuttaa merkittäviä 
välillisiä työllisyysvaikutuksia alueella teollisuuden ja palvelujen saralla. 
Vesivoimahankkeista Kemihaaran monitoimialtaan työllisyysvaikutuksiksi 
on arvioitu noin 10 vuoden rakennusajalle välittömänä vaikutuksena 3 000 
henkilötyövuotta ja välillisinä 2 000 henkilötyövuotta. Vesivoimahankkei-
den työllistävyys keskittyykin rakentamisen ja suunnittelun aikaan, sillä 
käytönaikaiset suorat työllisyysvaikutukset ovat marginaaliset. Tuulipuiston 
rakentamisen aikaisiksi työllisyysvaikutuksiksi koko toimitusketjulle, kom-
ponentti- ja materiaalivalmistuksesta asennustöihin ja käyttöönottoon, on 
eri selvityksissä arvioitu 10 henkilötyövuotta/MW. Merituulivoimahank-
keiden työllistävä vaikutus asennettua megawattia kohti on suurempi kuin 
maatuulivoiman johtuen laajoista vesirakennusurakoista, monimutkaisesta 
logistiikasta sekä usein laajamittaisista sähköverkkoinvestoinneista. Työlli-
syysvaikutusten kohdentuminen Lappiin riippuu alueen oman osaamisen 
ja palvelujen kyvystä vastata tarpeeseen. Karkeasti voidaan arvioida, että 
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noin 5 % vaikutuksista kohdentuisi Lappiin, jolloin noin 2 200 MW 
tuulivoimakapasiteetin rakentaminen vastaisi yli 1 000 henkilötyövuotta. 
Merituulivoiman käytönaikaisen huolto- ja kunnossapidon työllisyys-
vaikutus on hieman rannikko- ja sisämaakohteita suurempi. Noin 400 
MW:n merituulipuiston käytön aikainen työllisyysvaikutus on noin 10–20 
henkilötyövuotta. Rovaniemelle suunnitellun biovoimalaitoksen rakenta-
misaikainen kokonaistyöllisyysvaikutus (rakennuspaikalla ja tehtailla) on 
arviolta noin 1 000 henkilötyövuotta. Näistä Lappiin voisi kohdentua noin 
10–15 prosenttia pääasiallisesti rakennusteknisiin töihin. Käytön aikana 
biovoimalaitos työllistäisi 35 henkilöä käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. 
Metsäenergian ja turpeen keruu, kuljetus ja käsittely työllistäisivät lisäksi 
450 henkilöä vuosittain. Biodiesellaitoksen työllistävyysvaikutusten voi-
daan arvioida olevan lähellä Rovaniemelle suunniteltua biovoimalaitosta. 
Myös pienemmät alueelliset bioenergiahankkeet ovat merkittäviä paikal-
listason työllistäjiä ja osaamisen kehittäjiä. Korjuun työllistävyys kohdistuu 
erityisesti kone- ja kuljetusyrittäjiin. Energiahankkeiden rakentaminen 
voisi tuoda Lappiin yhteensä jopa 7 000–10 000 välittömät vaikutukset. 
(Lapin energiastrategia 2009, 56-57.)

Energia-ala ja sen työllistävyysvaikutukset ovat tarkkaan ja perusteellisesti 
argumentoituja. Tämä vakuuttaa lukijan siitä, että energia-alan työllistävyys 
on autenttista ja totuudenmukaista. (ks. Jokinen 1999, 144.) Energia-alaa 
esitetään alana, joka luo työpaikkoja lähinnä muille aloille. Varsinaisen 
energia-alan työllistävyyttä on hieman vaikeampi arvioida. Vuoden 2008 
toimialaluokituksen mukaisesti energiasektoriin on laskettu kuuluvaksi ve-
sihuolto, viemäri- ja lämpöhuolto sekä jäähdytystekniikka (TOL 2008), on 
vuonna 2009 työllistänyt 375 henkilöä, joista 82 prosenttia on ollut miehiä. 
(SVT, Työlliset toimialoittain 2008.) Vuoden 2002 toimialaluokituksen 
mukaisesti sähkö-, kaasu- ja vesihuolto työllistivät vuonna 2006 Lapissa 
yhteensä 825 henkilöä, joista naisia oli noin 20 %. Itse energia-ala ei ole 
erityisen työllistävä, vaan sen työllistävyys perustuu arviointeihin ”kerran-
naisvaikutuksista”. Edellisessä sitaatissa muodostuu tärkeäksi esittää energia 
jatkuvan kasvun alana, koska se tuo työllisyyttä muillekin aloille. 
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Energia-alan esitykset työnä voi edelleen jakaa kahteen eri esitystapaan. 
Ne ovat energiahankkeiden rakentaminen, erityisesti vesi- ja ydinvoima-
loiden rakentaminen sekä toiseksi energia-alan kasvattamisen ja uusien 
energiamuotojen syntymisen vaikutukset uudenlaisen yrittäjyyden mah-
dollistajana. Tarkastelen seuraavaksi, mistä näissä on kysymys.

Energian tuotannon lisääminen eli vesi- ja ydinvoimaloiden rakenta-
minen lisää niiden rakennusaikana rakennusalan työllisyyttä. Tätä esitys-
tapaa energian ja työn yhteydessä voisi kuvata käsitteellä ”vanha työ”, sillä 
vesivoimaloiden rakentaminen on ollut tärkeä rakennusalan, tilapäisten 
työpaikkojen synnyttäjä Lapin historiassa aina 1950 – luvulta lähtien. 
Toisen maailman sodan päätyttyä maassa vallitsi ankara sähköpula, mikä 
sai kiirehtimään pohjoisten jokien rakentamista. Kemijoen valjastami-
seen ryhdyttiin välittömästi sodan päätyttyä ja sen uskottiin tuovan sekä 
rakennustyötä että kehittävän teollisuutta ja vilkastuttavan taloudellista 
kehitystä. Voimaloiden rakentamista ei odotettu passiivisesti vaan niitä 
vaadittiin. (Kerkelä 2003, 145-147.) Leena Suopajärvi (2001, 1-2) yhdistää 
vesivoimaloiden rakentamisen Lapin modernisaatioon, joka tapahtui toisen 
maailmansodan jälkeen ja jossa jokien valjastaminen energian tuotantoon 
on ollut Lapin modernisaation kulmakiviä. Suopajärven mukaan (emt. 
156) Lapin vesirakentaminen leikkaakin läpi traditionaalisen, modernin 
ja postmodernin kehitysvaiheen. Kiistat vesirakentamisesta ovat olleet osa 
Lapin historiaa ja nykyisyyttä aina toisen maailmansodan jälkeen ja kiistat 
palautuvat aina rakentajien ja suojelijoiden välisiksi kamppailuiksi. Lapin 
maakunnan kehittämistä tekevien tekstien retoriikassa tämä kiista esitetään 
luonnon ja rakennetun ympäristön vastakkainasetteluina, joita alueiden 
käyttösuunnitelmat ja viimekädessä maakuntakaavoitus ratkovat. 

Energia-alan esittäminen voimaloiden rakentamisena oikeutetaan 
asiakirjoissa perinteillä ja ”vanhalla” työllä, jotka luovat mahdollisuuksia 
rakentamiselle ja siten viime kädessä työtilaisuuksia, vaikkakin tilapäisiä, 
miehille ja rakentamisen retoriikassa kodin eetoksen hengessä. 

uuden työn mahdollisuudet

Energia-alan kasvun mahdollisuudet esitetään puolestaan jonkinlaisen 
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uuden työn kehyksessä. Uuden työn sisältö energia-alan kohdalla ilmenee 
muiden muassa seuraavanlaisista sitaateista: 

”Lapin laajat energiavarat tekevät mahdolliseksi energiatuotannon li-
säämisen kestävällä tavalla. Pohjoiset olosuhteet luovat mahdollisuuksia 
kehittää uusia ratkaisuja ja paikallista osaamista sekä energiatuotantoon 
että kulutukseen…. Lapin metsävarat mahdollistavat monipuolisen ener-
giahyödyntämisen sekä suuren mittakaavan tuotannossa että paikallisissa 
pienissä yksiköissä luoden edellytyksiä bioenergiayrittäjyydelle koko maa-
kunnassa.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 8)

”Myös pienemmät alueelliset bioenergiahankkeet ovat merkittäviä paikal-
listason työllistäjiä ja osaamisen kehittäjiä. Korjuun työllistävyys kohdistuu 
erityisesti kone- ja kuljetusyrittäjiin. Energiahankkeiden rakentaminen 
voisi tuoda Lappiin yhteensä jopa 7 000–10 000 välittömät vaikutukset.” 
(Lapin energiastrategia 2009, 56-57.)

”Varmistetaan paikallisten bioenergialähteiden hyödyntämismahdollisuu-
det kehittämällä metsänomistajien osaamista, metsäenergian korjuuta ja 
logistiikkaketjua sekä alan yritystoimintaa. Edistetään bioraaka-aineen 
markkinoiden kehittymistä sekä uusiutuvan energian tuotantoa tukevien 
voimalaitosten ja biopolttonestejalostamojen toteutumista.” (Maakunta-
suunnitelma 2009, 21-22.)

Energia-alan kasvamisen vakuuttelut nojaavat ja kumpuavat työn retoriikas-
ta, joka pohjaa Lapin laajoihin energiavaroihin tai pohjoisiin olosuhteisiin, jotka 
ikään kuin luonnollisena ominaisuutenaan kantavat mukanaan mahdolli-
suuksia energia-alan kasvulle ja sen myötä ansaintamahdollisuuksina, jotka 
osaltaan ovat uutta työtä. Energia on ikään kuin kasvanut sisään Lappiin. Se 
on yksi Lapin ominaisuuksista. ”Vanhan työn” retoriikassa tämä tarkoittaa 
jokien valjastamista ja voimaloiden rakentamista. Uuden työn retoriikka 
energia-alan kohdalla taas painottaa Lapin luonnonvaroja uuden osaamisen 
mahdollistajina. Tällöin asiakirjoissa ”uudesta työstä” käytetään nimitystä 
bioenergiayrittäjyys, -osaaminen ja –hankkeet. Ihmisryhmät, jotka asiakir-
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joissa mainitaan bioenergian kohdalla ja joille bioenergiaan liittyvä ”uusi 
työ” on mahdollisuus, ovat metsänomistajat sekä kone- ja kuljetusyrittäjät. 

Bioenergialla tarkoitetaan biopolttoaineista saatua energiaa. Biopolttoai-
neita saadaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista 
sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon so-
veltuvista orgaanisista jätteistä. Bioenergia muodostaa 80 prosenttia uu-
siutuvasta energiasta Suomessa ja se kattaa noin neljänneksen koko maan 
energiankulutuksesta. Bioenergian ohella muita uusiutuvia energialähteitä 
ovat aurinko-, tuuli-, vesi ja maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä 
saatava energia. (Bioenergiatietoa 2013.)

Tuulipuiston rakentamisen aikaisiksi työllisyysvaikutuksiksi koko toimi-
tusketjulle, komponentti- ja materiaalivalmistuksesta asennustöihin ja 
käyttöönottoon, on eri selvityksissä arvioitu 10 henkilötyövuotta/MW. 
Merituulivoimahankkeiden työllistävä vaikutus asennettua megawattia 
kohti on suurempi kuin maatuulivoiman johtuen laajoista vesirakennusura-
koista, monimutkaisesta logistiikasta sekä usein laajamittaisista sähköverk-
koinvestoinneista. Työllisyysvaikutusten kohdentuminen Lappiin riippuu 
alueen oman osaamisen ja palvelujen kyvystä vastata tarpeeseen. Karkeasti 
voidaan arvioida, että noin 5 % vaikutuksista kohdentuisi Lappiin, jolloin 
noin 2 200 MW tuulivoimakapasiteetin rakentaminen vastaisi yli 1 000 
henkilötyövuotta. Merituulivoiman käytönaikaisen huolto- ja kunnossapi-
don työllisyysvaikutus on hieman rannikko- ja sisämaakohteita suurempi. 
Noin 400 MW:n merituulipuiston käytön aikainen työllisyysvaikutus on 
noin 10–20 henkilötyövuotta. Rovaniemelle suunnitellun biovoimalai-
toksen rakentamisaikainen kokonaistyöllisyysvaikutus (rakennuspaikalla 
ja tehtailla) on arviolta noin 1 000 henkilötyövuotta. Näistä Lappiin 
voisi kohdentua noin 10–15 prosenttia pääasiallisesti rakennusteknisiin 
töihin. Käytön aikana biovoimalaitos työllistäisi 35 henkilöä käyttö- ja 
kunnossapitotehtäviin. Metsäenergian ja turpeen keruu, kuljetus ja käsittely 
työllistäisivät lisäksi 450 henkilöä vuosittain. Biodiesellaitoksen työllistä-
vyysvaikutusten voidaan arvioida olevan lähellä Rovaniemelle suunniteltua 
biovoimalaitosta. Myös pienemmät alueelliset bioenergiahankkeet ovat 
merkittäviä paikallistason työllistäjiä ja osaamisen kehittäjiä. Korjuun 
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työllistävyys kohdistuu erityisesti kone- ja kuljetusyrittäjiin. (Lapin ener-
giastrategia 2009, 56-57.)

On vaikea arvioida, millainen mahdollisuus bioenergiaan liittyvä uusi työ 
ja osaaminen olisivat metsänomistajille tai kone- ja kuljetusalan yrittäjille, 
sillä sisällöllisiltä määrittelyiltään bioenergia uuden työn ja osaamisen mah-
dollistajana on epämääräinen erityisesti silloin, jos työllistävyyttä ja uutta 
osaamista arvioidaan metsänomistajien, kone- ja kuljetusalan yrittäjien 
näkökulmasta. 

Kolme neljäsosaa Lapin metsätalousmaan pinta-alasta omistaa valtio. 
Yksityisten osuus on muusta maasta poiketen vain noin neljännes. Yhtiöi-
den osuus on pieni. Metsää lappilaisista omistaa noin joka kymmenes joko 
yksin, yhdessä puolison kanssa tai yhteisomistustilan osakkaana. ”Metsälöt” 
eli saman omistajan hallussa olevat metsät ja metsätalousmaat ovat yleensä 
kohtalaisen pieniä. Neljä tilaa viidestä ovat alle 100 hehtaaria. Vain 535 met-
sälön pinta-ala on yli 200 hehtaaria. Perheet omistavat yksityisistä tiloista 70 
% ja perikunnan ja yhtymät, perikunnat sekä kuolinpesät loput. Lähes 60 % 
metsänomistajista on yli 60-vuotiaita. Alle 40-vuotiaita on vain 6 %. Naisia 
metsänomistajista on joka neljäs. Puolet metsänomistajista asuu tilan sijain-
tikunnan ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla asuu noin 2100 ihmistä, joilla 
on metsää Lapissa. (Metsäkeskus 2013.) Yksityisten omistamia metsätiloja 
Lapissa on yhteensä 25 272 kappaletta. Se on noin 7 prosenttia koko maan 
ja noin 34 prosenttia koko Pohjois-Suomen (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja 
Lappi) yksityisten metsätilojen osuudesta. (SVT, Metsämaan omistus 2013.) 

Pohjois-Suomen osalta isossajaossa merkittävintä oli nimenomaan metsi-
en jakaminen. Kukin tila sai manttaalinsa mukaan metsää ja loppu, ylijäämä, 
jäi kruunun hallintaan. Näin syntyivät kruunun liikamaat, jotka 1850-luvun 
alussa perustettu metsähallitus otti hoitaakseen. Valtiosta tuli Lapin metsien 
suurin omistaja ja hyödyntäjä. (Enbuske 2003, 58-61.)

Kone- ja kuljetusalan laajuutta työllisyyden näkökulmasta on vaikea arvi-
oida, sillä ala ei esiinny itsenäisenä vuoden 2002 ja 2008 toimialaluokituk-
sissa. Sen sijaan Työhallinnon ammattiryhmittäin tekemissä tilastoissa alalla 
on oma itsenäinen luokituksensa. Esimerkiksi työttömien työnhakijoiden 
määrä kuljetuksessa ja liikenteessä vuonna 2008 Lapissa oli 343 henkilöä, 
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mikä on noin 3 prosenttia kaikista Lapin työttömistä. Työttömien naisten 
osuus kuljetuksen ja liikenteen ammattiryhmissä oli noin 15 prosenttia ja 
kaikista Lapin työttömistä ainoastaan 0,4 prosenttia. Työttömien miesten 
osuus kuljetuksen ja liikenteen ammateissa oli noin 3 prosenttia kaikista La-
pin työttömistä. (Lähde: Työhallinnon työnhakijatilastot, marraskuu 2008.) 

Edellisistä tilastoista päätellen metsänomistajien, kone- ja kuljetusalan 
yrittäjien määrä ei ole kovinkaan suuri, eivätkä he näyttäydy työttömyys- tai 
työllisyystilastojen valossa ongelmallisilta tai erityisiä toimenpiteitä uuden 
työn tai osaamisen muodossa kaipaavilta ihmisryhmiltä. Sen sijaan tilas-
toiden valossa voi kuitenkin tehdä johtopäätöksen edellisten ihmisryhmien 
sukupuolesta. Ryhmät muodostuvat suurimmaksi osaksi miehistä. 

Bioenergian mahdollisuudet alueiden kehittämiselle työllisyyteen perus-
tuen ei ole ainoastaan lappilainen ilmiö, vaan toive on valtakunnallinen. Bio-
energia nähdään etenkin maaseutualueiden mahdollisuutena. Sen uskotaan 
luovan harvaan asutulle maaseudulle työpaikkoja ja pieneltä osaltaan paik-
kaavan muualta alkutuotannosta häviäviä työpaikkoja. Kuitenkin Aki Villa 
ja Pasi Saukkonen (2010, 16), jotka ovat arvioineet bioenergian työllistäviä 
mahdollisuuksia Työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä, toteavat etteivät 
bioenergian työpaikat kuitenkaan riitä kääntämään aluekehityksen suuntaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan bioenergian 
mahdollistamat uusi työ ja osaaminen nähdään sijoittuvan maaseudulle ja 
paikkaavan muualta alkutuotannosta häviäviä työpaikkoja. Uuden työn 
bioenergiayrittäjät toimisivat harvaan asutulla maaseudulla, kuten matkai-
lualankin pienet yrittäjät – molempien alojen harjoittajat ilman osaamista ja 
rinnakkain (kaivos) teollisuuden kanssa. Jos bioenergiayrittäjyyden katsotaan 
ainakin vielä retorisesti pystyvän tarjoamaan uutta työtä maaseudulle, tode-
taan kuitenkin Lapin energiastrategiassa eksplisiittisestikin, että energia-
hankkeista on pikemminkin haittaa kuin hyötyä maaseudun elinkeinoille.  

”Poronhoito, kalastus, metsästys, pienimuotoinen maatalous sekä luonnon-
tuotteiden keräily ja käsityöt ovat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, joita 
nykyisin harjoitetaan myös yhdistelmäelin-keinona esimerkiksi matkailun 
ja muiden palvelujen ohella. Yksityiskohtaista vaikutusarviointia saame-
laiskulttuuria koskien ei energiastrategiaan ole mahdollista sisällyttää, vaan 
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vaikutukset arvioidaan tulevaisuudessa aina hankekohtaisesti voimassa ole-
vien säädösten ja menettelyjen mukaan. Lapin tulevissa energiahankkeissa 
tulee tarpeellisilta osin arvioida saamelaisten kotiseutualueella hankkeiden 
vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja pyrkiä hankkeiden toteutuksessa 
siihen, että hankkeiden toteuttamisella ei ole vähäistä suurempaa haittaa 
saamelaisten elinkeinoihin ja kulttuuriin saamelaisten kotiseutualueella. 
Tuulivoiman osalta suuret merituulihankkeet sijoittuvat useimmiten kau-
emmaksi merialueille, jolloin vaikutukset kohdistuvat pääasiassa kalastoon 
ja kalastukseen sekä voimajohtojen reittivaihtoehdoista riippuen niiden 
maavaikutusalueelle. Tunturialueilla tuulivoima koetaan ensisijaisesti 
maisemahaittana, mutta esillä ovat vahvasti myös elinkeino- ja luontoky-
symykset. Jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä tuulivoiman vaikutukset 
jäävät vähäisemmiksi. Energiastrategian valmistelun aikana suoritetun 
sidosryhmäviestinnän perusteella osa matkailuyrittäjistä kokee tuulivoi-
maloiden haittaavan mielikuvaa koskemattomasta luonnosta, mutta osa 
näkee tuulivoimalaitokset myös viestinä vihreästä ajattelusta ja kestävästä 
matkailusta. Vaikutuksia porotalouteen ja matkailuun tutkitaan parhail-
laan käynnissä olevassa Muonion Mielmukkavaaran tuulivoimahankkeen 
YVA-menettelyssä. Vesivoiman tuotannon lisäksi rakennettuja vesialueita 
käytetään myös tulvasuojeluun. Vesivoiman rakentaminen muuttaa kui-
tenkin luonnon alkuperäistä tilaa sekä vaikuttaa virkistysmahdollisuuksiin, 
matkailuelinkeinoon ja kalastusmahdollisuuksiin alueella. Kemihaaran 
altaan vaikutus porotalouteen on arvioitu noin 700 poron vähenemäksi. 
Ydinvoiman suurinta vastustusta aiheuttavat kysymykset liittyvät turval-
lisuusajatteluun ja ydinjätteen loppusijoituksen kestävyyteen. Ydinvoima-
laitosten pelätään aiheuttavan haitallisia säteilyvaikutuksia, ja erityisesti 
onnettomuuksien mahdollisuus huolestuttaa. Kuitenkaan ydinvoimalai-
tosten normaalikäytöllä ei ole todettu olevan haitallisia säteilyvaikutuksia. 
Ydinvoimalaitoshankkeen merkittävimmät myönteiset vaikutukset koh-
distuvat aluetalouteen ja työllisyyteen. Luonnonympäristöön kohdistuvista 
ydinvoiman vaikutuksista merkittävimpiin kuuluu merialueelle johdettavan 
jäähdytysveden vesistöä lämmittävä vaikutus. Paikallisista polttoaineista 
erityisesti metsähakkeen ja peltoenergian lisäys koetaan myönteisenä, sillä 
se edistää metsien ja maatalousmaiden hoitoa ja pitää maiseman siistinä. 
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Puun energiakäytön tulisi kuitenkin tapahtua kansantaloudellisesti vielä 
arvokkaamman metsäteollisuuden jalostusprosessien raaka-ainetarvetta 
uhkaamatta. Turpeen ympäristövaikutuksista nousevat esille ensisijaisesti 
tuotannon pöly- ja vesistövaikutukset, joiden minimoimiseksi on tehty jo 
pitkään tuloksekasta kehitystyötä. Selkeästi ristiriidattomin energiahanke 
on energian säästö. Huolimatta kasvavasta sähköntuotannosta, on tärkeää, 
että myös Lapissa hyödynnetään energiatehokkuuteen liittyvät mahdol-
lisuudet ja näin säästetään luontoa ja luonnonvaroja. Maakuntakaavoitus 
toimii intressejä yhteen sovittavana välineenä. Vuorovaikutteisen ja 
avoimen prosessin kautta pyritään löytämään tasapaino tärkeiden kehit-
tämistarpeiden, kuten palveluverkon, matkailun ja metsäalan, kaivos- ja 
energia-alan sekä liikenteen infrastruktuurin ja toisaalta maisema-, luonto- 
ja kulttuuriperintöarvojen sekä luontaiselinkeinojen kesken. Maakunta-
kaavoituksella tuetaan aluerakenteen kehitystä luomalla eri toiminnoille, 
kuten yritysten hankkeille, energiatuotannolle, asutukselle ja liikenteen 
infrastruktuurille toteuttamisen alueidenkäytöllisiä edellytyksiä. Maa-
kuntakaavat ohjaavat vuorostaan edelleen kuntien yleis- ja asemakaavoja 
sekä muuta yksityiskohtaisempaa toteutussuunnittelua. Tarkempi energia-
hankkeiden maankäytöllinen suunnittelu sisällytetään aina kaavoitukseen 
tarpeiden mukaisesti. (Lapin energiastrategia 2009, 61-62.)

Työn näkökulmasta tarkasteltuna Lapin energiastrategiassa uskotaan 
alan työllistävyyteen, mikä onkin asiakirjassa tarkkaan argumentoitua. 
Mutta, kuten energiastrategiassakin eksplisiittisesti todetaan, kohdistuvat 
suurimmat työllisyysvaikutukset erilaisten uusiutuvien energialähteiden 
voimaloiden rakentamisajankohdille. Lähiluku aineistosta osoittaa, että 
asiakirjojen retorisessa maailmassa bio- ja uusiutuvien energialähteiden 
tarjoama uusi työ ja osaaminen osoittautuvatkin osittain katteettomiksi 
lupauksiksi. (Fraser 2009.)

Energia-ala on retorisen analyysin valossa kaupantekoa, jossa kauppata-
varana on Lapin luonto ja kuluttajana Lapin teollisuus. Asiakirjojen retori-
sessa maailmassa energian metaforilla luodut erot ja järjestykset kiteytyvät 
lopuksi luonnon ja rakennetun ympäristön välisiksi kamppailuiksi, joita 
maakuntakaavoitus ratkoo. 
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3.5 Teollisuus
Nimeäminen

Teollisuuden nimeäminen maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä on 
kaikkina vuosina (2003-2009) ollut monivivahteista. Etulitteiden sisällöt 
eli se, millaiseen työhön etuliitteillä on viitattu, ovat muuttuneet suur- ja 
perusteollisuudesta korkean jalostusasteen arktiseksi teollisuudeksi. Lisäksi 
teollisuudesta käytettävät etuliitteet ovat usein kehittämistä, kehitystä ja teol-
lisuuden merkitystä korostavia etuliitteitä kuten vahva, kehittyvä ja moderni   .

Taulukko 9. Teollisuuden nimittäminen asiakirjoissa

2003 
Maakunta-
ohjelma

2005 
Maakuntasuun-
nitelma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakunta-
suunnitelman toi-
mintasuunnitelma 
ja Lappi työryhmän 
loppuraportti

2009 
Maakunta-
suunnitelma

Teollisuus
Metalli- ja 
metsäteol-
lisuus
Suurteolli-
suus
Perusteol-
lisuus
Vahva 
suurteolli-
suus
Elämys-
teollisuus
Elintarvike-
teollisuus

Teollisuus
Metsäteollisuus
Puunjalostus- ja 
metalliteollisuus
Suurteollisuus
Vahva perusteol-
lisuus
Perusteollisuus
Kemiallinen 
metsäteollisuus
Terästeollisuus-
keskittymä
Elämysteollisuus
Puutaloteollisuus
Elämysteollisuus
Viihdeteollisuus
Kaivosteollisuus

Teollisuus
Perinteinen 
teollisuus
Teollisuus-
keskittymä
Metalli- ja 
konepaja-
teollisuus

Teollisuus
Metalli- ja metsä-
teollisuus
Kaivosteollisuus
Kaivos- ja teräs-
teollisuus
Kaivannais- ja me-
talliteollisuus
Teollisuuden sovel-
lukset
Teollisuuden pal-
velut

Teollisuus
Teollisuusalat
Terästeollisuus
Metsäteollisuus
Teräs- ja kaivos-
teollisuus
Kaivos-, ener-
gia- ja luonnon-
tuoteteollisuus
Korkean jalos-
tusasteen 
luonnonvara- ja 
energiateollisuus
Kehittyvä teol-
lisuus
Moderni teol-
lisuus
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Kun vielä vuoden 2003 maakuntaohjelmassa teollisuutta olivat elämys- 
ja viihdeteollisuus, ovat ne jääneet myöhemmistä maakuntasuunnitelmista 
ja –ohjelmista pois. Vuodesta 2008 lähtien kaivos- ja kaivannaisteollisuuden 
maininnat tulevat mukaan ja vuonna 2009 maininnat modernista, kehitty-
västä ja korkean jalostusasteen teollisuudesta viittaavat muuttuvaan, nyky-
aikaiseen teollisuuteen ja samalla haluun teollisuuden nykyaikaistamisesta. 
Teollisuuden nimeämisessä on tapahtunut vuosina 2003-2009 jossain määrin 
perinteistymistä. Se on teräs-, metsä,- kaivos- ja luonnontuoteteollisuutta. 
Samanaikaisesti sen nimeämisessä on tapahtunut myös abstrahoitumista 
korkean jalostusasteen omaavaksi ja moderniksi. Tällainen abstrahoitunut 
teollisuus ei kohdistu enää mihinkään. 

ydinsisällöt

1) ”Lapin suurteollisuuden toimialat, teräs- ja metsäteollisuus ovat
strategisia maakunnan kehittämisessä. (Maakuntaohjelma 2003, 22)

2) ”Lapin koko talouden liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuosien
1999-2000 voimakas ja vuonna 2002 alkanut tasainen nousukausi ovat 
yhdenmukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa ja viestivät
teollisuuden vahvasta roolista Lapin aluetaloudessa.” (Maakuntasuun-
nitelma 2005,4)

3) ”Lapin koko talouden liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Nousu-
kaudet ovat yhdenmukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa
ja viestivät teollisuuden vahvasta roolista Lapin aluetaloudessa. Koko 
aluetalouden näkökulmasta suurteollisuusvetoisuus muodostaa kui-
tenkin myös riskin, kun globaalitalouden lakien mukaan tuotannol-
linen toiminta hakeutuu halvempien tuotantokustannusten maihin
ja lähemmäs kasvavia markkinoita. Myös raaka-aineiden, työvoiman
ja energian saatavuus ja hinta sekä kuljetuskustannukset vaikuttavat
tuotannollisen toiminnan sijoittumispäätöksiin. Lapissa kuten koko
Suomenkin tasolla on jo koettu teollisuuden sijoittumisstrategioiden
tuomat takaiskut esimerkiksi elektroniikan komponenttituotannon
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ja kemiallisen metsäteollisuuden osalta. Kovassa kilpailussa Suomen 
kaltaiset maat voivat turvata teollisuuden kilpailuedun vain panos-
tamalla osaamiseen ja tuotekehitykseen sekä nostamalla tuotannon 
jalostusastetta.” (Maakuntaohjelma 2006, 10.)

4) ”Lapin yritystoimipaikoissa kertyi vuonna 2004 liikevaihtoa 8,2 mil-
jardia euroa, josta teollisuuden osuus on yli puolet.” (Maakuntaohjelma 
2006, 11.)

5) ”Asukasta kohden laskettu arvonlisäys (BKT) on suurin teollisuusval-
taisella Kemi-Tornion seudulla …Teollisuuden kilpailuetu turvataan 
panostamalla osaamiseen ja tuotekehitykseen ja nostamalla tuotannon 
jalostusastetta …Vientimarkkinat perustuvat perinteiseen teollisuu-
teen ja vahvasti kasvaneeseen matkailuvetoiseen elämysklusteriin.” 
(Maakuntaohjelma 2006, 11) 

6) ”Stora Enson Kemijärven tehtaalta irtisanottiin YT-nuvottelujen 
päätyttyä 15.1.2008 yhteensä 186 työntekijää…Irtisanomiset tulevat 
vaikuttamaan Itä-Lapin alueen jo muutoinkin huonoon työllisyysti-
lanteeseen negatiivisesti. Kerrannaisvaikutukset näkyvät puukuljetuk-
sessa, kaupassa ja palveluissa.” (Maakuntaohjelman toteuttamissuun-
nitelma 2008, 32.)

7) ”Lapin elinkeinoelämä on hyötynyt maailmanmarkkinoiden imusta 
teollisuuden ja matkailun vahvana kasvuna… Metalli- ja metsäteolli-
suus toimii viennin kärkenä.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 
6-7.)

8) Teollisuus on tarvinnut tuekseen palveluyrityksiä kunnossapitoon, 
huoltoon ja asennuksiin. Näistä yrityksistä on syntynyt vahva osaa-
miskeskittymä lähinnä Kemi-Tornion alueelle. Myös logistiikan ja 
kuljetuksen toimialoilla on nähty kehittyvän teollisuuden positiiviset 
vaikutukset.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 6.)
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9) ”Lapin teollisuudelle ovat ominaista suuret markkinatilanteiden
mukaiset tuotannon volyymi- ja hintavaihtelut. Teollisuuden ja
kaivosten suhdanneriippuvuus on jatkossakin suuri. Samanaikaisesti
paikallisen omistuksen osuus ja vaikuttamisen keinot toimintaan
ovat pienet. Teollisuuden osuus Lapin yritysten liikevaihdosta oli 58
prosenttia ja työpaikoista 23 prosenttia vuonna 2007. Globalisaatio
ja maailmanmarkkinoiden kehitys on johtanut useilla toimialoilla
voimakkaisiin rakennemuutoksiin, joita talouskriisi on nopeuttanut. 
Lapin osalle ensimmäinen muutosaalto kohdistui vuosituhannen
alussa, kun ICT-alihankinta siirtyi aluksi maakunnan ulkopuolelle ja
Salcompin osalta myös toiseen maanosaan. Rakennemuutoksen toinen 
vaihe on koskenut metsäteollisuutta, joka on johtanut Kemijärven
tuotantoyksikön lopettamiseen. Metsäteollisuuden rakennemuutos
on edelleen kesken. Rakennemuutoksesta huolimatta metsäsektorin
merkitys Lapille on edelleen suuri, kun huomioidaan koko metsä-
sektorin arvoketju metsien hoidosta, kantorahatuloista, korjuusta
ja kuljetuksista edelleen jalostukseen kemiallisessa ja mekaanisessa
metsäteollisuudessa tai enenevässä määrin energiantuotannossa.”
(Maakuntasuunnitelma 2009,6)

10) ”Ainutlaatuinen, monimuotoinen ja puhdas luonto rikkaine luonnon-
varoineen mahdollistaa sekä menestyvän matkailuyritystoiminnan
että luonnonvaroja kestävästi hyödyntävän modernin teollisuuden ja
energiantuotannon.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 19.)

Ydinsisällöistä voi lukea teollisuudesta kertovan juonen vuosille 2003-2009. 
Yksityiskohtaisilla kuvauksilla ja niiden sijoittamisella osaksi jotakin tapah-
tumakulkua tai juonta vakuutetaan lukija tapahtumien autenttisuudesta. 
( Jokinen 1999, 144.) Vuonna 2003 suurteollisuus on ollut Lapin kehityksen 
ja kehittämisen kärkeä. Sitaatissa 1) väite ei ole tarvinnut seurakseen edes 
perusteluja. Se on ollut itsestään selvä asia. Vuosina 2005 ja 2006 teollisuu-
den esittäminen kehittämisen ja kehityksen veturina on tarvinnut seurak-
seen jo jonkinlaisia perusteluja. Sitaateissa 2), 3), 4) ja 5) talouden ja BKT:n 
kasvun on todettu olevan yhdenmukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden 
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kanssa, mistä on vedetty johtopäätös teollisuuden vahvasta roolista Lapissa 
ja Lapin aluetaloudessa. Tosin sitaatissa 3) on tunnistettu huolenaiheita, 
joita aiheuttavat globaalitalous, raaka-aineiden, työvoiman ja energian 
saatavuus, hinta ja kuljetuskustannukset sekä niistä aiheutuvat teollisuuden 
toimipaikkojen sijoittuminen. Ikävät uutiset ja teollisuuden huolenaiheet 
jatkuvat sitaateissa 6) ja 9), joissa kerrotaan Lapissa tapahtuneista teolli-
suuden toimipisteiden lakkauttamisista. Huonoista uutisista huolimatta 
teollisuus on Lapille tärkeä. Tämä todetaan aina uudelleen sitaateissa 5), 
7) ja 8), joissa viitataan alueiden erilaistumiseen. Kemi-Tornion seudulla 
menee hyvin, koska siellä on teollisuutta. Kääntäen ydinsisällön voisi lukea 
siten, että alueilla, joilta teollisuus on kadonnut, kuten Itä-Lapista, ei ole 
odotettavissa talouskasvua ja ”hyvinvointia”. Sitaatin 10) ydinsisältö esittää 
kuvan, jossa teollisuus elää rinnakkain, sopusoinnussa matkailun ja puhtaan 
luonnon kanssa.

lapin teollisuus

”Lapin teollisuus ja rakentaminen osaavat jo nyt toimia arktisissa olo-
suhteissa ja yliopiston pohjoisiin luonnonilmiöihin ja yhteiskuntaan 
kohdistuva tutkimus on arvostettua. Luonnontuoteteollisuudessa pohjois-
ten marjojen ja kasvinosien ominaisuuksia on hyödynnetty vasta vähän. 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 17.)

Olen metodologiaosassa tuonut esille sen, että niin sanottu Lapin teollisuus 
on asiakirjojen luomassa retorisessa maailmassa toistuva ydinsisältö. Seu-
raavaksi analysoin sitä, millaisille tekijöille mielikuva Lapin teollisuudesta 
perustuu. Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä tuodaan useassa kohtaa 
esille lappilaisen teollisuuden erityisyys. Asiakirjoissa määrittelyä ei selitetä, 
mutta verrattuna tilastoihin Lapin teollisuus on toki erityistä. Se on kapea-
laista ja haavoittuvaa.  

Lapin maakunnan suurimmat teollisuuden alat henkilöstömäärältään 
olivat vuosina 2003 – 2009 metalliteollisuus, metsäteollisuus, sähkö-, kaasu- 
ja vesihuolto, elintarviketeollisuus sekä kaivostoiminta ja louhinta. Näistä 
ainoastaan kaivostoiminta ja louhinta ovat kasvattaneet henkilöstöään vuo-
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teen 2010 mennessä ja ohittanut elintarviketeollisuuden henkilöstömäärän 
ollen työllistävyydeltään Lapin neljänneksi suurin teollisuuden ala.  

Taulukko 10. Lapin maakunnan suurimmat teollisuuden alat henkilöstömäärän 
mukaan vuosina 2003, 2008 ja 2010. 

Teollisuuden toimiala Henkilöstö 
vuonna 2003 
(TOL 2002)

Henkilöstö 
vuonna 2008 
(TOL 2008)

Henkilöstö 
vuonna 2010 
(TOL 2008)

Metalliteollisuus 4745 4674 4627
Metsäteollisuus 2666 2345 1974
Sähkö-, kaasu ja vesihuolto  856   714   706
Elintarviketeollisuus  627  518    435
Kaivostoiminta ja louhinta  309  478    689

(Lähde: SVT. Teollisuuden alue- ja toimialatilastot, vuodet 2003, 2008 ja 2010.)

Lapin teollisuus ei eroa muusta maasta suurimpien teollisuusalojen 
mukaan, vaan sen suhteen, että se on muuta maata kapea-alaisempaa ja 
keskittynyt vain muutamalle teollisuuden alalle. Koko Suomessa suurimmat 
teollisuuden alat ovat metalli-, metsä-, elintarvike- ja kemian teollisuus. 
Viidenneksi suurimpana teollisuuden alana henkilöstömäärältään koko 
Suomessa on muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus. Leena 
Suopajärven (2001) mukaan Lapin modernisoituminen ei niinkään ollut 
teollistumisessa vaan koneellistumisessa ja tämän vuoksi Lapissa teollistu-
minen on jäänyt kapea-alaiseksi. 

Teollisuuden osuus koko Lapin liikevaihdosta on kuitenkin huomattava, 
se on noin 57 prosenttia. Vuosien 2006 – 2008 aikana teollisuusalojen työl-
listävyys on kuitenkin laskenut reilusta 9 000 henkilöstä 8 400 henkilöön. 
(SVT, Työlliset toimialoittain 2006 ja 2008). Työllistävyydeltään se on Lapin 
maakunnan toiseksi suurin vuoden 2008 toimialaluokituksen mukaisesti 
terveys- ja sosiaalipalveluiden jälkeen. Lapissa, kuten muuallakin Suomessa, 
teollisuus on miesvaltainen ala naisten osuuden vaihdellessa 21–27 pro-
senttiin. Teollisuuden ala on Lapin maakunnan suurin miesten työllistäjä. 

Naistyövoiman määrä kasvoi teollisuuden toimialoilla 1960- ja 1970-lu-
vuilla nopeammin kuin miestyövoiman määrä. Sen sijaan 1980-luvulla 
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teollisuuden rationalisoinnit koskettivat naistyövoimaa enemmän kuin mies-
työvoimaa. Tällöin naistyövoiman määrä ja suhteellinen osuus teollisuuden 
toimialojen työvoimasta väheni miesten määrää nopeammin. (Kolehmainen 
1999, 67-68; Alestalo 1985, 103.)

kaltoin kohdeltu lapin teollisuus

Alueen kehittämistä tekevien tekstien retoriikassa teollisuus on vuosien 2008 
ja 2009 laman myötä muuttunut alasta, jota ei kyseenalaisteta puolustusta 
vaativaksi toimialaksi. Teollisuuden puolustuskirjoitukset liittyvät eksplisiit-
tisesti lappilaiseen erityisyyteen sekä suhdanteiden eli maailmantalouden 
vaihteluihin.  

  
”Lapin teollisuudelle ovat ominaista suuret markkinatilanteiden mukaiset 
tuotannon volyymi- ja hintavaihtelut. Teollisuuden ja kaivosten suhdan-
neriippuvuus on jatkossakin suuri. Samanaikaisesti paikallisen omistuksen 
osuus ja vaikuttamisen keinot toimintaan ovat pienet. Teollisuuden osuus 
Lapin yritysten liikevaihdosta oli 58 prosenttia ja työpaikoista 23 prosenttia 
vuonna 2007. Globalisaatio ja maailmanmarkkinoiden kehitys on johtanut 
useilla toimialoilla voimakkaisiin rakennemuutoksiin, joita talouskriisi on 
nopeuttanut. Lapin osalle ensimmäinen muutosaalto kohdistui vuositu-
hannen alussa, kun ICT-alihankinta siirtyi aluksi maakunnan ulkopuolelle 
ja Salcompin osalta myös toiseen maanosaan. Rakennemuutoksen toinen 
vaihe on koskenut metsäteollisuutta, joka on johtanut Kemijärven tuotan-
toyksikön lopettamiseen. Metsäteollisuuden rakennemuutos on edelleen 
kesken. Rakennemuutoksesta huolimatta metsäsektorin merkitys Lapille 
on edelleen suuri, kun huomioidaan koko metsäsektorin arvoketju metsien 
hoidosta, kantorahatuloista, korjuusta ja kuljetuksista edelleen jalostukseen 
kemiallisessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa tai enenevässä määrin 
energiantuotannossa.” (Maakuntasuunnitelma 2009,6)

Edellisestä sitaatista saa vaikutelman ikään kuin rakennemuutos eri vai-
heineen olisi kohdistunut erityisesti Lapin teollisuuteen. Vuoden 2009 
maakuntasuunnitelmassa teollisuuden puolustaminen on erityisen vahvaa. 
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Verrattaessa Lapin maakuntasuunnitelmaa muiden, elinkeinollisesti perin-
teisesti teollisuuteen pohjautuvien maakuntien suunnitelmiin ja ohjelmiin, 
saa Lapin osalta teollisuus mielenkiintoisen merkityksen. Lapin teollisuuden 
”huonovointisuudelle” etsitään syyllistä. Lapin maakunnan teollisuus on 
suhdanteiden, markkinavoimien ja rakennemuutoksen uhri, joka tarvitsee 
ymmärrystä ja ymmärtäjää. 

Lapin teollisuuden ominaisuutena pidetään suuria markkinatilanteiden 
mukaisia tuotannon volyymi- ja hintavaihteluita. Lisäksi Lapin teollisuuden 
omistus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat jossakin muualla kuin Lapissa. 
Se ei ole paikallisten ihmisten omistuksessa. Lapin teollisuus on siis muista 
riippuvaista teollisuutta eikä näin ollen omaa. Ne tekijät, jotka kohtelevat kal-
toin Lapin teollisuutta ovat suhdanteet, markkinavoimat ja rakennemuutos. 

Lapin maakunnan suunnittelua ja ohjausta koskevissa dokumenteissa 
teollisuus, talouden nousukausi ja suhdanteet rinnastetaan useaan otteeseen. 

 
”Lapin koko talouden liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuosien 1999-
2000 voimakas ja vuonna 2002 alkanut tasainen nousukausi ovat yhden-
mukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa ja viestivät teollisuuden 
vahvasta roolista Lapin aluetaloudessa.” (Maakuntasuunnitelma 2005,4)

”Lapin koko talouden liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Nousukaudet 
ovat yhdenmukaisia teollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa ja viestivät 
teollisuuden vahvasta roolista Lapin aluetaloudessa. Koko aluetalouden 
näkökulmasta suurteollisuusvetoisuus muodostaa kuitenkin myös riskin, 
kun globaalitalouden lakien mukaan tuotannollinen toiminta hakeutuu 
halvempien tuotantokustannusten maihin ja lähemmäs kasvavia markki-
noita. Myös raaka-aineiden, työvoiman ja energian saatavuus ja hinta sekä 
kuljetuskustannukset vaikuttavat tuotannollisen toiminnan sijoittumispää-
töksiin. Lapissa kuten koko Suomenkin tasolla on jo koettu teollisuuden 
sijoittumisstrategioiden tuomat takaiskut esimerkiksi elektroniikan 
komponenttituotannon ja kemiallisen metsäteollisuuden osalta. Kovassa 
kilpailussa Suomen kaltaiset maat voivat turvata teollisuuden kilpailuedun 
vain panostamalla osaamiseen ja tuotekehitykseen sekä nostamalla tuo-
tannon jalostusastetta.” (Maakuntaohjelma 2006, 10.)
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”Lapin yritystoimipaikoissa kertyi vuonna 2004 liikevaihtoa 8,2 miljardia 
euroa, josta teollisuuden osuus on yli puolet.” (Maakuntaohjelma 2006, 11.)

”Asukasta kohden laskettu arvonlisäys (BKT) on suurin teollisuusval-
taisella Kemi-Tornion seudulla …Teollisuuden kilpailuetu turvataan 
panostamalla osaamiseen ja tuotekehitykseen ja nostamalla tuotannon 
jalostusastetta …Vientimarkkinat perustuvat perinteiseen teollisuuteen 
ja vahvasti kasvaneeseen matkailuvetoiseen elämysklusteriin.” (Maakun-
taohjelma 2006, 11)

Erilaisten talouslukujen kuten bruttokansantuotteen nähdään kertovan myös 
teollisuuden tilasta siten, että teollisuuden korkea kysyntä ja vientimarkkinat 
lisäävät bruttokansantuotetta ja siten lisäävät teollisuusvaltaisten alueiden 
asukkaiden ”arvonlisäystä.” Maakuntaohjelmissa teollisuus saa avainroolin 
alueen kehittymisessä. Erityisesti suurteollisuus nähdään niin keskeisenä, 
ettei teollisuuden rinnalle missään ohjelmassa nosteta vakavasti otettavana 
vaihtoehtona mitään muuta elinkeinoa. Matkailu mainitaan, mutta vakavasti 
otettavana ainoastaan silloin, kun siitä itsestään tulee elämysteollisuutta 
tai turismivirtoja. Teollisuus ei myöskään ole mitä tahansa teollisuutta 
vaan suurteollisuutta eli isoja yksikköjä. Samanaikaisesti tunnistetaan 
näiden yksiköiden riippuvuus suhdannevaihteluista. Ne esitetään itsestään 
selvinä, luonnonvoimien kaltaisina, joihin pitää sopeutua tai ne on vain 
siedettävä. Tälle suurtalousriippuvuudelle ei yhdessäkään ohjelmassa esitetä 
minkäänlaista vaihtoehtoa. BKT:n kehittyminenkin esitetään nousevan 
tai laskevan suurteollisuuden kasvun ja laskun mukaisesti. Käytännössä 
bruttokansantuotteeseen lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut 
tavarat ja palvelut, joten teollisuuden tuotteet eivät yksinään nosta tai laske 
minkään alueen asukasta kohden laskettua bruttokansantuotetta vaan sen 
vaihteluihin vaikuttavat myös muun kuin teollisuustyön valmistamat tavarat, 
tuotteet ja palvelut.

Talouden ja erityisesti suhdanteiden vaihteluiden ennustaminen koetaan 
hankalaksi. Alueen kehittämistä tekevien tekstien retorisessa maailman-
kuvassa todetaan itsestään selvyytenä tilanne, jossa teollisuus on pakotettu 
kulkemaan rinta rinnan arvaamattomien suhdanteiden ja markkinavoimien 
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kanssa. Tämä luonnollistaminen antaa vaikutelman siitä ikään kuin ”arvaa-
mattomat” suhdanteet ja markkinavoimat kohtelisivat kaltoin Lapin teol-
lisuutta jättämällä sen suhdanteiden ja markkinavoimien arvaamattomien 
vaihteluiden ja omien lainalaisuuksiensa ulkopuolelle. Erityisen oikukkaaksi 
suhdanteet ja markkinavoimat ovat muuttuneet Lapin teollisuudelle, sillä 

”…paikallisen omistuksen osuus ja vaikuttamisen keinot toimintaan ovat 
pienet.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 6)

Tämän vuoksi Lapin teollisuus tarvitsee puolustamista ja apua. 

rakennemuutos ja sukupuoli

”Globalisaatio ja maailmanmarkkinoiden kehitys on johtanut useilla toimi-
aloilla voimakkaisiin rakennemuutoksiin, joita talouskriisi on nopeuttanut. 
Lapin osalle ensimmäinen muutosaalto kohdistui vuosituhannen alussa, 
kun ICT-alihankinta siirtyi aluksi maakunnan ulkopuolelle ja Salcompin 
osalta myös toiseen maanosaan. Rakennemuutoksen toinen vaihe on 
koskenut metsäteollisuutta, joka on johtanut Kemijärven tuotantoyksikön 

Eräs keino, tehdä ymmärrettävämmäksi ja saada hallintaan sekä siten pyrkiä 
ennustamaan markkinavoimien ja suhdanteiden heilahteluita, on tarkastella 
niitä rakennemuutoksen käsitteistön keinoin. Rakennemuutoksella viitataan 
yhteiskunnan elinkeinorakenteen muutokseen, mikä Suomessa merkitsi 
siirtymistä lähes suoraan maatalousvaltaisuudesta palveluyhteiskunnaksi. 
Palvelusektorin työvoiman kasvu oli nopeinta 1960- ja 1970-luvuilla ja 
perustui naistyövoiman miestyövoimaan nopeampaan kasvuun. (Koleh-
mainen 1999, 67-68; Alestalo 1985, 103.) Nykyään rakennemuutoksesta 
puhuttaessa viitataan yhteiskunnan jatkuvaan muutokseen kohti jälkiteol-
lista- tai informaatioyhteiskuntaa. Tätä kehitystä vauhdittaa teollisten työ-
paikkojen katoaminen Suomesta. Paikallisella tasolla rakennemuutosta edis- 
tää myös aiemmin kansallisesti tärkeiden valtionyhtiöiden muuttuminen 
monikansallisiksi yrityksiksi, joiden tärkeimmät tavoitteet eivät olekaan enää 
työvoimapoliittisia ja aluepoliittisia vaan taloudellisia. (Lyytinen 2013, 10.) 
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lopettamiseen. Metsäteollisuuden rakennemuutos on edelleen kesken.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 6)

Edellisessä sitaatissa tuodaan esille se, kuinka rakennemuutoksen kronolo-
gien eteneminen on lakkauttanut useita teollisuuden alan yrityksiä Lapista. 
Sitaatissa mainitaan elektroniikkaa valmistava Salcomp sekä sellutehdas 
Stora Enson tuotantoyksikön lakkauttaminen. Molemmat teollisuusyritykset 
ovat sijainneet Itä-Lapissa Kemijärvellä. Lapista lakkautettujen teollisuus 
yritysten tai teollisuuden toimipisteiden listaa voisi jatkaa vielä Torstain 
vaatetustehtaan lakkauttamisella vuonna 1990 (Hokkanen ym. 1993) sekä 
Torniossa sijainneen Lapin Kullan oluttehtaan lakkauttamisena vuonna 
2010. Lakkautetuista tehdasyrityksistä Salcomp sekä Torstain vaatetustehdas 
olivat naisvaltaisia työpaikkoja. Lapin Kullan oluttehtaan osalta työpaikan 
sukupuolikoostumuksesta ei ole tietoa, mutta elintarviketeollisuus on pe-
rinteisesti ollut naisvaltainen teollisuuden ala.  

Rakennemuutoksella on olemassa tunnistettava sukupuoli. Paikkakun-
nilla, joissa alueen työllistyminen perustuu esimerkiksi yhden teollisuusyri-
tyksen varaan, voi toimipaikan lakkauttaminen aiheuttaa toisen sukupuolen 
työpaikkojen häviämisen koko paikkakunnalta. Jonkin alueen nimeäminen 
rakennemuutosalueeksi mahdollistaa hakea valtiolta rahallista apua ra-
kennemuutoksen myötä työpaikkansa menettäneiden työllistymiseksi tai 
kouluttamiseksi. Näin tapahtui Stora Enson sellotehtaan lakkauttamisen 
myötä. Itä-Lapin alue nimettiin rakennemuutosalueeksi ja sille myönnettiin 
rakennemuutokseen perustuen valtion tukia. (Lyytinen 2013.) 

Sukupuoli tulee esille rakennemuutoksen yhteydessä myös silloin, kun 
tarkastellaan sitä, millaisten töiden lakkaaminen nimetään rakennemuutok-
sen aiheuttamiksi ja milloin on valtion aika ja mahdollisuus ”tulla väliin”. 
Edelliset esimerkit antavat vaikutelman siitä, että miesten tekemä tehdastyö 
olisi rakennemuutoksen uhri ja valtiolla olisi miesten työn puolustajan ja 
auttajan rooli.  

”Talouden taantuma on heijastunut nopeasti myös työmarkkinoille. Lapin 
työllisyysaste on viimeisen vuoden aikana laskenut ja työttömyys lisään-
tynyt kaikissa seutukunnissa. Lähes puolet työttömyyden kasvusta johtuu 
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lomautusten lisääntymisestä. Taantuma on näkynyt erityisesti rakennus- ja 
teollisuusalojen sekä miesten ja nuorten työttömyyden kasvuna. Taantuma 
on vaikuttanut työmarkkinoihin myös siten, että vanhemmissa ikäluokissa 
eläkkeelle jääminen on nopeutunut taloustilanteen johdosta. Tämä on 
omiaan lisäämään haasteita tulevien vuosien työvoiman riittävyydelle.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 6)

Alueen kehittämistä tekevien tekstien retorisessa maailmassa nimetään 
yhdeksi huolenaiheeksi taloudellisen taantuman aiheuttama miesten työ-
paikkojen katoaminen. Taloudellisten taantuma kausien aikana Lapin teol-
lisuus tarvitsee valtion puolustusta arvaamattomia markkinavoimia vastaan. 
Tilanne, jossa Lapin teollisuus ei pääse markkinavoimien ja suhdanteiden 
ennalta-arvaamattomuuksiin mukaan ei ole uusi, sillä Lapin teollisuus on 
ollut jo pitkään aluepolitiikan keinoin, valtion tukemaa toimintaa.  

lapin teollisuus on historiaa ja perinteitä

1900-luvun alussa Pohjois-Suomi tuli uudessa alueellisessa työnjaossa 
metsäteollisuuden ja muiden paikallisia luonnonvaroja jalostavien teolli-
suuksien sijaintipaikaksi. Pohjoiseen muodostui rakenne, jossa toisaalta oli 
pääoma- ja suuryritysvaltainen perusteollisuus, toisaalta lukuisat maaseudun 
pientilat, joiden toimeentulo riippui metsäteollisuuden ja infrastruktuurin 
rakentamisen tarjoamista työtilaisuuksista. Urho Kekkonen esitti vuonna 
1952 ohjelman Pohjois-Suomen teollistamiseksi: pohjoiset luonnonvarat 
oli otettava kansantalouden käyttöön ja valtion oli otettava päävastuu täs-
tä tehtävästä. Myöhemmin 1970-luvulla Pohjois-Suomen aluepolitiikka 
jatkoi jälleenrakennuskauden teollistamislinjaa, vaikka luonnonvaroihin 
perustuvan teollistumisen rajat tulivat vastaan jo 1960-luvulla. (Kerkelä 
2003, 129-153.) 

Maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä Lapin teollisuutta puolus-
tetaan ja sille annetaan merkityksiä, jotka toistavat retorisesti 1952 vuoden 
jälkeistä Pohjois-Suomen teollistamisen valtiollista ohjelmaa, joka nojasi 
pohjoisiin luonnonvaroihin. Kenties tämä luonnonvaroihin nojaava teolli-
suus, joka tutkimusaineistoni viimeisimmässä asiakirjassa esiintyy nimellä 
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korkean jalostusasteen luonnonvarateollisuus, saa aikaiseksi mielikuvan, jossa 
teollisuus on ikään kuin kasvanut kiinni Lappiin. Se kasvaa Lapista ja Lapin 
luonnosta. Teollisuuden olemassaoloa Lapissa ei perustella asiakirjoissa, 
vaan sen olemassaolo otetaan annettuna ja luonnollisena samoin kuin 
rakentamisen.

Lapin omaehtoisen teollisuuden etsimisestä ja nimeämisestä seuraa, että 
teollisuuden alalta irtisanotut miehet katsotaan oikeutetuiksi valtion tukiin 
joko uudelleen koulutuksen tai uuden työllistämisen keinoin perustamalla 
valtion tukien varassa uusi teollisuusalan yritys, jonne miehet voivat työllistyä. 

”Elinkeinopolitiikassa keskeistä on: - Turvataan teollisuuden toimintaedel-
lytykset liittyen raaka-aineiden saantiin, logistiikkaan, osaavan työvoiman 
riittävyyteen ja energiahuoltoon. Barentsin alueen suurhankkeiden hyö-
dyntämiseksi Rovaniemelle perustetaan valtakunnallinen Barents-keskus, 
joka toimii yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. - Lisätään teolli-
suusyritysten omaa arktisen osaamisen innovaatio- ja tutkimustoimintaa 
sekä yhteistyötä teollisuuden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. 
Parannetaan kylmä- ja talviteknologian edellytyksiä perustamalla Lapin 
kylmä- ja talviteknologian verkostomaisesti toimiva tutkimus- ja kehittä-
miskeskus. Kehitetään prosessiteollisuuden sekä kaivosten kunnossapito- ja 
teollisuuspalveluja. - Tuetaan Lapin kaivosklusterin kehittymistä kattaen 
infrastruktuurin, osaamisen ja koulutuksen sekä t&k-toiminnan. Ediste-
tään kaivostoiminnalle myönteistä lainsäädäntöä ja ilmapiiriä. Kaivoksiin 
varaudutaan ennakoimalla yhteen sovittaen maankäyttöön ja ympäristöön, 
työvoimaan sekä liikenteeseen liittyviä ratkaisuja.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 20)

Teollisuus ja teollisuuden edellytysten turvaaminen joko erilaisin valtiollisin 
ohjelmin tai retorisin keinoin nimeämällä teollisuus vuodesta toiseen yhdeksi 
maakunnan kärkialoista, on samalla turvannut miesten työn ja työpaikkojen 
olemassa olon ja jatkuvuuden. Tutkimusten mukaan (esim. Lyytinen 2013) 
miehet eivät koe mahdollisuutena sitä, että voisivat uudelleen kouluttautua 
ja työllistyä paremmin työllistäville naisvaltaisille aloille, eikä sitä heiltä 
edellytetäkään.
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Sen sijaan maakunnan ohjausta ja suunnittelua koskevien asiakirjojen 
retoriikassa teollisuus esitetään alana, jota suhdanteet heilauttelevat ja joka 
tarvitsee uudenaikaistamista, ja joka on välttämätön edellytys Lapin kehityk-
selle. Niinpä alueen kehittämistä tekevissä teksteissä esitetään toiveena taas 
Lapin teollisuuden liittoa valtion kanssa. Asiakirjojen retorisessa maailmassa 
tuotetaan mielikuvaa miesvaltaisesta teollisuudesta ja sen tarjoamista töistä 
Lapille arvokkaina ja siten suojelua tarvitsevina. 

3.6 sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muut 
hyvinvointipalvelut 
nimeäminen

Hyvinvointipalvelut mainitaan maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä 
yleensä ainoastaan sisällysluettelossa. Vuosien 2003-2009 dokumenteissa 
sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluihin sekä näihin nivoutuviin toimialoi-
hin viitataan hajanaisella termistöllä. Alalla ei ole varsinaista nimeä ja siitä 
kirjoitetaankin asiakirjoissa eri tavalla kuin muista aloista. Nimeämätöntä 
alaa kuvataan julkisina palveluina, kuntasektorin alaisuuteen kuuluvina 
palveluina, hyvinvointipalveluina tai sosiaali- terveys, koulutus- ja muina 
hyvinvointipalveluina. Kunnat ovat keskeinen sosiaali-, koulutus ja terveys-
palvelujen järjestäjä, joiden asema ja velvollisuus tietyn palvelurakenteen 
ylläpitämiseen on lakisääteinen. Tähän lakisääteisyyteen pohjaa osaltaan 
myös kuntien oikeus kerätä veroja. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut 
ovat myös keskeisin kuntien hallinnassa oleva väline väestön hyvinvoinnin 
takaamiseksi. Alue, josta käytän nimitystä ”hyvinvointipalvelut” ovat väes-
töpolitiikan ydintä. Siksi onkin kiinnostavaa katsoa, missä määrin ja mil-
laisella tavalla maakuntasuunnitelmissa ja alueen kehittämistä käsittelevissä 
asiakirjoissa hyvinvointipalveluista kirjoitetaan. 

Maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä vuosina 2003-2009 alan 
määritelmälliset painopisteet ovat vaihdelleet siten, että vuonna 2003 alaa 
kuvataan yleisesti kuntien tarjoamina tai yhteiskunnallisina palveluina, 
jotka aiheuttavat menoja. Vuonna 2005 nimetään hyvinvointiklusteri, joka 
perustuu sähköisille, kehittyneille ja yksityisille palveluille kuten telelääketie-
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de, teleterveydenhuolto sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntäville 
saumattomille palveluketjuille. Vuoden 2006 maakuntaohjelmassa astuvat 
huolenaiheet mukaan alan määrittelyyn. Maakunnan kehittämistä tekevissä 
teksteissä ollaan huolissaan yleisesti maakunnan väestöstä; yhtäältä sen 
liian pitkistä koulutusurista, toisaalta sen alhaisesta kouluttautumisasteesta, 
elintavoista ja terveydestä. Vuonna 2008 kirjoitetuissa maakuntasuunni-
telmassa ja Lappi työryhmän loppuraportissa nimetään sosiaali-, terveys-, 
koulutus- ja muiden hyvinvointipalveluiden eri töitä, tehtäviä ja toimintoja, 
joilla on mahdollisuus vaikuttaa väestöön ja sen koostumukseen ja jotka ovat 
tekemisissä väestöön kohdistuvien huolenaiheiden kanssa. Alalla nähdään 
olevan mahdollisuuksia vaikuttaa huolenaiheisiin ja ottaa ne kontrollin 
alaisuuteen. Tällaisina tehtävinä ja toimintoina on nimetty työvoimapalvelut 
ja työvoimapoliittiset toimenpiteet, lastensuojelu, neuvolatoiminta, koulutervey-
denhuolto ja päivähoito. 

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä myös koulutus ja tutkimus 
tunnistetaan hyvinvointipalveluiden alaiseksi työksi. Sosiaali-, terveys-, 
koulutus- ja muut hyvinvointipalvelut nimenä korvaa aikaisemmin käytetyn 
nimityksen yleisistä julkisista tai hyvinvointipalveluista. Sana koulutus eri 
etu- ja loppumääreineen esiintyykin vuoden 2009 maakuntasuunnitelmassa 
korostuneessa roolissa. 
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Taulukko 11. Sosiaali-, terveys-, koulutus ja muiden hyvinvointipalveluiden nimit-
täminen asiakirjoissa

2003 
Maakunta-
ohjelma

2005 
Maakunta-
suunnitelma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakuntasuunni-
telman toimintasuunni-
telma ja Lappi työryh-
män loppuraportti

2009 
Maakunta-
suunnitelma

Kuntien 
palvelu-
tarjonta
Kuntien 
terveyden-
huolto- ja 
hoiva-
menot
Julkisen 
sektorin 
työvoima
Yhteis-
kunnalliset 
palvelut

Sähköiset, 
kehittyneet 
palvelut
Hyvinvointi-
klusteri
Yksityiset 
hyvinvointi-
palvelut
Telelääke-
tiede
Teletervey-
denhuolto
Tieto- ja 
kommuni-
kaatiotek-
nologiaa 
hyödyntävät 
saumatto-
mat palvelu-
ketjut
Vanhusten 
ja vajaakun-
toisten 
itsenäistä 
asumista 
edistävät 
palvelut

Pitkä koulut-
tautuminen
Alhainen 
koulutusaste
Terveyden 
vaaratekijä
Veren koko-
naiskolesteroli-
arvo
Verenpaine-
taso
Tupakointi
Itsekannattava 
julkinen lii-
kenne
Joukkoliikenne
Hyvinvointi
Uudet 
teknologiat 
oppimisessa ja 
arjen asioiden 
hoitamisessa
Yhteiskunnal-
liset palvelut
Julkisen 
liikenteen 
toiminta-
mahdollisuudet
Hyvinvointi-
palvelut

Peruspalvelut
Sosiaaliturva, hoiva- ja 
terveysmenot
Työvoimapalvelut ja 
työvoimapoliittiset toi-
menpiteet
Hyvinvointi
Terveys
Lastensuojelu
Neuvolatoiminta
Kouluterveydenhuolto
Päivähoito
Sosiaali- ja terveysalan 
työsuhteen lyhyt kesto
Sosiaali-, terveys-, 
koulutus- ja muut hyvin-
vointipalvelut
Palvelujen järjestämis- ja 
tuottamistavat
Yksityisen, kolmannen 
ja julkisen sektorin 
kumppanuudet palvelu-
tuotannossa
Tilaaja-tuottajamalli
Asiakaslähtöiset sosiaali- 
ja terveyspalvelut
Uusi teknologia
Oppilaitokset ja tutki-
muslaitokset
Tutkimus- ja kehittämis-
projektien kansain-
välinen yhteistyö
Julkinen liikenne

Koulutus
Koulutus-
tarjonta
Korkea-
koulutus
Koulutus-
paikka
Koulutus-
ympäristö
Koulutus-
politiikka
Koulutus-
instituutti
Aikuis-
koulutus
Koulutus-
keskus
Koulutus ja 
hyvinvointi
Julkinen hen-
kilöliikenne
Julkinen 
hallinto
Sosiaali- ja 
terveyden-
huolto
Terveyden-
huolto ja 
sosiaali-
palvelut
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Toisin kuin muun työn, kuten rakentamisen, matkailun, energian ja 
teollisuuden kohdalla, julkisia ja muita hyvinvointipalveluita ei ole selkeästi 
nimetty. Ala on tunnistettu, mutta ei nimetty, mikä osittain kertonee siitä, 
että asiakirjateksteissä sitä ei selkeästi tunnusteta työksi eikä näin ollen 
tunnusteta sen asiantuntijuutta tai osaamista. (vrt. Foucault 2010.) Olen 
päätynyt käyttämään alasta samaa nimitystä, joka esitetään vuoden 2008 
asiakirjoissa eli sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muut hyvinvointipalvelut.

Taulukko 12. Asiakirjoista löydetyt julkisten alojen luokitukset
Julkinen hallinto Koulutus Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
Julkisen sektorin 
työvoima 

palvelut
Sähköiset, kehitty-
neet palvelut
Kuntien palvelu-
tarjonta
Työvoimapalvelut 
ja työvoimapoliitti-
set toimenpiteet
Palvelujen järjestä-
mis- ja tuottamis-
tavat
Yksityisen, kol-
mannen ja julkisen 
sektorin kumppa-
nuudet palvelu-
tuotannossa
Tilaaja-tuottaja-
malli
Julkinen hallinto

Pitkä kouluttautumi-
nen
Alhainen koulutusaste
Uudet teknologiat 
oppimisessa ja arjen 
asioiden hoitamisessa
Oppilaitokset ja tutki-
muslaitokset
Tutkimus- ja kehittä-
misprojektien kansain-
välinen yhteistyö
Koulutustarjonta
Korkeakoulutus
Koulutuspaikka
Koulutusympäristö
Koulutuspolitiikka
Koulutusinstituutti
Aikuiskoulutus
Koulutuskeskus
Koulutus ja hyvinvointi

Kuntien terveydenhuolto- ja hoiva-
menot
Hyvinvointiklusteri
Yksityiset hyvinvointipalvelut
Telelääketiede
Teleterveydenhuolto
Tieto- ja kommunikaatioteknologiaa 
hyödyntävät saumattomat palvelu-
ketjut
Vanhusten ja vajaakuntoisten itse-
näistä asumista edistävät palvelut
Terveyden vaaratekijät:
Veren kokonaiskolesteroliarvo
Verenpainetaso
Tupakointi
Sosiaaliturva, hoiva- ja terveysmenot
Terveys
Lastensuojelu
Neuvolatoiminta
Kouluterveydenhuolto
Päivähoito
Sosiaali- ja terveysalan työsuhteen 
lyhyt kesto
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveys-
palvelut
Uusi teknologia
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut

Yhteiskunnalliset
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Eniten julkisten alojen luokitukset koskevat terveydenhuoltoa ja sosi-
aalipalveluita. Toisin kuin julkisen hallinnon ja koulutuksen alaisuuteen 
kuuluvissa kuvauksissa, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kuvaukset 
sisältävät myös taloudellista arvottamista, mikä ilmenee erilaisina kuluina, 
kuten terveydenhuolto- ja hoivamenot. Terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita 
arvotetaan teksteissä niiden taloutta palvelevan hyödyn mukaisesti. 

ydinsisällöt

1) ”Lapin maakunnallisen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ta-
voitteena ohjelmakaudella on tukea palvelurakenteen kehittämistä 
niin, että palvelut voidaan turvata mahdollisimman hyvin koko 
maakunnassa. Huomiota kiinnitetään myös alue- ja väestöryhmäkoh-
taisiin eroihin maakunnan sisällä. Väestön ikärakenteen muutoksesta 
johtuvaan palvelutarpeen kasvuun varaudutaan tukemalla vanhusten 
itsenäiseen selviämiseen liittyvää kehittämistoimintaa ja ennaltaeh-
käisevää toimintaa. Lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi ohjelmakauden keskeisimmistä 
tavoitteista. Uuden teknologian ja yritystoiminnan hyödyntäminen 
hyvinvointipalveluiden kehittämisessä on välttämätöntä pitkien vä-
limatkojen maakunnassa.” (Maakuntaohjelma 2003, 41.)

2) ”Palveluiden saavutettavuuden varmistamisessa uusi teknologia antaa 
kaiken aikaa uusia mahdollisuuksia (esim. sähköiset palvelut, etä- ja 
monimuoto-opetus ja teleterveydenhuolto), joita tulee hyödyntää te-
hokkaasti. Lisäksi valtion ja kuntien tehtävien jakoa on uudistettava.” 
(Maakuntasuunnitelma 2005, 21.) 

3) ”Väestörakenteen muutos ja väestön keskittyminen asettavat kunnille 
haasteita hyvinvointipalvelujen järjestämisessä ja haasteisiin vastaa-
minen edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen aktiivista kehittämistä. 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa etsitään uusia keinoja ja siirretään toi-
minnan painopistettä terveyden edistämiseen, varhaiseen puuttumiseen 
ja ennaltaehkäisyn tehostamiseen.” (Maakuntaohjelma 2006, 51.)
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4) ”Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan väestön 
ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- sekä hoiva- ja ter-
veysmenoja… Väestön hyvinvointia ja terveyden edistämistä tuetaan 
uusilla toimintatavoilla hyödyntäen teknologiaa… Toimivat ja oikein 
mitoitetut sosiaali-, terveys-, koulutus-, ja muut hyvinvointipalvelut 
ovat sekä asukkaiden että aktiivisen elinkeinoelämän kannalta tär-
keitä. Kunnat voivat lisätä yhteistoimintaa, tehostaa uusia palvelujen 
järjestämis- ja tuottamistapoja, lisätä yksityisen, kolmannen ja julkisen 
sektorin kumppanuuksia palvelutuotannossa sekä ottaa käyttöön mm. 
tilaaja-tuottajamallin. Asiakaslähtöisten sote-palveluiden kehittämi-
nen tapahtuu hyödyntämällä uutta teknologiaa.” (Lappi-työryhmän 
loppuraportti 2008, 50; 118.) 

5) ”Elinkeinojen kehittämisen rinnalla on varmistettava se, että kunnat 
säilyvät toimintakykyisinä ja palvelutarjonta vastaa tulevaisuuden 
tarpeisiin. Sekä valtion taloudellisen liikkumavaran että kuntata-
louden odotetaan kiristyvän lähivuosina. Samanaikaisesti palvelujen 
kysyntään kohdistuu lisääntyviä paineita esimerkiksi väestön ikään-
tymisestä johtuen. Tämän vuoksi on välttämätöntä suhtautua avoi-
mesti lisääntyvään ylikunnalliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön 
palvelujen järjestämisessä. Lisäksi on löydettävä valmiutta kuntakentän 
rakenteelliseen uudistamiseen.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 2)

Ydinsisällöistä on luettavissa hyvinvointi- ja julkiselle palvelutyölle vaadi-
tut muutokset, joita ovat teknologian hyödyntäminen, ennaltaehkäisevään 
toimintaan panostaminen, kunta, valtio ja yksityisen sektorin raja-aitojen 
poistaminen. Työn tulee muuttua vastaamaan tulevaisuuden haasteita, joita 
ovat väestön väheneminen ja ikääntyminen, kasvavat menot ja tarvittavat 
säästöt. 

Maakuntaohjelmissa ja –suunnitelmissa hyvinvointipalveluiksi nime-
ämästäni alasta kirjoitetaan ensisijaisesti ongelmina. Lähestyn sosiaali-, 
terveys-, koulutus- ja muita hyvinvointipalvelun retorista analyysiä alasta 
tuotettujen ongelmapuheen ydinsisältöjen kautta. Ongelmapuheen aihe-
uttavat yhtäältä alan lakisääteiset toiminnot eli kunnallisiin palveluiden 
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järjestämiseen liittyviin velvollisuuksiin ja toisaalta pyrkimykset murtaa 
kunta- ja valtiosektorin sekä yksityisen sektorin raja-aitoja. Ongelmapu-
heesta seuraa työn muutosvaatimuksia, jotka esiintyvät teksteissä erilaisina 
mahdollisuuksina, pakotteina ja velvoitteina.  

ongelmapuhe

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat toimialana Lapin maakunnan suurin. Ala 
työllisti yhteensä 12 250 henkilöä, joista noin 89 prosenttia (n= 10 881) 
oli naisia vuonna 2009. Ala on Lapin alueen suurin työllistävyydeltään ja 
naisten työllistäjänä merkittävin. Toiseksi suurin ala naisten työllistäjänä on 
tukku- ja vähittäiskauppa. Koulutus työllisti vuonna 2009 5 531 henkilöä, 
joista 66 prosenttia oli naisia. Koulutus on Lapin alueen neljänneksi ja 
naisten kolmanneksi työllistävin ala. (SVT. Työlliset toimialoittain 2009.)  

Julkisen sektorin hyvinvointipalvelut ovat olleet myös merkittävä osa 
Lapin alueen kehitystä, sillä julkisen sektorin ja hyvinvointipalveluiden 
laajeneminen oli keskeinen syy 1970-luvulla tasapainoisempaan aluekehi-
tykseen. Naisvaltaisten alojen kasvu korvasi myös maatalouden rationali-
soinnin aiheuttamaa naistyöpaikkojen katoa. Lapin läänin julkisten alojen 
kasvunopeus ylitti maan keskimääräisen kasvunopeuden. Julkisten palvelujen 
työllisyys väheni 90-luvun laman aikana, mutta kun lasku oli muilla aloilla 
vielä nopeampaa, kasvoi julkisten alojen suhteellinen osuus työllisistä edel-
leen. (Kerkelä 2003, 153.) 

Sosiaali-, terveys- koulutus- ja muut hyvinvointipalvelut ovat työlli-
syysnäkökohdiltaan työllistävin ala. Se ei myöskään reagoi yhtä herkästi 
suhdanteiden vaihteluihin, kuten rakentaminen, teollisuus ja matkailu. 
Terveys- ja sosiaalipalvelut toimialana ovat kasvattaneet työvoimaosuuttaan 
vuosina 2003-2009. Lisäksi ala on pystynyt tähän suhdannevaihteluista 
huolimatta. Silti ala esitetään maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä 
ongelmapuheen kautta. 

”Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan väestön ikäänty-
misestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- sekä hoiva- ja terveysmenoja… 
Väestön hyvinvointia ja terveyden edistämistä tuetaan uusilla toiminta-
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tavoilla hyödyntäen teknologiaa… Toimivat ja oikein mitoitetut sosiaali-, 
terveys-, koulutus-, ja muut hyvinvointipalvelut ovat sekä asukkaiden että 
aktiivisen elinkeinoelämän kannalta tärkeitä. Kunnat voivat lisätä yhteis-
toimintaa, tehostaa uusia palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja, lisätä 
yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuuksia palvelutuotan-
nossa sekä ottaa käyttöön mm. tilaaja-tuottajamallin. Asiakaslähtöisten 
sote-palveluiden kehittäminen tapahtuu hyödyntämällä uutta teknologiaa.” 
(Lappi-työryhmän loppuraportti 2008, 50; 118.) 

Lapin maakunnan suunnittelua ja ohjausta tekevissä asiakirjoissa esitetään 
julkisin varoin toimivat hyvinvointipalvelut vastakkaisina toimivalle talo-
udelle. Hyvinvointipalveluiden tulisi siis löytää oikeat mittasuhteensa ja 
toimintatapansa, jotta ne edesauttaisivat elinkeinoelämän kehittymistä tai 
eivät ainakaan hidastuttaisi sitä.

Kun muu työ eli rakentaminen, matkailu, energia ja teollisuus esitetään 
siten, että ne saisivat valtiolta mahdollisimman paljon rahaa eli tukia ke-
hittämiseensä, esitetään julkisen sektorin peruspalvelu- ja hyvinvointityö 
sellaisena, miten se voisi parhaiten säästää valtion ja kuntien rahoja ja miten 
siellä tehtävä työ voitaisiin tehdä entistä niukemmilla resursseilla.

”Elinkeinojen kehittämisen rinnalla on varmistettava se, että kunnat säi-
lyvät toimintakykyisinä ja palvelutarjonta vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. 
Sekä valtion taloudellisen liikkumavaran että kuntatalouden odotetaan 
kiristyvän lähivuosina. Samanaikaisesti palvelujen kysyntään kohdistuu 
lisääntyviä paineita esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Tämän 
vuoksi on välttämätöntä suhtautua avoimesti lisääntyvään ylikunnalliseen 
ja maakunnalliseen yhteistyöhön palvelujen järjestämisessä. Lisäksi on 
löydettävä valmiutta kuntakentän rakenteelliseen uudistamiseen.” (Maa-
kuntasuunnitelma 2009, 2)

”Kunnille on lailla säädetty laaja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden 
järjestämisvelvollisuus, mutta kunnalla ei ole palveluiden tuottamisvel-
vollisuutta. Lapin kunnat ovat pääasiassa kuitenkin itse myös tuottaneet 
palvelut asukkailleen. Viime vuosina on ryhdytty yhä aktiivisemmin 
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selvittämään erilaisia tuotantovaihtoehtoja, kuten palveluiden ostamista 
yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Pienillä ja harvaan asutuilla kunnilla 
on käytännössä vähän vaihtoehtoja. Lapissa on kaksi kansanterveystyön 
kuntayhtymää Muonio-Enontekiö ja Pelkosenniemi-Savukoski. Muut 
kunnat järjestävät perusterveydenhuollon yksin. Kaikki kunnat järjestävät 
sosiaalihuollon palvelut yksin, poikkeuksena sosiaalipäivystys. Erikoissai-
raanhoidon osalta järjestämisvastuu on kuntayhtymällä ja rahoitusvastuu 
kunnilla. Sairaanhoitopiirit ovat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kolpeneen kehitys-
vammahuollon palvelukeskuksen kuntayhtymään kuuluvat kaikki kunnat. 
Saamenkielisten palvelujen osalta järjestämisvastuu on kunnilla, mutta 
rahoitusvastuu on jaettu valtion kesken.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 14.)

Nämä kaksi sitaattia vuoden 2009 maakuntasuunnitelmasta tuovat esille 
retorisia toistoja ja luonnollisen kaltaisia yhteyksiä, jotka luokittelevat, 
asettavat vastakkain ja kategorisoivat sosiaali-, terveys-, koulutus- ja mui-
den hyvinvointipalvelujen työtä. Näitä luokitteluja ja vastakkainasetteluja 
analysoidakseni olen yhdistänyt tekstejä ja jakanut ne sisällöllisesti kolmeen 
osaan. Teksteistä on tunnistettavissa kehittämiseen, (perus)palveluihin, 
yksityistämiseen ja yrittäjämäiseen toimintaan, valtioon ja kuntaan liittyviä 
eri diskurssien välisiä rajanvetoja ja vastakkainasetteluja.  

a) Elinkeinojen kehittämisen rinnalla on varmistettava se, että kunnat 
säilyvät toimintakykyisinä ja palvelutarjonta vastaa tulevaisuuden 
tarpeisiin. Sekä valtion taloudellisen liikkumavaran että kuntatalou-
den odotetaan kiristyvän lähivuosina. Kunnille on lailla säädetty laaja 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden järjestämisvelvollisuus, mutta 
kunnalla ei ole palveluiden tuottamisvelvollisuutta. Lapin kunnat ovat 
pääasiassa kuitenkin itse myös tuottaneet palvelut asukkailleen.

Edellisen sitaatin ydinsisältö on se, että kunnat, vaikka niillä onkin ter-
veydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu, ovat kuitenkin 
nykyisessä niukkenevien resurssien tilanteessa tuottaneet palvelunsa liikaa 
itse. Lisäksi kuntien tulisi sopeuttaa palvelutarjontansa vastaamaan tule-
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vaisuuden tarpeita. Kohdassa a) tulee esille myös se, että nykyinen kuntien 
palveluntarjonta asettuu vastakkain elinkeinojen kehittämispyrkimysten 
kanssa. Tästä seuraa, että kunnat joutuvat tasapainoilemaan kehittämisen ja 
palvelujen tarjoamisen kanssa sekä ratkaisemaan kysymyksen siitä, lähteäkö 
mukaan elinkeinojen kehittämiseen vai sanoutuako siitä irti. Elinkeinoja 
on kehitettävä, mutta kuntien toimintakyky on säilytettävä, mikä tapahtuu 
käytännössä säästämällä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

b) Samanaikaisesti palvelujen kysyntään kohdistuu lisääntyviä paineita 
esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Viime vuosina on ryhdytty 
yhä aktiivisemmin selvittämään erilaisia tuotantovaihtoehtoja, kuten 
palveluiden ostamista yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Pienillä 
ja harvaan asutuilla kunnilla on käytännössä vähän vaihtoehtoja.

Edellisen sitaatin ydinsisältö on selvä. Siinä kaivataan erilaisia vaihtoehtoja 
tuottaa palveluita, kuten palveluiden ostamista yksityiseltä tai kolmannelta 
sektorilta. Uusia vaihtoehtoja tuottaa palveluita perustellaan erityisesti 
väestön ikääntymisellä. Mahdollisuudet hyvinvointipalveluyrittäjyydelle 
tarjoutuvat väestön ikääntymisen myötä, mikä lisää palveluiden kysyntää. 
(Merenheimo 2010, 252.)  

Mutta, toisin kuin esimerkiksi energian kohdalla, hyvinvointipalveluita 
ei nähdäkään alueen kehittämistä tekevien tekstien retorisessa maailmassa 
elinkeinollisen kehittämisen mahdollisuutena, vaan pikemminkin yrittäjyys 
ymmärretään supistuvan kuntatalouden kehyksen kautta. 

c) Tämän vuoksi on välttämätöntä suhtautua avoimesti lisääntyvään 
ylikunnalliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön palvelujen järjestä-
misessä. Lisäksi on löydettävä valmiutta kuntakentän rakenteelliseen 
uudistamiseen. Lapissa on kaksi kansanterveystyön kuntayhtymää 
Muonio-Enontekiö ja Pelkosenniemi-Savukoski. Muut kunnat järjestä-
vät perusterveydenhuollon yksin. Kaikki kunnat järjestävät sosiaalihuol-
lon palvelut yksin, poikkeuksena sosiaalipäivystys. Erikoissairaanhoidon 
osalta järjestämisvastuu on kuntayhtymällä ja rahoitusvastuu kunnilla. 
Sairaanhoitopiirit ovat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja 



154 | Alueen ja työn sukupuoli

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kolpeneen kehitysvam-
mahuollon palvelukeskuksen kuntayhtymään kuuluvat kaikki kunnat. 
Saamenkielisten palvelujen osalta järjestämisvastuu on kunnilla, mutta 
rahoitusvastuu on jaettu valtion kesken.”

Edellisessä sitaatissa tuodaan ydinsisältönä eksplisiittisesti esille kuntien yh-
distämisen tarpeellisuus, mistä seuraa se, että tulevaisuudessa on vähemmän 
kuntia ja sen myötä kunnallisia palveluita. Lisäksi, implisiittisesti sitaatista 
on luettavissa jonkinasteista kunnan ja valtion vastakkainasettelua, joka 
ilmenee esimerkiksi sellaisissa ilmauksissa kuten; saamenkielisten palvelujen 
osalta järjestämisvastuu on kunnilla, mutta rahoitusvastuu on jaettu valtion 
kesken. Sitaateissa a) ja b) tuodaan esille kunnan järjestämisvastuu, mutta ei 
toteuttamisvastuuta. Lisäksi erityisesti sitaatissa a) esiintuotu elinkeinollinen 
kehittäminen asettuu vastakkaiseksi kuntasektorin velvollisuuksien kanssa. 
Siitä seuraa, että kunnalla on velvollisuuksia, mutta valtio päättää siitä, mikä 
on kehittämistä ja kehittämisen arvoista. 

”Pitkän aikavälin kuntatalouden haaste on se, miten kehittämisen vaatima 
infrastruktuuri, koulutus ja tutkimustoiminta sekä hyvinvointipalvelut 
rahoitetaan, kun nähtävissä on julkisen rahoituksen heikkeneminen sekä 
valtion että kuntien osalta. Myös Lapissa tarvitaan uudenlaisia tapoja 
järjestää ja tuottaa palvelut joko kunnan itsensä toimesta tai kuntayhteis-
työllä. Vuosikatteella mitattuna Lapin kuntien talous on vuoden 2008 
tietojen perusteella valtakunnan keskitasoa +367 euroa asukasta kohden. 
Vuosikatteiden arvioidaan heikentyvän vuosina 2009-2012 erityisesti 
verotulojen vähenemisen vuoksi. Vuosista 2010 ja 2011 ennustetaan 
tulevan kuntakentälle erittäin vaikeita kaventuvan tulopohjan ja heikon 
työllisyystilanteen johdosta. Verotulokertymien putoaminen merkitsee 
väistämättä vuosikatteiden heikkenemistä ja velkaantumisen kasvua 
toimintamenojen kasvaessa. Lapin tilannetta helpottaa 2010 alusta mak-
settava poikkeuksellisen harvaan asutuille kunnille ja saaristokunnille 
sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnille kohdennettu 30 miljoonan 
euron valtionosuuden lisäosa. Kuntien valtionosuusuudistus toteutetaan 
supistettuna vuoden 2010 alusta. Mahdolliset muut muutokset siirtyvät 
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myöhemmin toteutettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kun-
nallisten peruspalveluiden rahoitusta kokoamalla peruspalvelujen valtion-
osuudet yhdeksi kokonaisuudeksi valtiovarainministeriön hallinnonalalle. 
Toteutettava osauudistus ei vaikuta kuntien välisiin kustannuksiin, koska 
muutoksen vaikutus tasataan kuntien välillä lukuun ottamatta edellä mai-
nittua lisäosaa ja harkinnanvaraisia valtionosuuden korotuksia. Suomessa 
on toteutettu vuosina 2000-2009 yhteensä 64 kuntien yhdistymistä. Kun-
tien lukumäärän arvioidaan edelleen vähenevän jo päätettyjen liitosten ja 
aloitettujen selvitysten perusteella noin 300 kuntaan lähivuosien aikana. 
Lapissa on toistaiseksi toteutunut 2006 alusta voimaan tullut entisten 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan liittyminen uudeksi Rovanie-
men kaupungiksi. Lapissa on Rovaniemen liitoksen jälkeen 21 kuntaa.” 
(Maakuntasuunnitelma 2009, 12-13.)

Eeva Jokinen (2013, 13-15) kuvaa sitä, kuinka ”naisten liittolaisena pidetty 
hyvinvointivaltio” on muuttunut naisille ”julmaksi valtioksi” uuden talouden 
retorisessa kehyksessä. Tutkimusaineistoni retorisessa maailmassa tämä 
näkyy erityisesti puheena hyvinvointipalveluiden järjestämisestä, jossa valtio 
ja kunta asettuvat vastakkain siten, että kunnilla on velvollisuuksia, mutta 
valtio sitoutuu rahoittamaan velvollisuuksia ainoastaan silloin, kun ne ovat 
alueen kehittämisdiskurssin kanssa linjassa. Hyvinvointipalveluiden työn ja 
järjestämisen kohdalla tämä näkyy erilaisina vaihtoehtoina, mahdollisuuk-
sina, pakkoina ja velvoitteina. 

mahdollisuuksia ja rajoitteita

Hyvinvointipalveluyrittäjyys ilmenee teksteissä kehittämispuheen yhtey-
dessä. Se esitetään supistuvan kuntatalouden kehyksessä siten, että kuntien 
tulisi järjestää palvelunsa uudella tavalla asiakaslähtöisesti, yritysten, julkisen 
ja kolmannen sektorin yhteistyötä tiivistäen, mitä tukevat sähköiset palvelut.

”Kansallisen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – ohjel-
man tavoitteena on uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa 
sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa, edistää palvelujen saatavuutta, laatua 



156 | Alueen ja työn sukupuoli

ja vaikuttavuutta sekä edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia alalla. 
Keinona on asiakaslähtöinen yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin 
yhteistyö sekä tätä tukevat sähköiset palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tulevaisuuden haasteet liittyvät tehokkuus- ja tuottavuusvaatimuksiin. 
Toimintaympäristön muutoksessa ohjaavia tekijöitä ovat uudentyyppisten 
verkostomaisten palvelumallien ja palvelujen kehittäminen, palvelutuotan-
non johtaminen sekä henkilökunnan kannustinjärjestelmät.” (Maakunta-
ohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, 22.)

Palveluiden uudenlaiselle järjestämiselle on mahdollista saada kansallista eli 
valtion rahaa. Kansallista rahaa on tarjolla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestel-
mien kehittämiseen. Kuitenkin Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä 
palvelujen uudelleen järjestämisellä viitataankin kaikkiin hyvinvointipalvelui-
hin, jotka esimerkiksi hyvinvointiklusterissa on määritelty seuraavasti:

”Hyvinvointipalveluista keskeisiä ovat telelääketiede ja teleterveyden-
huolto, tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntävien saumattomien 
palveluketjujen kehittäminen sekä vanhusten ja vajaakuntoisten itsenäistä 
asumista edistävät palvelut ja teknologia. Klusterin kehittämisessä on tut-
kimus- ja kehittämistoiminnalla sekä julkisella sektorilla toistaiseksi suuri 
rooli. Hyvinvointiklusteri käsittää myös sellaisia tuotteita ja palveluita, 
jotka parantavat tai ylläpitävät ihmisten toiminta- ja suorituskykyä ja 
jotka tuottavat käyttäjilleen terveyttä, virkistystä ja hyvinvointia. Klusteria 
täydentävät lappilaiset luomutuotteet, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, 
tuotteistettu pohjoinen pohjavesi ja lappilaisista raaka-aineista valmistetut 
kauneudenhoitotuotteet.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 14)

Klusterilla tarkoitetaan eri alojen muodostamia ryppäitä, jotka koostuvat 
toisiinsa vertikaalisin ja horisontaalisin sidoksin liittyvistä aloista. Ryppäät 
laajenevat joko horisontaalisesti so. yritykset kasvattavat toimintaansa 
lähialoille tavoitteidensa ja sisäisen diversifiointitaipumuksen mukaisesti. 
Ryppäät syvenevät vertikaalisesti, kun yrityksistä irtautuu uusia yrityksiä 
hankkija-aloille tai palvelemaan yhä erikoistuneempia markkinarakoja. 
(Porter 2006, 117–204.)
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Lapin maakuntasuunnitelmassa vuodelta 2005 hyvinvointipalveluiden 
nähdään siis muodostuvan telelääketieteestä, teleterveydenhuollosta, tieto- ja 
kommunikaatioteknologiaa hyödyntävien saumattomien palveluketjujen kehittä-
misestä, vanhusten ja vajaakuntoisten itsenäistä asumista edistävistä palveluista, 
teknologiasta, sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka parantavat tai ylläpitävät 
ihmisten toiminta- ja suorituskykyä ja jotka tuottavat käyttäjilleen terveyttä, 
virkistystä ja hyvinvointia, lappilaisista luomutuotteista, terveysvaikutteisista 
elintarvikkeista, tuotteistetusta pohjoisesta pohjavedestä sekä lappilaisista raaka-
aineista valmistetuista kauneudenhoitotuotteista.

Hyvinvointiklusterin esittäminen alueen kehittämistä tekevissä teksteissä 
tuo esiin ristiriitoja, joiden perustana ovat erilaisista talouksista ja talousajat-
teluista syntyvien alojen ja tuotteiden yhdistelmät. Kunnalla on velvollisuus 
järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut lakisääteisesti.  

”Lapin ensimmäinen hyvinvointistrategia valmistui vuonna 2002. Sen teh-
täväksi asetettiin tuolloin ohjata ja koordinoida laajaa ja joskus hajanaiseksi 
koettua hanketoimintaa. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen 
painopisteenä olivat lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet mm. työ-
pajatoiminta ja työhallinnon toteuttamat syrjäytymisuhan vaarassa oleville 
nuorille tarkoitetut hankkeet. Samalla kehitettiin myös erityisryhmien 
palveluita ja edistettiin työhyvinvointia. Väestön ikääntymisen, työurien 
pidentymisen ja eläkeiän jatkumisen seurauksena työhyvinvoinnin lisää-
minen korostui ohjelmakauden lopussa. Uusien palvelujärjestelmien kehit-
täminen painottui teknologian hyödyntämiseen ja PARAS-hankkeeseen 
liittyvään selvitystyöhön. Tietoteknologiahankkeissa terveydenhuolto, 
vanhusten kotona asumista tukevat hankkeet olivat painopisteenä… Käsillä 
olevassa Lapin hyvinvointiohjelmassa 2010–2015 hyvinvointipalveluiksi 
katsotaan ensisijaisesti ne sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja koulutuspal-
velut, jotka julkisen hallinnon on lakisääteisesti järjestettävä kansalaisille 
ja toissijaisesti väestön ja matkailijoiden hyvinvointia kestävästi edistävät 
palvelut sekä alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Palveluiden tuottajina 
voivat olla valtio, kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yritykset sekä kolmas 
sektori. Koulutuspalveluita sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa käsi-
tellään lähinnä niiden saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Ne 
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sisältävät yliopiston ja ammattikorkeakoulujen koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan lisäksi perus- ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisen 
peruskoulutuksen.” (Lapin hyvinvointiohjelma 2009, 7-8)

Lapin hyvinvointiohjelmassa (2009) mainitaan aikaisemman ohjelman 
painottaneen hanketoiminnan koordinointia, lapsiin ja nuoriin kohdistuvia 
toimenpiteitä, työhyvinvointia sekä hyvinvoinnin teknologiasovelluksia. Uu-
simmassa hyvinvointiohjelmassa pyritään hyvinvoinnin läpileikkaavuuteen 
kaikilla sektoreilla asettamalla toissijaiseen asemaan kehittämisen mukanaan 
tuomat vaatimukset. Julkisen hallinnon lakisääteisesti järjestettävät hyvin-
vointipalvelut ovat sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja koulutuspalvelut. Ala 
on nimeämässä itsensä välttämättömien, lakisääteisten yhteiskunnallisten 
tehtäviensä kautta, mikä tarkoittaa sitä, että ala on jonkinasteisesti irrot-
tautumassa kehittämistehtävistä. Palvelut voidaan järjestää siten, että ne 
suoraan tukevat alueen elinkeinollista kehittämistä tai sanoutuvat siitä irti 
keskittymällä lakisääteisien ja välttämättömien palvelujen järjestämiseen.

Hyvinvointiklusteri korostaa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
järjestämisessä teknologiaa, minkä nähdään asiakirjojen luomassa todellisuu-
dessa säästävän kuntien resursseja. Sen sijaan muut tuotteet ja palvelut, jotka 
tuottavat käyttäjilleen terveyttä, virkistystä ja hyvinvointia kuten erilaisiin 
elintarvikkeisiin tai kauneudenhoitoon liittyvä tuotekehitys, noudattavat-
kin erilaista talouden logiikkaa kuin kuntatalouden velvollisuuspuheeseen 
liittyvät palvelut. Ne noudattavat yrittäjämäisen toiminnan logiikkaa.

”Lappi on hyvinvoivien ihmisten maakunta, jossa panostetaan sairauksia 
ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevästi aktiiviseen ja terveelliseen elämän-
tapaan, työssä jaksamiseen sekä yksilöiden ja perheiden kokonaisvaltai-
seen hyvinvointiin. Hyvinvointipalvelujen saatavuus koko maakunnan 
väestölle on varmistettu kattavalla ja kustannusrakenteeltaan kestävällä 
palvelurakenteella niin, ettei palvelujen turvaaminen aiheuta kansalaisia 
eriarvoiseen asemaan saattavaa, muuta maata korkeampaa verorasitetta. 
Kaikilla on yhdenvertaiset ja turvatut mahdollisuudet tasapainoiseen 
rikkaaseen ja turvalliseen elämään. Palvelut pohjautuvat julkisen, yksityi-
sen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön ja asiakaslähtöiseen palvelujen 
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kehittämiseen. Hyvinvointiklusterin verkosto tuottaa uusia innovaatioita 
ja yritystoimintaa. Lappi tunnetaan hyvinvointimatkailun kärkikohteena, 
joka tarjoaa palveluja kaikille ryhmille.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 25.)

Siinä, että alueen kehittämistä tekevät tekstit kirjoittavat sosiaali-, terveys- 
ja koulutuspalveluista ongelmakeskeisesti ja lähestulkoon pelkästään rahan 
säästämisen näkökulmasta, ei ole mitään ihmeellistä. Ovathan nämä palvelut 
pääsääntöisesti julkisin varoin rahoitettuja. Siten ne ovat julkinen huoli. 
Mutta samanaikaisesti sosiaali-, terveys- ja osin myös koulutuspalvelut ja 
erityisesti erilaiset hyvinvointipalvelut ovat kasvavaa liiketoimintaa. Osin 
tämä kasvu selittyy sillä, että julkinen sektori on ulkoistanut osan palvelu-
tuotannostaan tai palvelut tehdään osana julkista ja yksityistä yhdistäviä 
palveluketjuja. Mutta osin kasvu kertoo myös uuden liiketaloudellisen 
elinkeinon kasvusta. 

Terveydenhuoltopalveluista on olemassa myös liikevaihtotietoja, mikä 
viestii alan liiketoiminnallistamisesta. Terveydenhuoltopalveluiden lii-
kevaihto Lapin maakunnassa on 63 miljoonaa euroa ja sen osuus koko 
maakunnan liikevaihdosta on 0,6 prosenttia. Terveydenhuoltopalvelut ovat 
suhdannevaihteluiden mukaan nopeimmin kasvava ala, sillä se on kaksinker-
taistanut liikevaihtonsa vuosina 2005-2009, eivätkä suhdannevaihteluiden 
mukanaan tuomat notkahdukset ole vaikuttaneet sen nousujohtoisuuteen. 
(Lapin suhdanteet 2/2009, Lapin liiton julkaisuja.). 

Sosiaalipalveluiden osalta liikevaihdon osuutta Lapin maakunnassa ei ole 
saatavilla tietoa. Valtakunnallisesti sosiaalipalveluissa yksityisen toiminnan 
kasvu on YTR:n (Yritystoimialarekisterin) perusteella 1990-luvun puoli-
välistä vuoteen 2004 ollut nopeampaa kuin terveyspalveluissa. Suomessa 
kolmannen sektorin osuus yksityisestä sosiaalipalvelujen tuotannosta on 
perinteisesti ollut suuri. Tuotanto on nojautunut osaksi julkisiin avustuksiin. 
Viime vuosina yritystoiminta on kuitenkin kasvanut nopeammin kuin kol-
mas sektori, mikä on näkynyt muun muassa kasvuyritysten suurena osuutena 
toimialalla. Edellä sanottuun viitaten voidaan todeta, että sosiaalipalve-
lualan kasvuyritysten osuus (4,3 %) uusista yrityksistä, on suurempi kuin 
terveyspalveluissa ja koko yritystoiminnassa keskimäärin, mikä kertoo alan 
dynaamisuudesta. Kehityksen taustalla ovat kuntien ostopalvelujen reipas 
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lisääntyminen sekä markkinapelisäännöissä tapahtuneet muutokset, jotka 
ovat parantaneet yritysten kilpailuetua kolmanteen sektoriin nähden. (Okko 
ym. 2007, 68-69). Osasyynä yrityssektorin kasvuun on myös kolmannen 
sektorin palvelutoimintojen yhtiöittäminen (Lith 2006). 

Sosiaalipalveluyrittäjyydelle nähdään olevan erilaisia mahdollisuuksia, 
jotka maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä ilmaistaan perustuvan 
väestön ikääntymiseen. 

”Samanaikaisesti palvelujen kysyntään kohdistuu lisääntyviä paineita 
esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Viime vuosina on ryhdytty 
yhä aktiivisemmin selvittämään erilaisia tuotantovaihtoehtoja, kuten 
palveluiden ostamista yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Pienillä ja 
harvaan asutuilla kunnilla on käytännössä vähän vaihtoehtoja.” (Maa-
kuntasuunnitelma 2009, 2.)

Sosiaali- ja terveyssektorilla yksityinen palveluntuotanto harvoin täyttää 
yksityistämisen tunnusmerkkejä. Yksityistäminen täsmällisesti määriteltynä 
tarkoittaa kontrollivallan, esimerkiksi omistuksen, siirtämistä ulkopuolelle: 
esimerkiksi valtionyhtiöiden kohdalla se tarkoittaa valtiovallan osake-
enemmistön myymistä niin että päätäntävallan ehdoton enemmistö on 
muualla kuin valtiolla. Julkisissa palveluissa ei tämänkaltaista omistusvallan 
siirtämistä vastikkeellisesti juuri tapahdu, koska toimintaa ei ole yhtiöitetty 
samalla tavoin kuin esimerkiksi energian tuotannossa tai teollisessa tuo-
tannossa. Yksityisen sektorin käyttö julkisten palvelujen järjestämisessä ei 
merkitse julkisen vallan kontrollin puutetta, vaan usein uudenlaisten, joskus 
varsin monimutkaistenkin kontrollimekanismien syntyä. (Kovalainen & 
Österberg 2008, 17-18)

Yritysten koon kasvu on ristiriitainen asia sosiaali- ja terveysalan yksityistä 
palveluntuotantoa tarkasteltaessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut 
esiin, että yrityskoon kasvua pidetään kilpailuttamisen onnistumisen kannal-
ta hyvänä seikkana. Lisäksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen arvellaan 
johtavan suurempien kokonaisuuksien kilpailuttamiseen. Kolmanneksi, 
suuremmat yritykset nähdään tilaajan näkökulmasta jatkuvuuden kannalta 
luotettavimpina partnereina, ja suuremmalla yrityksellä voidaan ajatella 
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olevan paremmat edellytykset ja asema neuvottelutilanteissa. Ristiriitaiseksi 
yrityskoon kasvun tekee tilaajien ja kuntatoimijoiden näkökulmasta se, 
että läsnä on pelko suuryritysten tulosta markkinoille, jolloin syntyy uusia 
monopolitilanteita ja hintojen kontrollointia, mikä saattaa johtaa kilpailuti-
lanteiden ja kansalaisten kannalta parhaan hinnan etsimisen vesittymiseen. 
(Kovalainen & Österberg 2008, 51)

Mutta se, mitä alueen kehittämistä tekevissä teksteissä hyvinvointi-
palveluiden yksityistämisen retoriikka tarkoittaa on jotakin muuta kuin 
yrittäjyysdiskurssin ja businessdiskurssin voittoa tavoittelevaa, kannattavaa 
yritystoimintaa. Alueen kehittämistä tekevien tekstien tuottamassa retorii-
kassa se on supistuvan kuntatalouden kehyksessä tuotettua ongelmapuhetta, 
joka pitää hyvinvointipalveluyrittäjyyden näennäisenä ja niukkenevan kun-
tasektorin valvonnan alaisena. (Merenheimo 2010.)

Toisin sanoen se, mitä maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä 
luvataan erityisesti sosiaalipalveluyrittäjille, onkin business-ajattelultaan 
näennäistä. Kuntasektorin niukkenevien resurssien ongelmapuhe ja uusien 
palvelujen mahdollistava puhe tuottavat sosiaalipalveluyrityksille ja –yrit-
täjille hyviä lupauksia voiton maksimoinnista, joka ei kuitenkaan ole mah-
dollinen. Yrittäjä joutuu yhtäältä omaksumaan ”yrittäjämäisen” taloudellista 
voittoa tavoittelevan työotteen ja toisaalta toteuttamaan sitä supistuvan 
kuntatalouden ongelmapuheen tuottaman kontrollimekanismien kehyksessä. 

kuluja ja ristiriitoja - työn muutos

Vuosina 2003-2009 alueen kehittämistä tekevissä teksteissä ongelmapuhe 
tuottaa sosiaali-, terveys- ja koulutus- ja muille hyvinvointipalveluille risti-
riitoja, mikä näkyy siinä, kuinka alasta kirjoitetaan. Siitä kerrotaan yhtäältä 
erilaisina työotteina ja kohderyhminä, toisaalta teksteissä pohditaan sitä, 
kuka tai mikä taho palvelut tulisi järjestää ja millä tavalla. Vuosina 2003-
2009 alueen kehittämistä tekevissä teksteissä sosiaali-, terveys-, koulutus- ja 
muiden hyvinvointipalveluiden työn kuvauksissa ydinsisällöiksi muodostuvat 
muutokset ja ristiriidat. Ala hakee asiakirjateksteissä oikeutustaan erilais-
ten työotteiden, kohderyhmien ja eri tahojen järjestämisvastuiden avulla. 
Asiakirjateksteissä tuotetaan osittain ristiriitaistakin puhetta silloin, kun 
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kuvataan sitä, mitä ovat tämän nimeämättömän työn työotteet, ovatko ne 
ennaltaehkäiseviä vai korjaavia ja millaisille kohderyhmille ne suunnataan, 
laajoille vai suppeille, erikseen määritellylle ihmisryhmille ja kuka tai mikä 
taho palvelut viimekädessä järjestää, onko se kunta vai valtio, yksityinen 
sektori vai järjestö.

a) …Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun 
varaudutaan tukemalla vanhusten itsenäiseen selviämiseen liittyvää 
kehittämistoimintaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Lasten ja nuor-
ten sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi 
ohjelmakauden keskeisimmistä tavoitteista… (Maakuntaohjelma 2003, 
41.)

b) Hyvinvointipalveluista keskeisiä ovat telelääketiede ja teleterveyden-
huolto, tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntävien saumatto-
mien palveluketjujen kehittäminen sekä vanhusten ja vajaakuntoisten 
itsenäistä asumista edistävät palvelut ja teknologia. Klusterin kehittä-
misessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnalla sekä julkisella sektorilla 
toistaiseksi suuri rooli. Hyvinvointiklusteri käsittää myös sellaisia tuot-
teita ja palveluita, jotka parantavat tai ylläpitävät ihmisten toiminta- ja 
suorituskykyä ja jotka tuottavat käyttäjilleen terveyttä, virkistystä ja 
hyvinvointia. (Maakuntasuunnitelma 2005, 14.)

c) … Sosiaali- ja terveydenhuollossa etsitään uusia keinoja ja siirretään 
toiminnan painopistettä terveyden edistämiseen, varhaiseen puuttumi-
seen ja ennaltaehkäisyn tehostamiseen.” (Maakuntaohjelma 2006, 51.)

d) …Nuorten työllistymistä tulee nopeuttaa ohjaamalla työhön oppi-
laitoksissa. Työvoimapalveluita ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä 
tulee suunnata työmarkkinoille suuntautuviin asiakkaisiin eli nuoriin, 
vastavalmistuneisiin ja maahanmuuttajiin. Työttömiin kohdennetaan 
varhaisen puuttumisen toimintamallia. … On selvitettävä työttömien 
työnhakijoiden potentiaali eri aloille hyödyntäen varhaisen puuttumisen 
mallia… Sukupuolisensitiivisyyttä parannetaan työvoimapalveluissa… 
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Alkavien yrittäjien neuvonta ja tukipalvelut edistävät sukupolven vaih-
dosta. Nuorten työllistymisen nopeuttaminen on lähivuosien keskeinen 
tavoite. ” (Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, 20.)

e) … Moniongelmaiset ja kouluttamattomat nuoret tarvitsevat erityis-
palveluita. Varhainen puuttuminen ja nuorten syrjäytymisen ennalta-
ehkäiseminen tapahtuu hyödyntäen luovaa taidetta ja mediaympäris-
töä. Ennaltaehkäiseviä sote-palveluita lisätään tehostamalla ennalta-
ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lastensuojelussa, neuvola- 
toiminnassa, kouluterveydenhuollossa sekä päivähoidossa.” (Maakun-
taohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, 22)

f )  …oppilaitokset ja tutkimuslaitokset tukevat yritysten tuotteita ja 
palveluita lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä tutkimus- ja kehittä-
misprojekteissa ja tuottamalla yrityksille tutkimustietoa helpommin 
hyödynnettävässä muodossa.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 
105)

g) …Elinvoimaisuuden säilyttämiseksi kunnilla pitää jäädä voimavaroja 
palveluiden jälkeen myös yritystoiminnan edellytysten turvaamiseen ja 
muuhun kehitystoimintaan. Aktiivisella liikuntamyönteisellä elämän-
tavalla ja kolmannen sektorin järjestötoiminnalla on suuri merkitys 
ihmisten hyvinvointiin. Palvelujen turvaaminen ei aiheuta kansalaisia 
eriarvoiseen asemaan saattavaa, muuta maata korkeampaa veroastetta. 
Elinkeinojen kehittämisen rinnalla on varmistettava, että kunnat säilyvät 
toimintakykyisinä ja että niiden palveluntarjonta vastaa tulevaisuuden 
tarpeisiin. Matkailukeskusten vaikutus sijaintikuntiensa talouteen ja pal-
velutasoon on ollut suuri. Lapin korkeakoulujen osaaminen on suunnattu 
tukemaan maakunnan strategisia klustereita kuten matkailua. Kaupan 
merkitys alueen ja kunnan elinvoimaisuudelle on suuri. Kuntatalouden 
haaste on, miten kehittämisen vaatima infrastruktuuri, koulutus ja 
tutkimustoiminta sekä hyvinvointipalvelut rahoitetaan. Myös Lapissa 
tarvitaan uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palvelut joko kunnan 
itsensä toimesta tai kuntayhteistyöllä.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 14)
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Sitaatissa a) nimetään vanhukset, lapset ja nuoret, joille kohdistetaan 
itsenäiseen selviytymiseen liittyvää kehitystoimintaa sekä ennaltaehkäi-
sevää toimintaa. Sitaatti b) tunnistaa vanhukset, vajaakuntoiset, ihmiset 
ja käyttäjät. Näille ryhmille tarjotaan hyvinvointipalveluita sähköisessä, 
teknologiaa hyödyntävässä, itsenäistä asumista edistävässä sekä hyvinvoin-
tiklusterin muodossa. Sitaatissa c) sosiaali- ja terveydenhuolto on muutta-
massa työotettaan korjaavasta ennaltaehkäisevään. Sitaatti d) nimeää nuoret, 
vastavalmistuvat, maahanmuuttajat, työttömät, ja alkavat yrittäjät, joiden 
työllistymistä pyritään edistämään varhaisen puuttumisen, sukupuolisen-
sitiivisyyden ja neuvonnan avulla. Sitaatissa e) nimetään moniongelmaiset 
ja kouluttamattomat nuoret, joihin kohdennetaan varhaisen puuttumisen ja 
ennaltaehkäiseviä menetelmiä luovan taiteen ja mediaympäristön keinoin. 
Sitaatissa f ) nimetään erilaisia toimijoita, joita ovat oppilaitokset, tutki-
muslaitokset ja yritykset. Sitaatin ydinsisällön mukaisesti oppilaitosten ja 
tutkimuslaitosten tulisi lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja tuottaa yrityksille 
tutkimustietoa hyödynnettävässä muodossa. Sitaatin e) keskeisenä toimijana 
ovat kunnat ja ydinsisältönä kuntien toimintaedellytykset, jotka mainitaan 
elinkeinojen kehittämisen, ihmisten hyvinvoinnin, kunta- ja aluetalouden 
sekä palveluiden järjestämisen yhteydessä.

Edelliset ydinsisällöt muodostavat retorisia tarinoita kutsumisesta eli siitä, 
kuka kutsuu, kenelle kutsu osoitetaan ja mihin eri ihmisryhmiä kutsutaan. 
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Taulukko 13. Kuka kutsuu, ketä ja millaisiin paikkoihin?

Maakunta- 
ohjelma 
2003

Maakunta-
suunnitelma 
2005

Maakunta-
ohjelma 
2006

2008

Maakunta-
suunnitelma 
2009

Kuka 
tai mikä 
kutsuu?

Ikärakenteen
muutos
Palvelu-
tarpeen 
kasvu

Tutkimus- ja 
kehittämis-
toiminta
Julkinen 
sektori

Sosiaali- ja 
terveyden-
huolto

Työvoimapalvelut
Erityispalvelut
Lastensuojelu
Neuvolatoiminta
Kouluterveyden-
huolto
Päivähoito
Oppilaitokset ja 
tutkimuslaitokset

Kunnat
Kolmassektori
Matkailu-
keskukset
Lapin korkea-
koulut
Kauppa

Kenelle 
kutsu 
osoite-
taan? 

Vanhukset 
Lapset 
Nuoret

Vanhukset
Vajaakuntoiset
Ihmiset
Käyttäjät

Työnteki-
jät, So-
siaali- ja 
terveyden-
huolto

Nuoret
Työmarkkinoille 
suuntautuvat 
asiakkaat
Työvoimapalvelui-
den työntekijät
Vastavalmistuneet
Maahanmuuttajat
Yrittäjät
Yritykset

Ihmiset
Kansalaiset
Kunnat
Matkailu
Alueet

Mihin 
paik-
kaan 
kutsu-
taan? 

Itsenäistä 
selviämistä 
tukeva 
kehittämis-
toiminta
Sosiaalinen 
vahvistami-
nen
Syrjäyty-
misen eh-
käiseminen

Hyvinvointi-
klusteri
Telelääketiede
Teleterveyden-
huolto
Itsenäistä 
asumista edis-
tävät palvelut 
ja teknologia
Toiminta-, 
suorituskykyä, 
terveyttä, 
virkistystä ja 
hyvinvointia 
tuottavat 
tuotteet ja 
palvelut

Työottei-
den ja me-
netelmien 
tehostami-
nen
Terveyden 
edistämi-
nen
Varhainen 
puuttumi-
nen
Ennalta-
ehkäisyn 
tehostami-
nen

Varhaisen puut-
tumisen toiminta-
malli
Sukupuolisensitii-
visyys
Neuvonta
Tuki
Syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy
Kansainvälinen 
yhteistyö
Tutkimustiedon 
hyödynnettävyys

Yritystoi-
minnan 
turvaaminen 
ja muu kehi-
tystoiminta
Liikunta-
myönteinen 
elämäntapa
Elinkeinojen 
kehittäminen
Tulevaisuuden 
tarpeita vas-
taavat palvelut
Raha ja talous
Osaaminen
Elinvoimai-
suus

Maakuntaohjel-
man toteuttamis-
suunnitelma ja
Lappi työryhmän
loppuraportti 
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Taulukon voi purkaa lauseiksi, joissa kuvastuu sosiaali-, terveys-, koulu-
tus- ja muiden hyvinvointipalveluiden muutosvaatimus vuosien 2003-2009 
aikana.

1. Ikärakenteen muutoksesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu kutsuu 
vanhuksia, lapsia ja nuoria selviämään itsenäisesti, vahvistumaan so-
siaalisesti ja välttämään syrjäytymistä. (2003)

2. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä julkinen sektori kutsuvat 
vanhuksia, vajaakuntoisia, ihmisiä ja käyttäjiä käyttämään/ostamaan 
hyvinvointiklusterin, telelääketieteen ja teknologian tuotteita sekä 
itsenäistä asumista, toiminta- ja suorituskykyä, terveyttä, virkistystä 
ja hyvinvointia edistäviä palveluita. (2005)

3. Sosiaali- ja terveydenhuolto kutsuu omia työntekijöitään tehostamaan 
työotteitaan ja menetelmiään, tehostamaan varhaista puuttumista ja 
ennaltaehkäisyä sekä edistämään terveyttä. (2006)

4. Työvoimapalvelut, erityispalvelut, lastensuojelu, neuvolatoiminta, 
kouluterveydenhuolto, päivähoito, oppi- ja tutkimuslaitokset kutsuvat 
nuoria, työmarkkinoille suuntautuvia asiakkaita, työvoimapalveluiden 
työntekijöitä, vastavalmistuneita, maahanmuuttajia ja yrittäjiä omak-
sumaan / vastaan ottamaan varhaista puuttumista, sukupuolisensitii-
visyyttä, neuvontaa ja tukea sekä välttämään syrjäytymistä, tekemään 
kansainvälistä yhteistyötä ja tuottamaan tutkimustietoa hyödynnettä-
vässä muodossa. (2008) 

5. Kunnat, kolmassektori, matkailukeskukset, Lapin korkeakoulut ja kaup-
pa kutsuvat ihmisiä, kansalaisia, kuntia, matkailua ja alueita turvaamaan 
yritys- ja muu kehitystoiminta, omaksumaan ja jakamaan liikuntamyön-
teistä elämäntapaa, kehittämään elinkeinoja ja tulevaisuuden tarpeisiin 
vastaavia palveluita sekä huolehtimaan taloudesta ja rahasta. (2009)

Lauseet kertovat sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muiden hyvinvointipalve-
luiden muutoksista. Ensiksikin hyvinvointia tarjoavien toimijoiden määrä on 
kasvanut. Sosiaalisen oikeudenmukaisuutta käsitteellistävillä kysymyksillä: 
mitä, kenelle ja miten (Fraser 2009) tarkasteltuna hyvinvointia tarjotaan 
laaja-alaisemmin ja yhä laajeneville ihmisryhmille. Hyvinvoinnin tuotta-
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Alueen kehittämistä tekevien tekstien vuosilta 2003-2009 ”hyvinvointi-
työn” ydinsisällöt saavat aikaan tasapainoilua, jossa alan tulee valita, lähteäkö 
mukaan kehittämispuheen vaatimuksiin vai sanoutuako niistä irti. Kehittä-
miseen mukaan lähteminen tuottaa taloudellista voittoa tavoittelevan busi-
ness-puheen mukaisia määrittelyitä alalle, mikä aiheuttaa puhetta ja tekoja 
julkisten palveluiden ulkoistamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluyrittäjyydestä 
ja muista hyvinvointiin luonnollistettujen alojen tai tuotteiden markkinoista. 
Samanaikaisesti kehittämisdiskurssin omaksuminen syö voimavaroja laki-
sääteisiltä peruspalveluilta. Kehittämiseen mukaan lähteminen näkyy alalla 
myös jakoina, jotka tuottavat arjen työhön erilaisia työotteita, kohderyhmiä 
ja palveluiden järjestäjiä. Työotteet ovat tehostuneet ja niiden toteuttajiksi 
ovat tulleet mukaan myös elinkeinojen edustajat. Samalla kohderyhmät ovat 
laajentuneet. Sosiaali-, terveys-, koulutus ja muun hyvinvointipalveluiden 
työ on muutoksessa. Sitä kutsutaan vastuuttavaa kontrollia harjoittavaksi, 
kaikkia ihmisiä ja kansalaisia hyvinvoinnin talkootöihin kutsuvaksi ja elin-
keinoelämää tukevaksi työksi. 

minen ja palveluiden järjestäminen kuuluvat enenevässä määrin toimijoille, 
jotka eivät ole aikaisemmin siitä vastanneet eivätkä perinteisessä mielessä ole 
alan ammattilaisia. Toiseksi puhe alan kohderyhmistä on muuttunut selkeistä 
ihmisryhmistä, kuten vanhukset, lapset ja nuoret, enenevässä määrin koske-
maan kansalaisia, ihmisiä, käyttäjiä ynnä muita, mikä kertoo hyvinvoinnin 
tuottajien ja kuluttajien käyttämästä asiakaspuheesta, joka on korvannut 
potilaat, oppilaat, vähäosaiset ja syrjäytyneet, työttömät ynnä muut. Muutos 
ilmenee kutsuna hyvinvointitalkoisiin, mikä koskee kaikkia niin yksittäisiä 
ihmisiä kuin elinkeinojakin. Ala on muuttunut asiakirjojen retorisessa 
maailmassa tiettyjen ammattilaisten käsissä olevasta eksplisiittistä kontrollia 
harjoittavasta työstä hienovaraiseksi, kaikkia kansalaisia vastuuttavaan hy-
vinvoinnin talkootyöksi.  ( Julkunen 2008, 150-151.) Hyvinvointitalkoisiin 
vastuuttamisesta seuraa se, että alan perinteisten osaajien ja ammattilaisten, 
kuten sosiaalityöntekijöiden, lastenhoitajien, terveydenhoitajien, opettajien 
ynnä muiden ammattilaisten, rinnalle on tullut muiden alojen ammattilaisia 
ja kansalaisia, joilla ei  välttämättä  ole sosiaali-, terveys- ja koulutusalan 
asiantuntijuutta, vaan muiden alojen ammattilaisia ja kansalaisia, kuten eri 
elinkeinojen harjoittajia, yrittäjiä ja kehittäjiä. 
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3.7 luvun johtopäätökset

Asiakirjojen retorisessa maailmassa rakentaminen esitetään työn, alue- ja 
väestöpolitiikan sekä turvallisen ja tuttuuden ydinsisältöjen avulla. Ydinsi-
sällöistä seuraa eroja ja jakoja, jotka tekevät rakentamisesta työtilaisuuksia 
tarjoavan. Rakentamisen työllistävyys ei ole kovinkaan merkittävää, mutta 
erilaiset työllisyysperusteiset investointiavustukset tekevät mahdolliseksi 
käynnistää rakennustöitä ja – projekteja valtion rahoilla eri puolille Lapin 
aluetta. Erityisesti pitkäaikaistyöttömille miehille ne tarjoavat kausittaisia 
työtilaisuuksia. Tämä tekee rakentamisesta myös aluetaloudellisesti merkit-
sevän. Asiakirjojen retorisessa maailmassa rakentamisen ydinsisällöt eivät 
juuri ole muuttuneet vuosien 2003 ja 2009 aikana. Ainoastaan sen retorinen 
ydinsisällöllinen painopiste on muuttunut kausiluonteisesta työllistävyy-
destä sen väestöpoliittisiin päämääriin, mikä näkyy sen kokonaisia perheitä 
houkuttelevina esityksinä. Tämä rakentamiselle väestön kasvattamiseen 
esitetty odotus ei ole uusi. Ideana se nojaa Lapin sodan jälkeiselle jälleen-
rakentamisen eetokselle, jolloin rakentamisen avulla Lapissa selviydyttiin 
monenlaisista sosiaalisista, taloudellisista ja henkisistä ongelmista. Edelleen 
rakentamiseen liittyy nostalgiaa. Rakentaminen luo työtä miehille ja turvaa 
perheille. Se näyttäytyy alueen kehittämistä tekevissä teksteissä paterna-
listisena, miehisenä holhouksena ja huolenpitona turvallisine ja tuttuine 
rakennettuine ympäristöineen. 

Matkailu esitetään asiakirjateksteissä kausiluonteisena ja uuden talouden 
kehyksessä toteutettavana työnä, jonka ongelmana on työsuhteiden tilapäi-
syys ja se, että matkailu ei tarjoa ympärivuotista työtä. Asiakirjateksteissä 
matkailua verrataan usein teollisuuteen siten, että teollisuus on työtä, joka 
tarjoaa normaalityösuhteita ja kuvaamalla matkailua teollisuustyön käsittein 
esitetään odotus myös matkailusta samankaltaisena ohjattuna, pilkottuna, 
vaiheistettuna työnä kuten teollisuustyön voi esittää. Tähän viittaavat teks-
teissä muun muassa matkailijavirrat 

sanan käyttäminen, mikä viittaa toiveeseen matkailutyön ohjailtavuudesta, 
kontrolloitavuudesta ja tehokkuudesta, teollisuuprosesseista ja post-fordis-
tisesta työstä. Asiakirjateksteissä matkailutyön sisältö ja osaaminen liitetään 
ominaisuuksiin, kuten vieraanvaraisuuteen ja kenties feminiinisyyteen, jota 
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on vaikea ohjailla ja kontrolloida. Kuitenkin matkailu ymmärretään Lapin 
alueen kehittämistä tekevissä teksteissä luottoelinkeinona, joka on aina 
ollut olemassa ja jonka varaan voi laskea. Aluetaloutta matkailu palvelee 
rakentamisen, matkailukeskusten rakentamisen, avulla. 

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä energia on esimerkki siitä, miten 
kärkiala muodostetaan. Se tehdään kirjoittamalla ja nimeämällä. Teksteistä 
on luettavissa, kuinka vuosien 2003-2009 aikana energian ydinsisällöt 
muuttuvat muita tukevasta ja edesauttavasta toimialasta johtavaksi, jossa 
vannotaan energian kaikille kaikkea hyvää tarjoavaan voimaan. Energian 
lisätuotantoa perustellaan teollisuuden mahdollisella kasvulla. Teollisuuden 
hyvinvoinnin eteen on uhrattava Lapin luonto ja luonnonvarat. Energian 
johtava asema muihin aloihin nähden saa aikaiseksi mielikuvan hyvästä La-
pissa tuotetusta energiasta vastakohtanaan huono tai paha muualla tuotettu 
energia. Uuden talouden kehyksessä kirjoitettu energian hallitsevuus tuottaa 
myös lupauksia uusista työtilaisuuksista, uudesta työstä, kuten bioenergia-
yrittäjyydestä, joka ei tarjoa työtä sen enempää naisille kuin miehillekään. 
Sen sijaan energia tarjoaa joillekin työtä, kuten voimalaitosrakentajille, ja 
joillekin lupauksen työstä, jota ei toistaiseksi ole olemassa, kuten bioener-
giayrittäjyys. Energian lupaus nojaa nostalgiaan ja nostalgisiin tarinoihin 
Lapin voimalaitosten rakentamisesta 1950-1960-luvuilla, jolloin Lapin 
teollistaminen, modernisoituminen käynnistettiin.

Vuosien 2003-2009 aikana alueen kehittämistä tekevien tekstien retori-
sessa maailmassa teollisuus on muuttunut suur- ja perusteollisuudesta korke-
an jalostusasteen arktiseksi teollisuudeksi. Kuitenkin tekstien ydinsisällöissä 
sitä kuvataan lähinnä Lapin teollisuutena, joka on rakennemuutosten ja 
suhdanteiden vaihteluiden vuoksi kokenut jonkinasteista kaltoin kohtelua. 
Teollisuuden ydinsisällöt toistavat sen historiaa ja perinteitä. Tämän vuoksi 
Lapin teollisuus hakee liittoa valtion kanssa, mikä käytännössä näkyy tekstien 
ydinsisällöissä teollisuuden puolusteluina. Tästä seuraa, että teollisuustyöstä 
eli perinteisestä miesten työstä tulee suojeltua.

Sosiaali-, terveys-, koulutus ja muut hyvinvointipalvelut on teksteissä 
tunnistettu, mutta sitä ei ole nimetty, mikä kertoo alan asiantuntijuuden 
muutoksesta ja purkautumisesta. Alaa kuvataan lähinnä ongelma- ja kuluja 
aiheuttavan puheen avulla. Ala on muutoksessa, mistä kertoo se, että alasta 



170 | Alueen ja työn sukupuoli

kirjoitetaan erilaisten työotteiden, kumppaneiden ja yhteistyön osittain 
ristiriitaisin ydinsisällöin. Ala on muuttunut asiakirjojen retorisessa maa-
ilmassa tiettyjen ammattilaisten käsissä olevasta eksplisiittistä kontrollia 
harjoittavasta työstä hienovaraiseksi, kaikkia kansalaisia hyvinvoinnin talkoi-
siin vastuuttavaksi työksi.  ( Julkunen 2008, 150-151.) Vastuuttava toiminta 
on muuttunut kansalaisia, ihmisiä, väestöä kontrolloivasta ja ihmisryhmiä 
tunnistavasta työstä vastuuttavaa kontrollia harjoittavaksi ja elinkeinoja 
tukevaksi työksi. Alan ammattilaisten rinnalle työtä harjoittamaan, on tullut 
eri elinkeinojen harjoittajia, yrittäjiä ja sellaisia, joilla perinteisesti ei ole 
alan osaamista. Alueen kehittämistä tekevien tekstien vuosilta 2003-2009 
”hyvinvointityön” ydinsisällöt luovat eroja ja järjestyksiä, joissa alan tulee 
valita tai tasapainoilla sen mukaisesti, lähteäkö mukaan kehittämispuheen 
vaatimuksiin vai sanoutuako niistä irti. Tasapainoilu lainsäädännöllisten 
ja kehittämistyön vaatimusten välillä luo ristiriitaisia seuraamuksia, jotka 
näkyvät julkisten palveluiden ulkoistamisina, sosiaali- ja terveyspalveluyrit-
täjyytenä sekä muunlaisina hyvinvoinnin alojen ja tuotteiden markkinoina. 
Samanaikaisesti kehittämisdiskurssin omaksuminen syö voimavaroja 
lakisääteisiltä peruspalveluilta. Kehittämiseen mukaan lähteminen näkyy 
alalla myös seuraamuksina, jotka tuottavat arjen työhön erilaisia työotteita, 
kohderyhmiä ja palveluiden järjestäjiä. Työotteet ovat tehostuneet ja niiden 
toteuttajiksi on tullut myös elinkeinojen edustajia. Samalla kohderyhmät 
ovat laajentuneet. Sosiaali-, terveys-, koulutus ja muun hyvinvointipalvelui-
den työ on muutoksessa. Sitä kutsutaan kohti vastuuttavaa kontrollia har-
joittavaksi, kaikkia hyvinvoinnin talkootöihin kutsuvaksi ja elinkeinoelämää 
tukevaksi työksi, joka tuottaa samalla talouden ja tuottavuuden tiukentunutta 
kontrollia ja jakaa ihmisryhmiä tuottaviin ja tuottamattomiin.  
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taulukko 14. Työ-luvun yhteenveto 

Työ  Ydinsisällöt Erot ja järjestykset Seuraukset sukupuolille
Raken-
taminen

Työtä ja työt-
tömyyttä

Elinkeino- ja 
aluepolitiikkaa

Väestöpoli-
tiikkaa

Turvallisuutta 
ja kurinpitoa

Rakentamisen ensisijaisuus 
alueen kehittämisessä, tarjoaa 
työtä, tuo tuloja aluetaloudel-
le, houkuttelee matkailijoita 
sekä herättää nostalgiaa. 

Rakentamisen ensisijaisuus 
väestöpolitiikassa, houkutte-
lee perheitä asumaan. 

Rakennetun ympäristön ensi-
sijaisuus luontoon nähden.

Työtä ja työttömyyttä mie-
hille

Työllisyysperusteisin in-
vestointiavustusten tuettu 
miesten työ

Aluetaloutta tukeva miesten 
työ

Tukee patriarkaalista perhe-
rakennetta, pitää sukupuolten 
paikat ja työn muuttumat-
tomina

On miehistä holhousta ja 
huolenpitoa – kurinpitoa ja 
turvaa naisille (ja lapsille)

Mat-
kailu

Kausiluonteis-
ta työtä

Kuten teolli-
suutta

Luonnollista 
osaamista ja 
koulutusta

Uuden talou-
den työtä

Matkailu on ensisijaisesti 
matkailukeskusten rakenta-
mista.

Teollisuuden ensisijaisuus 
matkailuun nähden, matkai-
lutyön tulisi olla pilkottua ja 
ohjailtua, kuten teollisuus-
työn.

Matkailu on ensisijaisesti 
elinkeino, joka on aina ollut 
olemassa ja jolle voi esittää 
vaatimuksia.

Yhdistelmäelinkeinoja 
naisille

Luonnollinen vieraanvarai-
suus – feminisoitunut työ.

Vieraanvaraisuus on naisiin 
sisäänrakennettu ominaisuus 
- työn sisällöllinen ja liiketa-
loudellinen kehittäminen jää 
huomiotta ja rakentaminen 
eli miesten työ tulee näky-
väksi.

Energia Suostuttelun 
välikappale

Työtä – van-
haa ja uutta 

Rakennetun ympäristön ensi-
sijaisuus luontoon nähden. 

Energian ensisijaisuus Lapin 
luonnon markkinoijana.

Energian ensisijaisuus välilli-
senä työllistäjänä.

Vedotaan miesten alojen 
työllistävyyteen kuten raken-
taminen ja voimalarakenta-
minen

Tuen kohteena Lapin mies-
valtaisin ala, teollisuus

Bioenergiayrittäjyys maaseu-
dulla ei tarjoa työtä naisille 
eikä miehille – sitä ei ole 
olemassa 
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Teolli-
suus

Lapin teolli-
suutta

Kaltoin koh-
deltua

Rakennemuu-
toksia

Historiaa ja 
perinteitä

Teollisuuden ensisijaisuus 
työllistäjänä.

Teollisuuden ensisijaisuus 
osana Lappia, ominaisuutena.

Teollisuuden ensisijaisuus 
suojeltavana kohteena.

Suojeltu miesten työ

Nostalgia: Lapin teollista-
misen aikoina miehillä oli 
töitä, nykyisin on ainoastaan 
rakennemuutoksia.

Sosi-
aali-, 
terveys-, 
koulu-
tus- ja 
muut 
hyvin-
vointi-
alat

Ongelmapu-
hetta

Ristiriitoja – 
järjestämisessä, 
kohderyhmis-
sä ja keinoissa  

Yrittäjyyttä

Kontrolli- ja 
vastuuttavaa 
työtä

Muutoksen ensisijaisuus. 

Supistamisten ensisijainen 
kohde. 

Kehittämisen ensisijaisuus – 
lakisääteisyyden toissijaisuus.

Naisten työ niukkenevan 
kuntatalouden alaisuudessa

Naisten työ hakee oikeutus-
taan vastuuttavasta kontrollia 
harjoittavasta ja elinkeinoja 
tukevasta työstä 

Valvottua, kontrolloitua 
naisten yrittäjyyttä 

Alan asiantuntijuuden pur-
kautuminen ja hajauttaminen 
perinteisiltä naisten amma-
teilta muille toteuttajille 

Kun asiakirjoissa kirjoitetaan työstä, tapahtuu se tekemällä eroja ja jakoja 
sen välille, mikä merkityksellistetään ensisijaiseksi ja mikä toissijaiseksi 
työksi. Ensisijaisen työn piiriin kuuluvat rakentaminen, energia ja teolli-
suus. Toissijaisen työn puolelle ovat liukumassa julkiset hyvinvointipalvelut. 
Matkailu on yhtäältä ensisijaista työtä matkailukeskusten rakentamisten 
yhteydessä ja toisaalta se operoi toissijaisen työn puolella sisällöllisen 
osaamisen yhteydessä. Ensisijaisen työn ydinsisältöihin kuuluvat tunnis-
taminen ja nimeäminen. Ensisijainen työ omaa selkeää asiantuntijuutta, 
mutta sen paatos on puolustelevaa, sillä se on työllistävyydeltään epävarmaa 
ja laskusuuntaista. Tästä johtuen ensisijaista työtä kuvataan usein nostal-
gisena, tunteita ja kaikkea hyvää sisältävin termein. Sen paatos on perin-
teitä arvostavaa. Se on aina ollut olemassa eikä tarvitse muutosta. Myös 
matkailu on tietynlainen luottoelinkeino, mutta toisin kuin teollisuuden 
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ja rakentamisen ensisijaisen työn, jonka asiantuntijuus on tunnustettua, 
kohdalla, matkailun luotettavuus perustuu luonnolliseen osaamiseen, ikään 
kuin sisäänrakennettuun ominaisuuteen, joka ei perustu asiantuntijuudelle. 
Toissijaiseksi arvotettu työ taas on tunnistettu, mutta sitä ei ole nimetty. Sen 
asiantuntijuus on purkautumassa tai hajoamassa, mikä kertoo siitä, että ala 
on muutostilassa. Toisin kuin asiakirjoissa tuotettu ensisijainen työ, toissi-
jaiseksi arvotettu työ on tilastollisesti varma työllistäjä ja kasvava ala. Se on 
myös naisten työtä. Toissijaiseksi arvotetun julkisen hyvinvointipalvelutyön 
uhkakuvina voikin olla liukuminen kohti harmaan ja epämääräisen työn ja 
asiantuntijuuden paikkoja. 
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4. rAhA

4.1 johdanto – luvun tarkoitus

Tässä luvussa tutkin rahaa ja taloutta. Pohdin sitä millaisia eroja ja järjestyksiä 
puhe rahasta ja taloudesta tuottaa ja mikä on niiden seuraus sukupuolten 
työlle ja paikoille. Analysoin tekstien tapaa kirjoittaa rahasta ja taloudesta. 
Alueen kehittämistä tekevien tekstien suhde rahaan ja talouteen on lähtö-
kohtaisesti erityinen. Samanaikaisesti, kun niiden pitäisi eritellä alueen ke-
hittämisen strategisia alueita ja osoittaa keskeisiä kehittämistehtäviä, ovat ne 
tosiasiallisesti tekstejä, joiden perusteella sekä haetaan että jaetaan Suomen 
valtion ja EU:n kautta myönnettäviä aluekehittämisvaroja. Lähtökohtanani 
on ollut analysoida teksteissä tuotettua puhetta rahasta eli retorista rahaa. 
Georg Simmelin (1978; Aro & Jokivuori 2010, 94) mukaisesti analysoin 
rahaa abstraktina välinearvona, josta erilaisten arvostelmien, lausumien ja 
logiikoiden myötä rakentuu erilaisia talouksia, kuten aluetaloutta. Talous 
on arvojen järjestelmä. Siten se ei ole vapaa myöskään sukupuolittuneista 
eroista, arvostelmista ja järjestyksistä. Lisa Adkinsin (1995, 151) mukaan 
työ, raha, talous ja sukupuoli ovat yhteen kietoutuneita. Talous on tuotettu 
ja tehty tuotannon erilaisissa sukupuolittuneissa työmarkkinasuhteissa ja 
töissä, joita työt ja työmarkkinat itsessään tekevät ja ylläpitävät.  

Aloitan tämän luvun tutkimalla sitä, miten rahaa nimitetään ja millaisia 
ydinsisältöjä puhe rahasta tuottaa. Tunnistan erilaisia eroja ja järjestyksiä, 
joita puhe rahasta tuottaa. Lopuksi pohdin sitä, millaisia seurauksia raha-
puheen tuottamat arvottamiset tekevät sukupuolten työlle ja paikoille.
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4.2 Nimeäminen – miten rahasta kirjoitetaan?

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 rahaa nimite-
tään pääsääntöisesti erilaisiksi rahastoiksi, rahoitukseksi tai määrärahoiksi. 
Niistä saa kuvan potentiaalisista rahalähteistä, joista rahaa anotaan.

Taulukko 15. Rahan nimittäminen

2003 Maakun-
taohjelma

2005 Maa-
kuntasuun-
nitelma

2006 Maa-
kuntaohjelma

2008 Maakuntaohjel-
man toteuttamissuun-
nitelma ja Lappi työ-
ryhmän loppuraportti

2009 Maakun-
tasuunnitelma

Alueelliset 
siemenrahastot
Siemenrahasto-
toiminta
Rahastot
Teknologian 
rahoitus
Teknologia-
rahoitus
Rahoitus-
lähteet
Eri rahastot
Rakenne-
rahastokausi
Riittävät
määrärahat
Maakunta-
ohjelman 
rahoitus-
suunnitelma
Määräraha-
esitykset 
Rahoitus
Lapin määrä-
rahat
EU:n rakenne-
rahastot
EU-rahoitus
Valtion ra-
hoitus
Kuntien ra-
hoitus
Julkinen ra-
hoitus

Kansallinen 
raha
TEKES-
rahoitus
Kansainväli-
nen rahoitus

Rahoitetut 
hankkeet
Euroopan 
Unionin 
rakennerahasto-
projektit
Valtiovallan 
rahoituspäätös
Harkinnan-
varainen ra-
hoitusavustus
Toiminta-
määräraha
Määräraha-
kehys
Perustien-
pidon rahoitus
Rahallinen 
panostus
Käynnistys-
raha
Rahoitustarve
EU:n rakenne-
rahastot
Kuntien ra-
hoitus
Yksityinen 
rahoitus
Rakenne-
rahastot
Kansallinen 
vastinrahoitus
Rahoitus-
suunnitelma

Valtion rahoitus
Investointimäärärahat
Elinkeinotalouden 
tukirahasto
Erillisrahoitus
Rahoituspäätös
Rakennerahasto-
hankkeet
Rahoitus
Rakennerahasto-
ohjelmat
EU-osarahoitteinen
Maatalousrahasto
Maaseuturahasto
Uusi rahastokausi
Kalatalousrahasto
Aluekehitysrahasto
Sosiaalirahasto
Rakennerahastot
Rahoitusesitykset
Joukkoliikennesuun-
nitelman rahoitus-
järjestelmä
Yhteiskunnan lisä-
rahoitus
Erityisohjelmien 
rahoitussuunnitelma
Valtion erityisrahoitus
Varatut rakenne-
muutosrahat
Maaseudun kehittämis-
rahoitus
Erityisrahoitus
Muu rahoitus

Metsien kanto-
rahatulot
Valtion, kult-
tuurirahastojen 
ja Saamelais-
käräjien apu-
rahajärjestelmät
Rahaa vievät 
pitkät välimat-
kat
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Yksityinen 
rahoitus

Kohdistetut 
rahoitustar-
peet
Määrärahat

Pilottiluontoinen 
3-vuoden rahoitus
Kaivosklusterin kehit-
tämistoimenpiteiden 
rahoitusesitys
Pohjois-Suomen 
yhteinen neuvottelu-
teema – kansallisen 
innovaatiostrategian 
toimeenpano maa-
kunnissa ja alueellisen 
innovaatiopolitiikan 
vahvistaminen – hank-
keen rahoitusesitys
Lapin valtionrahoituk-
sen tarve
Yhteiset määrärahat
Vapaasti valittavat 
määrärahat
Lainarahoitus
Valtion merkittävä 
rahoitustuki
Rahoitusmarkkinat
Määrärahakäytäntö
Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus
Asuntopoliittisen 
kehittämis- ja rahoi-
tusohjelma
Hankkeen aloitusraha
Metsätalouden rahoi-
tuslaki

Maakuntasuunnitelmissa rahasta kirjoitetaan vähän, maakuntaohjelmissa 
ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa paljon, mikä on sinänsä 
itsestään selvää, sillä maakuntaohjelman tarkoituksena on olla keskipitkän 
aikavälin toiminnallinen kehittämisohjelma, jossa nimetään ne keskeiset 
hankkeet, joille rahaa haetaan. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 
on lyhyen aikavälin kehittämisen konkretisoiva asiakirja, jossa tulee nimetä 
maakunnan esitykset valtion budjettiin.  

Rahasta kirjoitettaessa tunnistetaan lähinnä erilaisia valtion ja säätiöpoh-
jaisia määrärahoja sekä rahastoja, joihin maakunnan rahaa vaativat esitykset 
voidaan kohdentaa. 



4. Raha | 177

Maakunnan kokonaisrahoituksen esitetään muodostuvan seuraavanlai-
sista osioista ja eristä: 

”Vuonna 2009 Lapin valtionrahoituksen tarve esitetyssä TOTSU-momen-
tissa on 187 miljoonaa euroa. Vuodelle 2010 valtionrahoitusta tarvitaan 211 
miljoonaa euroa. Kansallisesti toteutettavissa EU-ohjelmissa kanavoituu 
rakennerahastojen (EAKR ja ESR), manner-suomen maaseudun kehit-
tämisohjelman sekä elinkeinokalatalouden edistämisen kautta Lappiin 20 
miljoonaa euroa valtion vastinrahoitusta vuonna 2009.” (Maakuntaohjel-
man toteuttamissuunnitelma 2008, 46)

Sitaatissa mainittu TOTSU-momentti tarkoittaa valtiolta haettavia yhteisiä 
määrärahoja ja vapaasti valittavia määrärahoja. Valtiolta haettavat yhteiset 
määrärahat ovat noin 47 miljoonaa euroa ja vapaasti valittavien määrärahojen 
valtion osuus on noin 140 miljoonaa euroa vuodelle 2009. Kaiken kaikkiaan
vuosille 2008-2013 maakunnan (kehittämisen) kokonaisrahoituksen ar-
vioidaan olevan yhteensä 1,9 miljardia euroa. Kokonaisrahoitukseen on 
laskettu mukaan valtion osuuden lisäksi myös kuntien ja yksityisen rahan 
osuudet. (Lähde: Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuo-
sille 2009 ja 2010, 2008 liitetaulukot) Kaiken kaikkiaan Pohjois-Suomen 
suuralueelle, johon Lappi kuuluu, on myönnetty rakennerahoitusta vuosina 
2007-2013 yhteensä 583 miljoonaa euroa.  ( Jauhiainen & Niemenmaa 
2006, 162.) Ainoastaan Itä-Suomen suuralueelle on myönnetty enemmän 
rakennerahoitusta. Mutta maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä ei 
käsitellä ainoastaan rakennerahastoilta haettavia rahoja, vaan mukana ovat 
kaikki maakunnille tarkoitetut ohjelmat, joille valtio voi myöntää rahoitusta. 
Lapin maakunnan rahoituksen tarve näyttää seuraavanlaiselta, kun kaikki 
ohjelmat otetaan mukaan.  
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Valtio Kunta Julkinen 
rahoitus 
yhteensä

Yksityinen Julkinen ja 
yksityinen  
raha yhteensä

Kaikille maakunnille  
yhteiset määrärahat

281 
(15%)

45 
(2%)

326 
(17%)

 62 
(3%)

388 
(20%)

Vapaasti valittavat  
määrärahat

852 
(45%)

24 
(1%)

876 
(47%)

 36 
(2%)

912 
(49%)

Manner-Suomen  
maaseutuohjelman ja  
elinkeinokalatalouden 
kehittämisen määrärahat

294 
(16%)

72 
(5%)

366 
(20%)

200 
(11%)

566 
(31%)

Kaikki ohjelmat yhteensä 1 427 
(76%)

141 
(8%)

1 568 
(84%)

298 
(16%)

1 866 
(100%)

Nimetyt hankkeet on jaettu ja pilkottu erilaiseksi rahaksi. Euroopan 
Unionin ja valtion rahoituksen hakeminen edellyttävät rahan jakamista 
julkiseen ja yksityiseen rahaan. Yleensä jaon ehtona on ollut se, että EU 
on kiinnostunut siitä osuudesta, jolla elinkeinoelämä eli yksityinen sektori 
sitoutuu EU:n mukaiseen alueen kehittämiseen. Tällöin yksityisen rahan 
osuus tulee olla noin 15 prosenttia koko toiminnan rahoituksesta. Yksityisen 
rahan osuus on pienin vapaasti valittavissa määrärahoissa. Taulukosta käy 
ilmi, että valtion rahoitusosuus on huomattava kaikkien EU-ohjelmien 
kohdalla. Tätä voisi tulkita myös niin, että lähestulkoon kaikki raha, joilla 
maakunnan nimeämiä tärkeitä hankkeita rahoitetaan, on valtion rahaa. Eli 
se on julkista rahaa. Kunnista tulevan rahoituksen osuus on pienin. (8%) 
Yksityiseltä sektorilta tulevan rahoituksen osuus on myös pienehkö (16%). 
Vapaasti valittavat määrärahat muodostavat suurimman osan rahoitusläh-
teistä (49%). Vapaasti valittavien määrärahojen kohteet ovat maakuntien 
nimettävissä. Ne osoittavat myös sen, mitä maakunta priorisoi.

Vapaasti valittavien määrärahojen osuus on huomattava ja siihen osoitetut 
hankkeet eli alueen kannalta merkittävimmiksi nimetyt kohteet katetaan yli 
90 prosenttisesti valtion rahoituksella. Tämän seikan voisi tulkita tarkoit-
tavan sitä, että ne ovat niitä kohteita, joiden ajatellaan parhaiten tukevan 

Taulukko 16. Lapin maakunnan arvioidun rahoituksen tarve vuosille 2008-2013, 
milj. euroa (Lähde: Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, liitetaulu-
kot; Oma tiivistelmä esitetyistä taulukoista).
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alueiden kehittämistä ja Lissabonin strategian mukaisia tavoitteita, joita ovat 
kasvun ja työllisyyden edistäminen. EU:n edellyttämiä kansallisesti nimet-
tyjä painopistealueita ovat yritykset ja innovaatiot, osaaminen, työvoima, 
työllisyys ja yrittäjyys sekä kilpailukykyiset toimintaympäristöt ( Jauhiainen 
& Niemenmaa 2006, 163.) 

Taulukko 17. Yhteiset, vapaasti valittavat ja Manner-Suomen maaseutuohjelman 
ja elinkeinokalatalouden kehittämisen määrärahoille osoitetut kohteet ministe-
riöittäin vuosille 2008-2013 Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmas-
sa vuonna 2008. 

Kaikille 
maakunnille 
yhteiset mää-
rärahat

Vapaasti valittavat määrärahat Manner-Suo-
men maaseu-
tuohjelman 
ja elinkeino-
kalatalouden 
kehittämisen 
määrärahat

Valtio-
varain-
ministeriö

Kuntien yhdistymisavustukset 
Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus

Työ- ja 
elinkeino-
ministeriö

Yritysten in-
vestointi- ja 
kehittämis-
hankkeiden 
tukeminen
Työllistämis-, 
koulutus- ja 
erityistoimet
Työllisyyspe-
rusteiset siir-
tomenot in-
vestointeihin
Maakunnan 
kehittämis-
raha (OSKE, 
AKO, AMO, 
KOKO, ohjel-
miin sitoma-
ton)

Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorva-
ukset Alueellinen kuljetustuki
Energiatuki 
Barents-keskuksen perustamisen käynni-
tysraha 
Barents-keskukseen sijoitettavan Finnpron 
henkilön palkka- ja toimintakulut 
Määräraha Lapin TE-keskuksen yhteyteen 
sijoitettavalle kaivosalan toimialapäällikölle
Kansallisen innovaatiostrategian toimeen-
pano
Yksinyrittäjän tukikokeilu
Suomun lentomäki- ja rinnekeskus – hanke 
Kaivosalan työvoimapoliittinen koulutus

EAKR-
toimenpide-
ohjelma
Manner-
Suomen ESR-
toimenpide-
ohjelma (val-
takunnallinen, 
alueellinen)



180 | Alueen ja työn sukupuoli

Liikenne- 
ja viestin-
täminis-
teriö

Joukkoliiken-
teen palve-
luiden osto ja 
kehittäminen
Kemijärven 
yöjunaliiken-
teen osto
Matkailu-
liikenteen 
kehittäminen 
Lapin jouk-
koliikenne-
työryhmän 
esityksen 
mukaisesti

Perustienpito, alueelliset investoinnit
Perustienpito, ei sisällä teemahankkeita 
eikä alueinvestointeja
Isojen siltojen korjaus
Koulumatkojen turvallisuuden paranta-
minen
Pääteiden painaumat
Puuhuolto
Satamat ja terminaalit
Kaivostoiminta
Kehittämisen suunnittelu
Valtatie 4 Kemin kohta
Valtatie 4 Rovaniemen kohdan liikenne-
järjestelyt
Valtatie 4 parantaminen Simossa
Valtatie 21parantaminen Palojoensuu, 
Kilpisjärvi
Kaivostiehanke Savukoski-Sokli
Kaivosratahanke
Ajos-Kemi-Äkäsjokisuu Kaivosratahanke 
Kelloselkä-Sokli
Kemin (Ajos) meriväylän syventäminen 
13 metriin ja tarvittavat satama-alueen 
investoinnit

Maa- ja 
metsäta-
lousmi-
nisteriö

Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
Maatilatalouden kehittämisrahasto
Kalatalouden edistäminen
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaa-
miseksi
Valtionapu metsätalouden edistämis- ja 
valvontaorganisaatiolle
Metsäluonnon hoidon edistäminen
Vesistö- ja vesihuoltotyöt
Avustukset yhdyskuntien vesihuollon toi-
menpiteisiin
Vesivarojen käytön ja hoidon menot

EU:n osal-
listuminen 
maaseudun 
kehittämiseen
Manner-
Suomen 
maaseudun 
kehittämisoh-
jelma
Valtion ra-
hoitusosuus 
EU:n osaksi 
rahoittamasta 
maaseudun 
kehittämisestä
Elinkeino-
kalatalouden 
markkinoinnin 
ja rakenne-
politiikan 
edistäminen
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Opetus-
ministeriö

Valtion avustus koululaisten iltapäiväker-
hotoimintaan
Valtion avustus oppilaitosten perustamis-
kustannuksiin
Valtion avustus aikuiskoulutuksen perusta-
miskustannuksiin
Valtion avustus perustamiskustannukset 
lääninhallituksen toimivallan hankkeille
Valtion avustus perustamiskustannukset 
opetusministeriön toimivallan hankkeille
Suomun lentomäki ja rinnekeskus – hank-
keen toteuttaminen käynnistysraha
Valtion avustus liikunnallisen iltapäiväker-
hotoiminnan kehittämiseen
Kaivoskoulutuksen koordinaatio
Kaivosalan ammattitutkintokoulutuksen 
vakinaistaminen ja aloituspaikat Lapissa

Sosiaali- 
ja terveys-
ministeriö

Valtion avustus kunnille sosiaali- ja tervey-
denhuollon hankkeisiin
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen turvaamiseksi
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskus-
ten toimintaan
Kehittämisyksiköt

Ympäris-
töminis-
teriö

Ympäristön 
suojelun 
edistäminen
Ympäristötyöt

Sisäasi-
ainminis-
teriö

Valtion osuus pelastustoimen alueille

Oikeus-
ministeriö

Ylitornion avovankilan laajennus

Yllä olevassa taulukossa huomio kiinnittyy siihen, että suurin osa vapaasti 
valittavista kohteista ovat maanteitä, rautateitä, siltoja ynnä muita kohteita, 
jotka edesauttavat liikennettä ja liikkumista. Lisäksi, kun liikennettä ja liik-

Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maan-
käytön ohjaukseen
Avustukset järjestöille ja ympäristön hoi-
toon
Avustukset rakennusperinnön hoitoo n
Eräät luonnonsuojeluun liittyvät kor-
vaukset
Luonno nsuojelualueiden hankkiminen
Metsähallituksen julkiset hal lintotehtävät
Ympäristökeskuksen kaivoserikoistuminen
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kumista edistäviä kohteita vertaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisuuteen esitetyille hankkeille, on ne tarkasti yksilöity ja kuvattu. 

Rahan nimeämisessä tapahtuu kolme asiaa. Ensiksikin rahoitettavien 
kohteiden pikkutarkka yksilöinti tekee kohteista näkyvämpiä ja siten 
helpommin rahallisesti arvotettavia kuin niistä kohteista, jotka on jätetty 
yksilöimättä ja nimetään suurpiirteisesti. Toiseksi yksilöidyt rahoitettavat 
kohteet, kuten teiden, siltojen, rautateiden rakentaminen, näyttäytyvät 
selkeämpinä tarpeina kuin ne työt, joita kuvataan esimerkiksi kuntien 
yhdistymisavustuksina tai harkinnanvaraisina rahoitusavustuksina. Käytän-
nössä alueen kehittämistä tekevissä teksteissä miesvaltaisille toimialoille ja 
tehtäväkentille haettua rahaa kuvataan erilaisella tavalla kuin naisvaltaisille 
toimialoille ja tehtäväkentille suunnattua rahaa. Kolmanneksi rahan nime-
äminen tuottaa erilaista puhetta naisten ja miesten töistä, mikä näkyy siinä, 
että rahasta naisten töiden, kuten kirjasto ja sosiaali- ja terveysalan töiden, 
kohdalla käytetään usein nimitystä avustukset kuten valtion avustukset. 
Samantapaisia nimityksiä rahasta ei käytetä silloin, kun nimetään miesten 
töiden tarvitsemaa rahaa. Silloin käytetään nimitystä investoinnit, kuten 
alueelliset investoinnit ja tarvittavat satama-alueen investoinnit.  

 Sen lisäksi, että jo rahan nimeäminen alueen kehittämistä tekevissä 
asiakirjoissa saa aikaiseksi hierarkkisen jaon naisten ja miesten töiden ja 
paikkojen välillä, seuraa rahan nimeämisestä myös arvottaminen, jossa itse 
rahasta ja sen hakemisesta tuleekin itseisarvo. Tarkalla rahoituskohteiden 
argumentoinnilla ja rahoituslähteiden tunnistamisella ja päällekkäisyydellä 
voidaan saavuttaa paras mahdollinen rahallinen määrä alueen miesten 
töille ja niiden jatkuvuudelle, mikä tekona epätasa-arvoistaa ja tuottaa 
sukupuolten välistä epäoikeudenmukaisuutta. Käytännössä rahan nimeä-
minen aiheuttaa seuraamuksen, jossa maakunta myy työtä valtiolle ja jossa 
miesten työ on hinnoiteltu arvokkaammaksi kuin naisten tekemä työ. (vrt. 
Simmel 1978, 409.) 

Rahan nimeäminen luo mielikuvaa myös maakunnan tarpeista, sillä alue 
pyrkii maksimoimaan rahan käytöstä saavan hyödyn. Se on siis rahaa ja 
rahan käyttöä, joka perustellaan alueen kannalta suurimmalla tarpeella ja 
suurimmalla hyödyllä. Silloin, kun rahaa on rajallisesti jaossa, syntyy tästä 
retoriikasta mielikuva tarpeiden hierarkiasta eli siitä, missä järjestyksessä 
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tarpeita tyydytetään. Tämä järjestys ja retoriikka ei ole sukupuoletonta. 
Tällöin herää kysymys siitä, kenen tai keiden tarpeet ovat tärkeimpiä 
tyydyttää. 

4.3 maakunnan tarpeet ja niiden hierarkia

Rahan nimeämistä maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä analy-
soidessani, minulle syntyi seuraavanlainen mielikuva: maakunnalla on 
olemassa perustarpeita, jotka valtion tulee tyydyttää. Mielikuva perustuu 
sille havainnolle, että maakunnan kehittämistä tekevät tekstit ja erityisesti 
maakuntaohjelmat ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat ovat 
valtiolle osoitettuja raha-anomuksia, joissa maakunta on nimennyt alueen 
elinehtoisuuden kannalta keskeiset tarpeensa, joita ilman alue ja sen ihmiset 
eivät voi tulla toimeen. Mielikuva liittyy Abraham Maslowin (1943) tarve-
hierarkiaan8, jonka analogian mukaisesti maakunnalla on olemassa ensisi-
jaisia (perus)tarpeita, jotka valtion tulee tyydyttää ja joiden tyydyttämisen 
jälkeen maakunta voi siirtyä etsimään tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. 
Perus- eli ensisijaiset tarpeet ovat niitä, joita ilman maakunta ei voi olla ja 
joita se ja sen asukkaat ikään kuin ”hengittävät, syövät ja juovat”. 

Analysoin maakunnan alueen tarpeita ja niiden hierarkiaa aineistossani 
sen mukaisesti, kuinka usein tarve mainitaan ja millaista rahallista avustusta 
sille valtiolta haetaan. Tämän jälkeen analysoin sitä millaisille perusteluille 
tämä priorisointi perustuu ja miten tarpeet toimivat osana puhuttelua sekä 

8 Abraham Maslowin (1943) tarvehierarkia rakentuu teorialle siitä, että ihmisellä 
on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää ensin, jonka jälkeen ihminen alkaa etsiä 
tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. Teorian esittäminen yksinkertaistaen ja karri-
koiden olisi seuraava: 1. fysiologiset tarpeet (kuten hengittäminen, ruoka, juoma, 
aineen vaihdunta, uni, seksi); 2. turvallisuuden tarpeet (kuten kehon, työllisyyden, 
resurssien, moraalin, perheen, terveyden ja omaisuuden turva); 3. sosiaaliset tarpeet 
(kuten ystävät, perhe, seksuaalinen läheisyys); 4. arvostuksen tarpeet (kuten oman-
arvontunto, luottamus, toteuttaminen ja saavuttaminen, toisten kunnioittaminen 
ja kunnioituksen saaminen toisilta); 5. itsensä toteuttamisen tarpeet (moraalisuus, 
luovuus, oma-aloitteisuus, ongelman ratkaisukykyisyys, ennakkoluulottomuus, 
tosiasioiden hyväksymisen taito).
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sitä, millaisia spatiaalisia alueita tarpeiden nimeäminen tuottaa ja miten ne 
kutsuvat toimimaan. 

Lapin maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 
alueen ”tarpeet” esiintyvät erilaisina rahallisina vaatimuksina tai anomuk-
sina valtiolle. Tärkeää ”tarpeiden” nimeämisissä ja tunnistamisessa on ollut 
osoittaa retorisesti se, kuinka välttämättömästä tarpeesta kulloinkin on 
kysymys ja se, miten tarpeen tyydytys on edellytyksenä sille, että muutkin 
alueen kehityksen kannalta ”korkeammat” tarpeet tulevat tyydytetyiksi ja 
alue voi kehittyä kehittämishegemoniansa mukaisesti. Tärkein tarve vaatii 
eniten valtion rahaa ja se mainitaan tai siitä puhutaan teksteissä useammin 
kuin muista vähemmän tärkeistä tarpeista. 

Alueen perustarpeet, jotka mainitaan useimmin ja joiden rahallinen 
tarve9 määritellään suurimmaksi alueen kehittämistä tekevissä teksteissä 
vuosilta 2003-2009, ovat seuraavat: tiet, sillat ja rautatiet, joista käytetään 
myös nimitystä infrastruktuuri; investoinnit ja investointituet sekä kuntien 
peruspalvelut. Teistä, silloista ja rautateistä on mainintoja asiakirjoissa yh-
dessätoista eri yhteydessä. Niiden rahallisen tarpeen esitetään olevan noin 
18 miljardia euroa vuosille 2003-2013. Investoinneista ja investointituista 
kirjoitetaan asiakirjoissa viidessä eri yhteydessä. Niiden rahallisen tarpeen 
ilmoitetaan olevan noin 59 miljoonaa euroa vuosille 2003-2013. Kuntien 
peruspalveluista kirjoitetaan kolmessa eri yhteydessä. Niiden rahallisen 
tarpeen arvioiminen on hankalaa, koska tämän tarpeen kohdalla esitetään 
myös lainarahoitusta ja kattamattomia alijäämiä, mutta niiden rahallisen 
tarpeen arvioidaan olevan noin 49 miljoonaa euroa vuosille 2003-2013. 

9 Tämä raha on puhetta rahasta eli retorista rahaa. Se ei täsmää varsinaisten raha-
anomustaulukoiden kanssa, mutta kuvaa sitä, kuinka usein ja minkä suuruisena 
teksteissä ilmoitetaan kohteiden rahallinen tarve
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4.4 tiet, sillat, rautatiet ja infrastruktuuri - 
luonnollistetut tiet 
ydinsisällöt

Maakunnan kehittämistä tekevissä asiakirjoissa vuosilta 2003-2009 ylivoi-
maisesti eniten halutaan valtion rahoittavan teiden, siltojen, rautateiden ja 
infrastruktuurin korjaamista ja rakentamista. Tämä tarkoittaa 18 miljardia 
euroa vuosille 2003-2013. Kaiken kaikkiaan tiet, sillat, rautatiet ja muu 
infrastruktuuri mainitaan asiakirjoissa 11 kertaa. Niiden merkittävyydestä 
”perustarpeena” on kirjoitettu asiakirjoissa lähinnä vuodesta 2006 lähtien. 
Tiet, sillat, rautatiet ym. infrastruktuuri on rakentamista ja työllistävyydel-
tään miesvaltaista. 

1) ”Yleisesti voidaan todeta, että tarvittavat tienpitotoimenpiteet on 
lähtökohtaisesti toteutettava kansallisin varoin valtion budjetista. Mää-
rärahakehys on kuitenkin laskenut jo 1990-luvun alkupuolelta saakka, 
eikä näköpiirissä ole merkittävää parannusta. Lapin tiepiirin investoin-
teihin on käytettävissä vain pari miljoona euroa vuodessa. Ulkopuolisen 
rahoituksen osuus on ollut erittäin merkittävä ja on käytetty kokonaan 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin. Piirin 
omaa perustienpidon rahoitusta on käytetty etupäässä pienehköihin lii-
kenneturvallisuutta parantaviin investointihankkeisiin… Päällysteiden 
uusimiseen ja peruskorjauksiin tullaan käyttämään vuositasolla 12-13 
miljoonaa euroa. Sorateiden kelirikkokorjauksia tehdään vuosittain 10-
15 kilometrin matkalla noin miljoonalla eurolla. Tilanne soratieverkolla 
pystyttäneen pitämään tällä panostuksella nykyisellä tasolla… Korjaus-
toimintaa tehostetaan ja siltojen kunnon heikkeneminen pysäytetään 
lähivuosien aikana samalla, kun rahallinen panostus nostetaan kolmesta 
neljään miljoonaan euroon vuodessa. (Maakuntaohjelma 2006, 57.)

2) …Perämerenkaaren kiireisin hanke, Kemin kohta ja Kemijoen sillat on 
saamassa valtion 2007 talousarviossa 1 miljoonan euron käynnistysra-
han. Hanke toteutetaan vuosina 2007-2010. Hankkeessa rakennettava 
moottoritien toinen ajorata avataan liikenteelle vuoden 2009 syksyllä. 
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Hankkeen kustannusarvio on 58 miljoonaa euroa. … På Gränsen 
– Rajalla E4-tien siirto Tornion ja Haaparannan välillä toteutetaan 
Ruotsin puoleisella osuudella vuosina 2006-2007. Suomen puoleisen 
osuuden rahoitus ei ole vielä varmistunut. Hanke kokonaisuudessaan 
tulisi toteuttaa samanaikaisesti asemakaavan toteuttamisen mahdollista-
miseksi ja liikenteellisten ongelmien välttämiseksi. Hankkeen Suomen 
puoleisen osuuden kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa…. Tiestön 
geometrian ja rakenteen pienimuotoisia korjauksia tehdään ylläpitoura-
koiden yhteydessä määrärahojen sallimissa rajoissa. Kaivoshankkeisiin 
liittyvät tiejärjestelyt toteutunevat, mikäli kaivoksia käynnistetään.” 
(Maakuntaohjelma 2006, 57-58.) 

3) ”Raideliikenteen kehittäminen edellyttää siihen varautumista maankäy-
tön suunnittelussa sekä rahoituksen turvaamista valtion talousarviois-
sa… Työryhmä esittää talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.9.2008 
tekemän periaatepäätöksen pohjalta seuraavien Lapin kaivoshankkeiden 
edellyttämien infrastruktuurihankkeiden (rautatiet, maantiet) toteutta-
mista (kustannukset yhteensä 600 milj. euroa ilman alv): Pajala-Kolari, 
Sokli, Suurikuusikko, Suhanko ja Kevitsa… Mikäli Salla-Kantalahti 
–ratayhteyden rakentaminen katsotaan Venäjällä tarpeelliseksi, varau-
dutaan yhdessä Venäjän viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien 
kanssa laatimaan lisäselvitys, jonka pitkän aikavälin ratkaisuihin 
rahoittajatahot sitoutuvat samanaikaisin periaatepäätöksin.” (Lappi 
työryhmän loppuraportti 2008, 11.)  

4) ”Valtatie 21 perusparantamisen suunnittelua Enontekiöllä ei ole käyn-
nistetty erillisrahoituksen puuttuessa, hanke on edelleen ajankohtainen. 
Kaivostoiminta-alueiden tieyhteyksien parantamisen osalta Suhangon 
tien suunnitelmat ovat valmiit, mutta jo kerran tehty rahoituspäätös on 
rauennut. Päätös on tehtävä uudestaan kaivoshankkeiden käynnistyes-
sä.” (Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008,7)

5) ”Tieverkon kehittämisen kärkihanke Lapissa lähivuosina on valtatie 4 
Kemin kohta ja sillat. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja tie on tarkoi-
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tus avata liikenteelle syksyllä 2009. Lopullisesti hanke valmistuu 2010. 
Hankkeessa parannetaan Kemin kohdan moottoriliikennetie moottori-
tieksi rakentamalla siihen toinen ajorata ja kolme uutta eritasoliittymää. 
Maksniemen ja Ajoksen tien väli rakennetaan keskikaiteelliseksi kapeaksi 
moottoritieksi pääosin uuteen maastokäytävään. Koko hankkeen kus-
tannusarvo on 74 miljoonaa euroa… Matkailuelinkeinon kannalta kes-
keisten reittien maantien risteämiskohtiin rakennetaan alikulkukäytävät. 
Vuosina 2009-2010 toteutetaan ainakin yksi alikulkukäytävä vuosittain. 
Muonio-Olos kevyenliikenteen väylälle yritetään löytää erillisrahoitus.” 
(Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, 26-27.)

6) ”Kolarin kaivoksen mineraalikuljetusvirran tullessa Ajoksen satamaan 
Kemin 10 metrin syvyinen väylä syvennetään 13 metrin kulkusyvyyteen. 
Kustannusarvio 12 metrin kulkusyvyydellä on 18 miljoonaa euroa. 
Hyötykustannussuhde on erittäin kannattava. Ratahallintokeskuksen 
Kolarin kaivoshankkeita käsitelleessä selvityksessä syventämisen ra-
kennuskustannuksiksi on arvioitu 13 miljoonaa euroa. Kemin väylän 
syventäminen on mukana Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministe-
rityöryhmän rahoitusesityksissä vuoden 2011 jälkeen toteutettavien 
hankkeiden joukossa.” (Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 
2008, 27)

Kaikissa sitaateissa ydinsisältönä tulee esille se, että teiden, siltojen, rauta-
teiden ynnä muun infrastruktuurin rakentaminen tarvitsevat valtion rahaa, 
vieläpä niin, että ne tarvitsevat valtiolta lisärahoitusta. Nämä rahavaatimukset 
esitetään luonnollistettuina ikään kuin olisi itsestään selvää, että tarvitaan 
uusia moottoriteitä ja ratayhteyksiä. Niiden tarvetta ei perustella. Tämä luon-
nollistaminen kuvaa myös sitä, kuinka tärkeänä tarpeena teiden, rautateiden, 
siltojen ynnä muu infrastruktuuri on esitetty alueen kehittämistä tekevissä 
teksteissä. Kaikissa sitaateissa argumentoidaan tarkkaan eriteltyinä kohteet, 
joihin rahaa tarvitaan ja se, kuinka paljon sitä tarvitaan. Kohteet ovat siis jo 
ennakoiden tarkkaan suunniteltuja, aikataulutettuja ja budjetoituja kuten 
esimerkiksi sitaateissa 2) ja 5), joissa kerrotaan Kemin kohdan, siltojen ja 
moottoritien suunnittelusta.
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”…Perämerenkaaren kiireisin hanke, Kemin kohta ja Kemijoen sillat on 
saamassa valtion 2007 talousarviossa 1 miljoonan euron käynnistysrahan. 
Hanke toteutetaan vuosina 2007-2010. Hankkeessa rakennettava mootto-
ritien toinen ajorata avataan liikenteelle vuoden 2009 syksyllä. Hankkeen 
kustannusarvio on 58 miljoonaa euroa.”

”Tieverkon kehittämisen kärkihanke Lapissa lähivuosina on valtatie 4 Ke-
min kohta ja sillat. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja tie on tarkoitus avata 
liikenteelle syksyllä 2009. Lopullisesti hanke valmistuu 2010. Hankkeessa 
parannetaan Kemin kohdan moottoriliikennetie moottoritieksi rakenta-
malla siihen toinen ajorata ja kolme uutta eritasoliittymää. Maksniemen 
ja Ajoksen tien väli rakennetaan keskikaiteelliseksi kapeaksi moottoritieksi 
pääosin uuteen maastokäytävään. Koko hankkeen kustannusarvo on 74 
miljoonaa euroa.”

Sitaatissa 1) tehdään jako omaan ja ulkopuoliseen rahaan seuraavasti: ”Ylei-
sesti voidaan todeta, että tarvittavat tienpitotoimenpiteet on lähtökohtaisesti 
toteutettava kansallisin varoin valtion budjetista. Määrärahakehys on kuitenkin 
laskenut jo 1990-luvun alkupuolelta saakka, eikä näköpiirissä ole merkittävää 
parannusta. Lapin tiepiirin investointeihin on käytettävissä vain pari miljoona 
euroa vuodessa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on ollut erittäin merkittävä ja on 
käytetty kokonaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin. 
Piirin omaa perustienpidon rahoitusta on käytetty etupäässä pienehköihin liiken-
neturvallisuutta parantaviin investointihankkeisiin…” Tiepiirin omaa rahaa 
käytetään lähinnä liikenneturvallisuutta parantaviin investointihankkeisiin 
ja merkittävää ulkopuolista rahaa on käytetty kokonaan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin. 

Jako omaan ja ulkopuoliseen rahaan on kuitenkin keinotekoinen, sillä 
kaikki raha, jota tiepiirissä käytetään, on valtion rahaa. Sen sijaan valtion raha 
on EU-aikakaudella jakautunut kahdenlaiseksi määrärahaksi; sellaiseksi, joka 
myönnetään valtion budjetista teiden ylläpitoon ja peruskorjaukseen ja EU-
perusteiseksi määrärahaksi, joka on sidottu osaksi alueen kehittämistoimen-
piteitä eli hankkeisiin sidotuksi rahaksi. Tästä rahan kahtia jakautumisesta ja 
erityisesti budjettivaroin myönnettävien määrärahojen pienenemisestä tiepiiri 
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moittii valtiota ja esittää samalla suostuttelevan puheen sitaatin 1) lopussa: 
Korjaustoimintaa tehostetaan ja siltojen kunnon heikkeneminen pysäytetään 
lähivuosien aikana samalla, kun rahallinen panostus nostetaan kolmesta neljään 
miljoonaan euroon vuodessa. Tulkitsen tätä niin, että mikäli valtio suostuu ko-
rottamaan teiden ja siltojen korjaamiseen tarkoitettua perusmäärärahaansa, 
voidaan korjaustoimintaa tehostaa ja siltojen heikkeneminen pysäyttää. 

Suostuttelua ilmenee myös sitaattissa 2) På Gränsen – Rajalla E4-tien 
siirto Tornion ja Haaparannan välillä toteutetaan Ruotsin puoleisella osuudella 
vuosina 2006-2007. Suomen puoleisen osuuden rahoitus ei ole vielä varmistu-
nut. Hanke kokonaisuudessaan tulisi toteuttaa samanaikaisesti asemakaavan 
toteuttamisen mahdollistamiseksi ja liikenteellisten ongelmien välttämiseksi. 
Hankkeen Suomen puoleisen osuuden kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa 
tai näin sitaatti 3) Mikäli Salla-Kantalahti –ratayhteyden rakentaminen kat-
sotaan Venäjällä tarpeelliseksi, varaudutaan yhdessä Venäjän viranomaisten ja 
elinkeinoelämän edustajien kanssa laatimaan lisäselvitys, jonka pitkän aikavälin 
ratkaisuihin rahoittajatahot sitoutuvat samanaikaisin periaatepäätöksin. 

Molemmissa sitaateissa suostutellaan valtiota naapurimaiden päätöksillä 
ja kiireellä ja sillä, että päätökset tulisi tehdä Suomessakin samoilla aikatau-
luilla kuin Ruotsissa tai Venäjällä. 

Kuitenkin merkittävimmät tekijät, joilla valtiota suostutellaan, ovat 
kaivokset. Suostuttelevaa puhetta esiintyy myös sitaatissa 4) seuraavasti: 
Valtatie 21 perusparantamisen suunnittelua Enontekiöllä ei ole käynnistetty 
erillisrahoituksen puuttuessa, hanke on edelleen ajankohtainen. Kaivostoiminta-
alueiden tieyhteyksien parantamisen osalta Suhangon tien suunnitelmat ovat 
valmiit, mutta jo kerran tehty rahoituspäätös on rauennut. Päätös on tehtävä 
uudestaan kaivoshankkeiden käynnistyessä. 

Tulkitsen sitaattia siten, että valtio on velvoitettu tekemään määräraha-
päätös uudelleen silloin, kun kaivoshankkeet käynnistyvät. Tuon velvoitteen 
oikeuttavat kaivokset. (vrt. Törrönen 1997; Autto 2012, 62). Sitaatissa tulee 
esille myös luonnollistaminen. Uusien teiden rakentamisella ja kaivoksilla 
on itsestään selvänä pidetty yhteys, jota ei perustella millään tavoin. 

”Kolarin kaivoksen mineraalikuljetusvirran tullessa Ajoksen satamaan 
Kemin 10 metrin syvyinen väylä syvennetään 13 metrin kulkusyvyyteen. 
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Kustannusarvio 12 metrin kulkusyvyydellä on 18 miljoonaa euroa. Hyö-
tykustannussuhde on erittäin kannattava. Ratahallintokeskuksen Kolarin 
kaivoshankkeita käsitelleessä selvityksessä syventämisen rakennuskustan-
nuksiksi on arvioitu 13 miljoonaa euroa. Kemin väylän syventäminen on 
mukana Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesi-
tyksissä vuoden 2011 jälkeen toteutettavien hankkeiden joukossa.” 

Sitaatissa 6), jossa kaivokset ja sataman syventäminen yhdistetään, herää 
kysymys, miksi juuri sataman syventäminen on tarpeellista kaivosten 
mineraalikuljetusten yhteydessä. Ainoana mainintana tekstissä kerrotaan 
hyötykustannussuhteen kannattavuudesta, mutta tekstissä ei ole mainittu 
hyötyjä, ainoastaan kustannuksia. Toisin sanoen teksti olettaa kaivosten 
tuovan hyödyn itsestään selvästi. Kaivoksiin ja niiden perustamisiin on 
sisäänrakennettuna hyöty ikään kuin luonnollisena ominaisuutena. Hyöty 
kaivosten luonnollisena ominaisuutena tulee esille erityisen hyvin myös 
silloin, kun verrataan kaivoksia koskevaa sitaattia sitaatin 5) loppuosaan, 

Matkailuelinkeinon kannalta keskeisten reittien maantien risteämiskohtiin 
rakennetaan alikulkukäytävät. Vuosina 2009-2010 toteutetaan ainakin 
yksi alikulkukäytävä vuosittain. Muonio-Olos kevyenliikenteen väylälle 
yritetään löytää erillisrahoitus.”

jossa myös matkailuelinkeinosta kirjoitetaan teiden rakentamisen yhteydessä. 
Kaivokset kantavat suurta, yleistä ja nimeämätöntä hyötyä mukanaan, kuten 
”mineraalikuljetusvirtaa”. Matkailuelinkeino puolestaan lisää jalankulki-
joiden, pyöräilijöiden ja muiden kevyenliikenteen väylää tarvitsevien eli 
muiden kuin moottoriajoneuvojen määrää siinä määrin, että tarvitaan lisää 
alikulkukäytäviä, joita rakennetaan vuosittain. Alikulkukäytäville pyritään 
löytämään myös erillisrahoitus. Toisin sanoen matkailuelinkeinon tarvit-
semien alikulkukäytävien rakentamisen pönkittämiseksi ei ole teksteissä 
kerrottu suurta, hankkeistettua, tarkkaan suunniteltua ja budjetoitua tarinaa 
kuten on kerrottu kaivosten tarpeiden kohdalla. 

Tiet, rautatiet, sillat ja infrastruktuuri luovat mielikuvan kaivosten hyvistä 
ominaisuuksista ja toimenpiteen, jossa teiden ym. infrastruktuurin raken-
tamista perustellaan kaivosten tarpeilla. 
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4.5 investointituet – yksityistä ja oikeaa rahaa 
ydinsisällöt

Maakunnan kehittämistä tekevissä asiakirjoissa vuosilta 2003-2009 toiseksi 
eniten toivotaan valtion myöntävän investointitukia erilaisille rakennus- ja 
korjaustoiminnan alaiselle työlle. Työllisyysperustainen investointituki on 
lainsäädännöllisin perustein kohdennettu tukemaan rakentamista ja kunnos-
sapitoa ynnä muita aineellisiin investointeihin perustuvaa perusparannusta. 
(ks. tämä tutkimus luku 2 ja 3; Merenheimo 2011.) 

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä investointituen tarpeita valtiolle 
esitetään vuosille 2003-2013 yhteensä 59 miljoonan euron edestä. Kaiken 
kaikkiaan investointituet tai investoinnit mainitaan asiakirjoissa kuudessa eri 
yhteydessä. Tuen tarpeellisuus on tunnistettu edellä mainituissa asiakirjoissa 
vasta vuodesta 2008 lähtien. 

1) ”Metalli- ja metsäteollisuus toimii viennin kärkenä. Outokummun 
Tornion tehtaiden ruostumattoman teräksen ja kromin tuotanto on 
kansainvälisestikin merkittävää. Outokumpu ilmoitti viimeksi touko-
kuussa 2008 yli 400 miljoonan euron investoinnista kromituotannon 
kaksinkertaistamiseksi, joka vahvistaa merkittävästi Tornion tuotannon 
kannattavuutta.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 7.)

2) ”Pohjoisen suuret investoinnit eivät koske pelkästään öljyä ja kaasua. 
Viimeisimpien arvioiden mukaan ns. European High North – alueen 
investointien kokonaisarvo vuoteen 2015 mennessä on noin 50 miljar-
dia euroa. Tästä offshoren osuus on noin 28-30 miljardia, joten myös 
muihin investointeihin jää noin 20 miljardia euroa… Murmanskin 
alueen vuoteen 2015 ulottuvat muut investoinnit nousevat aluehallin-
non laskelmien mukaan lähes 15 miljardiin euroon. Suurin yksittäinen 
hanke on Venäjän hallituksen priorisoima Murmanskin sataman 
laajennus, jonka on arvioitu maksavan öljynjalostamo mukaan lukien 
noin 9-10 miljardia euroa… Muut suuret investoinnit liittyvät alueella 
toimivien kaivosten ja metalliteollisuuskombinaattien laajennuksiin. 
Alueella toimivat Norilsk Nickel (Nikel, Zapoljarnyi, Montshegorsk), 



192 | Alueen ja työn sukupuoli

United Group RUSAL (Kantalahti), Severstal (Olenogorsk), Fosagro 
(Apatiitti) ja Eurochem (Kovdor) ovat ilmoittaneet suunnittelevansa 
yhteensä noin 3 miljardin euron suuruisia investointeja… Pohjois-
Norjan kolmen pohjoisimman fylken (Nordland, Troms ja Finnmark) 
alueilla on muita kuin offshore-investointeja 1,2 miljardin euron arvosta. 
Ruotsin Norrbottenissa investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana 
noin 3 miljardia euroa pääasiassa kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin.” 
(Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 9-10.)

3) ”Valtiovallan tulee talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.9.2008 
päätöksen mukaisesti riittävin resurssein nopeasti varautua turvaa-
maan suunnitteilla olevien suurhankkeiden (kaivokset, infrastruktuuri, 
energia) investoinnit, sillä rahoitusmarkkinoiden heikentyessä kan-
nattavuusedellytykset huononevat ja raaka-aineiden hinnat laskevat. 
Hankkeiden aloitusta nopeuttamalla voidaan vastata heikkenevään 
suhdanteeseen ja työllisyystilanteeseen.” (Lappi työryhmän loppura-
portti 2008, 20.)

4) ”Infrastruktuurin, saavutettavuuden ja yritysten toimintaympäristön 
kehittämiseksi työllisyysperusteista investointitukea lisätään valtion 
kustannusarviossa 50 miljoonan euron tasoon.” (Lappi työryhmän 
loppuraportti 2008, 21)

5) ”Lapissa aiotaan toteuttaa seuraavan reilun viiden vuoden aikana noin 5 
miljardin euron arvosta investointeja. Osa näistä hankkeista on jo tällä 
hetkellä rakenteilla. Suurin yksittäinen toimiala on kaivosteollisuus 
yli 2,5 mrd euron osuudella. Matkailualaan liittyvät investoinnit ovat 
noin yksi miljardi euroa. Lähes saman verran on kaivosten vaatimien 
infrastruktuurihankkeiden osuus koskien niin teitä, ratoja kuin satamia. 
Lisäksi Outokummun Tornion terästehdas uudistaa tuotantoaan yli 700 
miljoonan euron budjetilla.” (Lappi työryhmän loppuraportti 2008, 34.)

6) ”Työllisyysperusteisiin investointeihin saatiin Lappiin määrärahoja 
vuoden 2007 aikana vajaat 7 miljoonaa euroa. Määrärahoja on suun-
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nattu erityisesti matkailuinfrastruktuuriin. Vuoden 2008 määrärahat 
on kohdennettu pääosin Itä-Lapin rakennemuutosalueelle. Inves-
tointimäärärahoja on ollut käytettävissä myös muualle Lappiin, tosin 
edellisvuotta vähemmän… Maatalouden investointitukien hakukielto 
on purkautunut asteittain vuoden aikana. Tukea on voitu myöntää ti-
lanpidon aloittamiseen, tasinkoihin, turkistarhojen ja lämpökeskusten 
investointeihin, sekä rajoitetusti maanostoihin. Rahoitus käynnistyy 
kaikessa laajuudessaan vasta vuoden 2009 alussa.” (Maakuntaohjelman 
toteuttamissuunnitelma 2008, 6)

Yhteistä investoinneista tai investointituista kertovissa teksteissä on se, että 
samoin kuin teistä, rautateistä ja silloista kertovissa teksteissä myös näissä 
teksteissä asioiden oletetaan tapahtuvan ikään kuin luonnostaan kuten 
sitaateista 4) ja 5) käy esille. 

”Infrastruktuurin, saavutettavuuden ja yritysten toimintaympäristön 
kehittämiseksi työllisyysperusteista investointitukea lisätään valtion kus-
tannusarviossa 50 miljoonan euron tasoon.” 

”Lapissa aiotaan toteuttaa seuraavan reilun viiden vuoden aikana noin 5 
miljardin euron arvosta investointeja. Osa näistä hankkeista on jo tällä 
hetkellä rakenteilla. Suurin yksittäinen toimiala on kaivosteollisuus yli 
2,5 mrd euron osuudella.”

Luonnollistamiset liittyvät näissäkin tapauksissa teihin, siltoihin ja muuhun 
infrasturktuuriin sekä kaivoksiin ja niiden hyviin ja suuriin ominaisuuksiin, 
joita ne kantavat mukanaan kuten sitaatissa 5) mainitut investoinnit. 

Aivan kuten teiden, rautateiden, siltojen ja satamien kohdalla myös in-
vestointitukien kohdalla vedotaan naapurimaiden kuten Norjan ja Venäjän 
tekemiin toimiin. Naapurimaista kirjoitettaessa sävy on jälleen kerran valtiota 
suostutteleva, mikä tulee erityisen selkeästi esille sitaatissa 3), jossa 

”Valtiovallan tulee talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.9.2008 
päätöksen mukaisesti riittävin resurssein nopeasti varautua turvaamaan 
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suunnitteilla olevien suurhankkeiden (kaivokset, infrastruktuuri, energia) 
investoinnit, sillä rahoitusmarkkinoiden heikentyessä kannattavuus-
edellytykset huononevat ja raaka-aineiden hinnat laskevat. Hankkeiden 
aloitusta nopeuttamalla voidaan vastata heikkenevään suhdanteeseen ja 
työllisyystilanteeseen.”  

Suostuttelun kohteena on valtiovalta. Mikäli valtiovalta ei suostu turvaamaan 
suunnitteilla olevia suurhankkeita ja niiden investointeja, rahoitusmarkkinat 
heikentyvät, kannattavuusedellytykset huononevat ja raaka-aineiden hinnat 
laskevat. 

Lappia uhkaavat heikkenevät rahoitusmarkkinat, huononevat kannat-
tavuusedellytykset ja laskevat raaka-aineiden hinnat. Ja mikäli valtiovalta 
ei rahallisilla avustuksillaan nopeuta hankkeiden aloitusta, on puhuja taas 
heikkenevien suhdanteiden ja työllisyyden armoilla. Puhujaa uhkaavat teki-
jät, joita ovat rahoitusmarkkinat, kannattavuusedellytykset, raaka-aineiden 
hinnat, suhdanteet ja työllisyys. Ne esitetään tekstissä sellaisina, jotka ovat 
väistämättömiä, mikäli niihin ei varauduta. Mutta kuten Anne Kovalainen 
(2004, 191) on huomauttanut, että markkinat eivät toimi sosiaalisen ulko-
puolella. Ne itsessään eivät tee tai tuota mitään, vaan tuottajia ja tekijöitä 
ovat markkinoilla tapahtuvan vaihdannan osapuolet. Sitaattia voi tulkita 
siten, että ”hyvällä” Lapilla on luonnonvaroja ja potentiaalia, kuten kaivokset 
ja energia, ja mahdollisuudet rakentaa teitä ynnä muuta infrastruktuuria, 
mutta toteutuakseen ja muuttuakseen hyväksi rahaksi ne tarvitsevat valtion 
panostusta. Muutoin Lappi jää ”pahan” rahan eli suhdanteiden vaikutuksen 
alaisuuteen. ”Hyvä” Lappi haluaa osalliseksi ”hyvästä” rahasta. 

Sitaatti luo mielikuvaa markkinavoimista myös jonkinlaisina luonnon-
voimina, joiden armoille on vaarallista jäädä. Vertaamalla rahamarkkinoita 
tai markkinavoimia luonnonvoimiin ja niiden oikullisuuteen on eräs keino 
legitimoida talouden välttämättömyyttä kaikkia yhteiskunnan toimintoja 
läpileikkaavana logiikkana. Esimerkiksi Stuart Hallin ja Doreen Masseyn 
(2011, 192-193) mukaan se on keino kutsua tai kietoa ihmisten omat edut 
osaksi hallitsevaa, suurta tarinaa. 

Palaan vielä sitaattiin 2), jossa Lappi-työryhmän loppuraportissa kerro-
taan investoinneista seuraavasti:
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”Pohjoisen suuret investoinnit eivät koske pelkästään öljyä ja kaasua. 
Viimeisimpien arvioiden mukaan ns. European High North – alueen 
investointien kokonaisarvo vuoteen 2015 mennessä on noin 50 miljardia 
euroa. Tästä offshoren osuus on noin 28-30 miljardia, joten myös muihin 
investointeihin jää noin 20 miljardia euroa… Murmanskin alueen vuo-
teen 2015 ulottuvat muut investoinnit nousevat aluehallinnon laskelmien 
mukaan lähes 15 miljardiin euroon. Suurin yksittäinen hanke on Venäjän 
hallituksen priorisoima Murmanskin sataman laajennus, jonka on arvioitu 
maksavan öljynjalostamo mukaan lukien noin 9-10 miljardia euroa… Muut 
suuret investoinnit liittyvät alueella toimivien kaivosten ja metalliteolli-
suuskombinaattien laajennuksiin. Alueella toimivat Norilsk Nickel (Nikel, 
Zapoljarnyi, Montshegorsk), United Group RUSAL (Kantalahti), Severstal 
(Olenogorsk), Fosagro (Apatiitti) ja Eurochem (Kovdor) ovat ilmoittaneet 
suunnittelevansa yhteensä noin 3 miljardin euron suuruisia investointeja… 
Pohjois-Norjan kolmen pohjoisimman fylken (Nordland, Troms ja Finn-
mark) alueilla on muita kuin offshore-investointeja 1,2 miljardin euron ar-
vosta. Ruotsin Norrbottenissa investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana 
noin 3 miljardia euroa pääasiassa kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin.”

Tekstissä tuodaan esille yhtäältä yleisluontoista ja toisaalta kohdennettua 
kerrontaa investoinneista. Asiantuntijuuteen viittaavat sellaiset sanat kuin 
European High North sekä offshore, joka viittaa öljyn tai kaasun etsimistä 
ja tuotantoa sekä niitä tukevia toimintoja. Tekstin puhuja liittää Lapin 
osaksi European High North aluetta, johon Suomen Lapin lisäksi kuulu-
vat Murmanskin, Pohjois-Norjan ja Ruotsin Norrbottenin alueet. Tekstin 
mukaan näillä alueilla suoritetaan runsaasti investointeja. Tekstissä ei mai-
nita sitä, kuka tai mitkä tahot investointeja tekevät, sen sijaan mainitaan 
investointien kohteet, joita ovat Murmanskin sataman sekä kaivosten ja 
metalliteollisuuskombinaattien laajennukset. Ruotsin Norrbottenin alueen 
investointikohteet ovat kaivos- ja infrastruktuurihankkeet. Kohdennettu 
kerronta pyrkii vakuuttamaan lukijan sitaatissa olevien asioiden autentti-
suudesta ja totuudenmukaisuudesta. 

Kerronta investoinneista lisää mielikuvaa siitä ikään kuin kaikki investoin-
nit olisivat yksityisten yritysten tekemiä. Tekstissä ei esimerkiksi erotella sitä, 
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mitkä investoinnit ovat valtion tekemiä julkista tukea kaivoksille ja niiden 
vaatimalle infrastruktuurille. Lisäksi yleisluontoinen kerronta investoinneista 
ja investointituista antaa mielikuvan investoinneista yksityisenä rahana ja 
työllisyytenä. Todellisuudessa tuet kasautuvat ja kertautuvat miesvaltaisille 
aloille ja samoille yrityksille kuten seuraavasta sitaatista käy selville: 

”Työllisyysperusteisiin investointeihin saatiin Lappiin määrärahoja vuoden 
2007 aikana vajaat 7 miljoonaa euroa. Määrärahoja on suunnattu erityisesti 
matkailuinfrastruktuuriin. Vuoden 2008 määrärahat on kohdennettu pääosin 
Itä-Lapin rakennemuutosalueelle. Investointimäärärahoja on ollut käytettä-
vissä myös muualle Lappiin, tosin edellisvuotta vähemmän… Maatalouden 
investointitukien hakukielto on purkautunut asteittain vuoden aikana. Tukea 
on voitu myöntää tilanpidon aloittamiseen, tasinkoihin, turkistarhojen ja 
lämpökeskusten investointeihin, sekä rajoitetusti maanostoihin. Rahoitus 
käynnistyy kaikessa laajuudessaan vasta vuoden 2009 alussa.” 

Vuonna 2008 Stora Enson sellutehtaan lakkauttamisen myötä Itä-Lappi 
nimettiin rakennemuutosalueeksi. Rakennemuutosalueeksi nimetylle alu-
eelle valtio, Sisäasianministeriö voi myöntää erityisiä alueen elvyttämiseen 
käytettäviä tukia. Alueen työllisyystilanteen parantamiseksi suunniteltuihin 
tukitoimenpiteisiin kuuluivat yrityksille myönnettävät investointituet, joita 
Itä-Lapissa myönnettiin rakennemuutosaluekauden, vuosien 2008-2009, 
aikana lähes 7 miljoonaa euroa. Suurimman rahasumman valtio myönsi 
niin sanotulle ”korvaavalle” yritykselle, liimapuupalkkeja valmistavalle Ark-
tos Group Ltd. Oy:lle, joka aloitti toimintansa Stora Enson toimitiloissa 
Kemijärvellä vuonna 2008 ja lopetti toimintansa vuonna 2012. (Lyytinen 
2013, 9.) Rakennemuutosalueen tuet ja investointituet mahdollistavat siis 
joillekin aloille ja yrityksille monenkertaisen tuen. 10

10 Investointituilla on tapana kasaantua samoille yrityksille. Esimerkiksi YLE:n 
MOT-toimituksen (2012) mukaan yritystukien saajissa on kanta-asiakkaita vuosi-
na 2000-2011. Esimerkiksi ensimmäisenä oleva Rajakiiri Oy (n. 9,7 milj. euroa) on 
energia-alan yhtiö. Sen omistavat EPV-energia, Katternö Kraft, Outokumpu Oy 
ja Rautaruukki. Toisena listalla on Arktos Group Ltd Oy (5,6 miljoonaa euroa). 
Mielenkiintoista on myös se, että Outokumpu Oy on omana firmanaan listalla 
sijalla neljä. Sen tuen määrä vuosina 2000-2011 on noin 5,2 miljoonaa euroa. 
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Investointitukien ydinsisältönä on, että ne antavat lupauksen yksityisestä, 
omasta ja työllistävästä rahasta. Lapin alueen niin sanotun oman rahan tarve 
ja sen vähäisyys on tullut esille jo tämän tutkimuksen työtä analysoivassa 
luvussa erityisesti teollisuustyön kohdalla. Maakunnan halu omaan ja yksi-
tyisten omistuksessa olevaan rahaan kertoo turvallisuushakuisuudesta. Oma, 
yksityisten omistuksessa oleva raha kertoo toiveesta, jossa maakunta ei enää 
elä suhdanteiden armoilla eikä julkisen tuen eli valtion rahan varassa ja on 
kehityksessään noussut muun maan tasolle pois elätin roolistaan. Tämä toive 
on elänyt jo 1950-luvulta lähtien, kun Urho Kekkonen aloitti ohjelman 
Lapin teollistamiseksi. (Suopajärvi 2001, 112.)

Toive, jossa valtion rahaa tarvitaan tukemaan investointeja, joilla päästään 
pois elätettävyydestä ja ikään kuin omille jaloille kehittymään teollisesti 
muun maan tasolle, aiheuttaa paradoksaalisen tilanteen. Teiden ynnä muun 
infrastruktuurin rakentamisesta valtion rahoituksella kaivosten tarpeita 
palvellen luo eroja ja järjestyksiä, joissa valtion tukiraha kasaantuu samoille 
miesvaltaisia, suhdanneherkkiä aloja edustaville yrityksille ja jotka tekevät 
miesten työstä valtion suojeluksessa olevaa. 

4.6 kuntien peruspalvelut – kattamattomat alijäämät 
ydinsisällöt

Maakunnan kehittämistä tekevissä asiakirjoissa vuosilta 2003-2009 kol-
manneksi eniten toivotaan valtion myöntävän tukia kuntien peruspalveluille. 
Peruspalveluilla teksteissä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kirjas-
tojen sekä koulutuksen kunnallisia palveluita. Ne mainitaan asiakirjoissa 
kolmessa eri yhteydessä ja niiden rahallisen tarpeen arvioidaan olevan noin 
49 miljoonaa euroa vuosille 2003-2013. Kuitenkin suoran rahallisen tarpeen 
arvioiminen teksteistä on hankalaa, koska tämän tarpeen kohdalla esitetään 
myös osuuksia lainarahoituksista ja kattamattomista alijäämistä. 

Tekstien paatos kirjoitettaessa kuntien peruspalveluista eroaa monessakin 
mielessä siitä, miten teistä, silloista ja muusta infrastruktuurista sekä inves-
tointituista kirjoitetaan. Siihen viittaavat jo kuntien peruspalveluiden rahan 
nimeämiset, kuten lainarahoitus ja kattamattomat alijäämät. Yksistään jo 
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näillä rahan nimeämisillä luodaan mielikuva kuntien peruspalveluista, jotka 
aiheuttavat kunnille velkaa ja alijäämää eli menoja, joita ei voida kattaa ja 
jotka tekevät kuntataloudesta miinusmerkkisen. Vastaavia nimityksiä rahasta 
ei käytetä teiden, siltojen ja muun infrastruktuurin sekä investointitukien 
kohdalla, vaikka niidenkin raha on samaa valtion ja EU:n budjeteista mak-
settavaa rahaa.  

1) ”Lapin kunnat saivat harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2005 
yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Kuntien taloudellinen tilanne jatkuu 
edelleen vaikeana ja Lapin kunnat ovatkin hakeneet vuonna 2006 
harkinnanvaraista rahoitusavustusta yli 23 miljoonaa euroa. Valtion 
vuoden 2007 budjetissa harkinnanvaraista rahoitusavustusta varten on 
varattu 12 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa sitä, että avustuksen merkitys 
supistuu käytännössä olemattomaksi. Lapin näkökulmasta harkinnan-
varaisten avustusten määrää valtion budjetissa on moninkertaistettava.” 
(Maakuntaohjelma 2006, 11)

2) ”Kuusi Lapin kuntaa on ns. kriisikuntia ja sitäkin useampi kunta on 
joutunut turvautumaan lainarahoitukseen myös lakisääteisten perus-
palvelujen tuottamiseksi, vaikka Lapissa veroprosentti on keskimäärin 
0,98 prosenttiyksikköä maan keskiarvoa korkeampi.” (Lappi työryhmän 
loppuraportti 2008, 7)

3) ”Lapin kuntien vuosikate kasvoi vuonna 2007 noin 26 miljoonaa euroa 
edellisvuoteen verrattuna. Kattamattomia alijäämiä on kunnilla yhteensä 
29 miljoonaa euroa. Kunnat velkaantuvat edelleen ja Lapin lainakanta 
on noin 450 euroa /asukas suurempi kuin maassa keskimäärin.” (Maa-
kuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008, 11)

Kaikissa sitaateissa kirjoittamisen sävy tai paatos on sama. Kuntien perus-
palvelut aiheuttavat velkaantumista ja budjetin ylityksiä, ja siten häpeää. 
Lisäksi kuntien peruspalveluiden aiheuttama velkaantuminen ja talouden 
alijäämäisyys rasittaa viimekädessä kuntien asukkaita maan keskiarvoa kor-
keampana veroprosenttina kuten sitaatissa 2) todetaan. Mitä ovat kuntien 
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peruspalvelut? Valtiovarainministeriön tiedotteessa kuntien lakisääteiset 
peruspalvelut määritellään seuraavasti: 

”Suomessa kuntasektorin osuus koko kansantalouden kokonaisuudesta 
on suuri. Kunnat järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetus- ja 
sivistystoimeen liittyvien lakisääteisten tehtävien lisäksi muun muassa 
ympäristöön, infrastruktuuriin, elinkeinopolitiikkaan ja vapaa-aikaan 
liittyviä palveluja. Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeinen lähtökohta 
laadukkaiden peruspalvelujen järjestämiselle. Kuntien rahoitusjärjestelmä 
koostuu kuntien omista tuloista ja valtion rahoituksesta. Kuntien tärkeimpiä 
tulolähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet.” (Lähde: http://www.vm.fi/
vm/fi/15_kunta_asiat/01_kuntatalous/01_valtionosuudet/index.jsp, luettu 
19.6.2013.) 

Kunnat lakisääteisesti vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- 
ja sivistystoimen tehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi kunnat järjestävät 
myös ympäristöön, infrastruktuuriin, elinkeinopolitiikkaan ja vapaa-aikaan 
liittyviä palveluja, mutta nämä palvelut eivät kuulu lakisääteisten toimien 
piiriin. Osa kuntien järjestämistä palveluista, jotka eivät ole lakisääteisiä, 
kuten ympäristöön, infrastruktuuriin ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät pal-
velut, tulevat määritellyiksi Lapin maakunnan ensisijaisina tarpeina teiden, 
siltojen ja muun infrastruktuurin sekä investointitukien muodossa. Lapin 
maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 peruspal-
velut ja niiden lakisääteisyys jäävät vähäiselle huomiolle. 

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä tiet, rautatiet, sillat ja muu 
infrastruktuuri sekä investointituet, jotka pääsääntöisesti tukevat rakenta-
mista ja teollisuutta, sekä se, miten niistä kirjoitetaan antaakin mielikuvan 
”lakisääteisistä, prioriteeteiltaan ensisijaista peruspalveluista”. Lisäksi niihin 
liitetään mielikuva yksityisestä rahasta ja tuloista. Ne ovat siis palveluita, 
joiden mielletään tuovan kunnalle tuloja ja siten rikastuttavat kuntaa. Sen 
sijaan varsinaiset, lainsäädännössäkin määritellyt ensisijaiset peruspalvelut, 
kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä opetus- ja sivistystoimeen liittyvät 
tehtävät ja se miten niistä kirjoitetaan Lapin alueen kehittämistä tekevissä 
teksteissä luovat mielikuvan toissijaisista kunnan palveluista, jotka aiheut-
tavat kuntien velkaantumista, kuntalaisten veroprosentin kasvattamista ja 
taloudellista tappiota. 
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Puhe on nurinkurista ja siitä seuraa eroja ja järjestyksiä, joissa kuntien 
ja yleisesti koko maakunnan peruspalvelut tähtäävät kaivosten perus-
tarpeiden tyydyttämiseen ja joissa maakunnan asukkaiden perustarpeet 
jäävät toissijaisiksi. Sukupuolten työssäkäynnin kannalta tarkasteltuna 
tekstit rahasta tekevät miesten töistä rahan ja tulojen tuojia ja naisten 
töistä rahan tuhlaajia. 

Mielikuva ei ole uusi. Esimerkiksi Tuovi Allén ym. (1992, 531-532) 
analysoivat talouspoliittista kieltä sukupuolten dualismien ja sukupuoli-
kompromissin näkökulmista ja tekevät eron tuottavan ja tuottamattoman 
työn välille. Heidän mukaansa retoriikka tuottaa mallin kahden sektorin 
kansantaloudesta, jossa sukupuolinen työnjako konkretisoituu. Kirjoittajat 
nimeävät avoimen eli yksityisen sektorin miespuoliseksi elättäjäksi ja suljetun 
eli julkisen sektorin lisäansioita perheeseen tuovaksi, hoivaavaksi ja uusinta-
vaksi vaimoksi. Avoin eli yksityinen sektori yhdistetään mielleyhtymissä ja 
talouspoliittisessa retoriikassa vientiin, materiaaliseen tuotokseen, voittoon, 
kilpailuun ja tehokkuuteen, sekä produktioon ja talouteen. Suljettu eli jul-
kinen sektori yhdistetään vastaavasti palveluihin, aineettomaan tuotokseen, 
hoivaan, rakkauteen ja yhteistyöhön, sekä reproduktioon ja ei-talouteen kuu-
luvaksi. Allén ym. (emt.) ovat tehneet huomion, jonka mukaan teollisuuden 
tarpeet tulevat aina priorisoiduiksi yhteiskuntapolitiikassa. 

Käytännössä puhe rahasta arvottaa. Se tekee eroja ja järjestyksiä, joissa 
miesten työstä erilaisten valtion tukien muodossa, tulee ensisijaista, tuettua 
ja sen myötä suojeltua. Samanaikaisesti naisten ihmisiin ja hoivaan liittyvästä 
kuntien peruspalvelutyöstä tulee toissijaista ja tuhlaavaa. Naisten työ jää 
alueen kehittämistä tekevissä ja rahoituksia hakevissa teksteissä sisällöttö-
mäksi ja dokumentoimatta. (vrt. Kinnunen 2001, 157.) 

Edellisen kaltaisista arvottamisista on seurauksia naisten ja miesten 
työlle sekä työssäkäynnille paikallisesti, mutta tilanteilla on myös laajemmat 
seuraukset, jotka nojaavat stereotyyppisille käsityksille rahasta ja taloudesta 
ja niiden logiikoista. Samalla, kun edellisen kaltaiset seuraukset paikallisella 
tasolla tulevat ymmärretyiksi, ne ensiksikin ylläpitävät ja rakentavat uudella 
tavalla stereotyyppisiä käsityksiä taloudesta ja rahasta sekä siitä, miten su-
kupuoli kytkeytyy osaksi niiden luomia paikkoja ja arvostuksiksi. Toiseksi 
jaot rahasta ja taloudesta liittyvät ymmärrykseen rahan ja sen myötä työn 
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tuottamista sukupuolittuneista kategorioista, joissa ymmärrys naisten töistä 
mieltyy tuhlaavaksi ja miesten tuottavaksi.  

Katson, että sukupuolten paikat ovat seurausta kahdenlaisista tekijöistä. 
Ensiksikin ne liittyvät ymmärrykseen taloudesta ja toiseksi ne liittyvät 
ymmärrykseen siitä, millaiselle argumentaatiolle kasvavan ja kehittyvän 
talouden nähdään rakentuvan. Kyse on siis siitä, millaisilla mittareilla taloutta 
mitataan. Käsittelen talouden jakoja seuraavassa alaluvussa analysoimalla 
aluetaloutta. 

Puhe rahasta tuottaa erilaisia talouksia. Aineistossani eri taloudet 
esiintyvät puheena kunta-, maa-, metsä-, poro-, kala- sekä aluetaloutena. 
Tutkimuskysymyksiini vastatakseni keskityn analysoimaan seuraavaksi 
tarkemmin aluetalouden retoriikkaa. Millaiselle talousajattelulle alueen 
tarpeiden hierarkia nojaa ja millaisina talouden jakoina se näkyy aineistossa 
eksplisiittisesti ja implisiittisesti sekä millaisia talouden ja sukupuolen jakoja 
ne tuottavat ja mitä seurauksia tällä on sukupuolten paikoille? (Massey & 
McDowell 1995.) 

4.7 Alueellisesti eriytynyt talous 

Lapin alueesta, sen muodostavista seutukunnista ja kunnista on tehty 
tutkimuksia, joissa tuotetaan tarpeellista tietoa alueiden erilaisuudesta, 
paikallisista työmarkkinoista, eriytyvästä talous-, hyvinvointi- ja väestöke-
hityksestä. (ks. esim. Viinamäki 2014.) Myös tekstiaineistossani korostuu 
Lapin alueiden erilaisuus. Erityisesti alueiden eriytyvyyttä tuodaan esille 
kirjoitettaessa aluetaloudesta, mikä ilmenee tekstiaineistossani ydinsisäl-
töinä, jotka tuottavat puhetta alueiden erilaisuudesta ja sen myötä alueiden 
erilaisesta talouskehityksestä. 

1) Yksityisten investointien näkökulmasta Lapissa on sekä hyviä että 
heikkoja alueita. Alueet, joissa talous kehittyy, yrityksiä laajennetaan, 
uusia yrityksiä perustetaan ja työllisyysaste on hyvä, vetävät puoleensa 
yksityisiä sijoituksia. (Maakuntaohjelma 2003, 27.)
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2) ”Lapin 2000-luvun talouskehitys on ollut kasvusuuntaista, mutta
kehitys on jatkanut eriytymistä maakunnan sisällä. Itä-Lappi on ollut
rakennemuutoksessa asemien menettäjä, kun muut alueet ovat pysy-
neet kehityksessä paremmin mukana. Kemi-Tornio on riippuvainen
teollisuudesta, kun taas Rovaniemeä luonnehtii palveluvaltaisuus ja
muutama keskisuuri teollisuusyritys. Tunturi-Lappi on ollut vahvassa
nousukiidossa matkailu- ja kaivosinvestointien johdosta. Matkailun
kasvu on jatkunut Lapissa suotuisana. Liikevaihto on kasvanut erityisesti 
Ylläksellä ja Levillä. Vuonna 2007 Lapin matkailutulo oli arviolta 570
miljoonaa euroa ja matkailutyöllisyys 5 000 henkilötyövuotta. (Maa-
kuntasuunnitelma 2009, 6.)

Molemmissa sitaateissa tuodaan esille ja tunnistetaan, että Lappi muodostuu 
erilaisista alueista. Sitaatissa 1) ydinsisältönä on, että talouden kehityksen 
perustan muodostavat yksityiset sijoitukset, joiden perusteella Lappi ja-
kautuu hyviin ja heikkoihin alueisiin. Sitaatissa 2) tuodaan esille alueiden 
erilaisuus suhteessa kehitykseen ja vertaillaan eri alueita toisiinsa niiden 
elinkeinojen, liikevaihdon ja investointien suhteen. Näiden todetaan olevan 
erilaisia eri alueilla. 

Molemmat sitaatit luovat mielikuvaa erilaisiksi eriytyneistä Lapin 
alueista. Tämä eriytyminen ja erilaisuus tuotetaan asiakirjojen retorisessa 
maailmassa kahdella tavalla. Ensiksi eriytymistä perustellaan ja sen logos 
rakennetaan yksityisten investointien sekä työllistävien ja kasvavien alojen 
varaan. Aluetalouden perustan oletetaan siis nojaavan yksityiselle rahalle, 
jonka puute on tunnistettu myös useissa tutkimuksissakin. Lapin aluetta 
koskevissa tutkimuksissa se on ilmennyt huolena yksityisen pääoman ja yri-
tysten vähyydestä sekä työttömyydestä. (vrt. esim. Aho ym. 2004, 169–170.) 

Toiseksi alueiden eriytymistä ja erilaisuutta perustellaan niiden tuotannol-
lis-taloudellisilla tekijöillä, joiden varaan alueet ovat rakentuneet. Sitaatissa 
2) Lapin alueiden erilaisuutta vertaillaan seutukunnittain, joita ovat Tunturi-
Lappi, Pohjois-Lappi, Torninlaakso, Itä-Lappi, Kemi-Tornion seutu ja 
Rovaniemen seutu. Sitaatissa nimetään ”asemiaan menettänyt Itä-Lappi”, 
”vahvasti nousukiitoinen Tunturi-Lappi”, ”teollisuudesta riippuvainen Kemi-
Tornio sekä ”palveluvaltainen ja muutaman keskisuuren teollisuusyrityksen 



4. Raha | 203

omaava Rovaniemi. Myös kaupan suurhankkeet mainitaan erikseen ja niillä 
todetaan olleen mittavaa merkittävyyttä Kemi-Tornion ja Rovaniemen alue-
talouksille. Pienet kyläkaupat saavat sitaatissa arvostusta syrjäseutujen elin-
voimaisuuden yhteydessä. Itä-Lapin todetaan menettäneen asemiaan. Sen 
sijaan muiden alueiden todetaan pysyneen kehityksessä mukana, vaikkakin 
talouskehityksen todetaan jatkaneen eriytymistään. Toisin sanoen sitaatissa 
vakuutetaan Lapin alueiden erilaistumista. Sitaatissa jäävät mainitsematta 
Pohjois-Lapin ja Tornionlaakson seutukunnat. Ydinsisältönä kokonaisuutena 
niin sitaatissa 1) kuin 2) on alueiden jatkuva erilaistuminen.

Taulukko 18. Tekstiaineiston ydinsisällöt alueelle elinvoimaisuutta tuovista 
aloista sekä alueen työllistävimmät alat vuonna 2009 (TOL 2008). (Lähde: SVT, 
Väestö, työlliset toimialan (TOL 2008) ja seutukunnan mukaan 2009.)

Tekstiaineiston ydinsisällöt 
– alueiden elinvoimaisim-
mat alat

Alueen työllistävimmät alat 
toimialaluokituksen (TOL 2008) 
mukaisesti

Tunturi-Lappi Matkailuinvestoinnit
Kaivosinvestoinnit

Majoitus- ja ravitsemustoiminta
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa

Pohjois-Lappi Terveys- ja sosiaalipalvelut
Julkinen hallinto ja maanpuolustus
Tukku- ja vähittäiskauppa

Tornionlaakso Terveys- ja sosiaalipalvelut
Maa-, metsä- ja kalatalous
Tukku- ja vähittäiskauppa

Itä-Lappi Rakennemuutos ja asemien 
menettäjä

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Maa-, metsä- ja kalatalous
Tukku- ja vähittäiskauppa

Kemi-Tornion 
seutu

Teollisuus ja 
Kaupan suurhankkeet

Teollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa

Rovaniemen 
seutu

Palvelut
Keskisuuriteollisuus 
Kaupan suurhankkeet

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa
Julkinen hallinto ja maanpuolustus



204 | Alueen ja työn sukupuoli

Alueet eivät työllistävimmiltä aloiltaan näyttäydy eriytyneiltä. Poik-
keuksen tekevät Tunturi-Lapin ja Kemi-Tornion seudut. Tunturi-Lapin 
työllistävin ala on majoitus- ja ravitsemussektori ja Kemi-Tornion seudulla 
taas teollisuus. Muilla alueilla terveys- ja sosiaalipalvelut ovat työllistä-
vimpiä aloja. Tekstiaineistossa tuotetaan retorisesti alueiden erilaisuus ja 
erilaistuminen. 

Siihen, mikä Tunturi-Lapista tekee maakuntasuunnitelmien ja –ohjelmien 
retoriikassa vahvasti ”nousukiitoisen” ja Itä-Lapista ”asemiensa menettäjän” 
liittyy kaksi asiaa. Ne ovat huoltosuhde sekä koko (alue)talouden liikevaih-
to, joka on ollut Tunturi-Lapissa vain hieman laskusuunnassa alkuvuonna 
2009 (-0,7 %) ja Itä-Lapissa selvästi laskusuuntainen (-27,3 %). Itä-Lappi 
ei kuitenkaan ole koko talouden liikevaihdon osalta kaikkein tappiollisin, 
vaan eniten tappiota on tuottanut alkuvuonna 2009 teollisuusvaltainen 
Kemi-Tornion seutu (-45,0 %). (Lähde: Maakuntasuunnitelma 2009, 8.) 

Itä-Lapin asemien menetys tarkoittaa toimialaluokituksissa sitä, että 
Itä-Lappi on menettänyt kahdessa vuodessa (vuosina 2007-2009) 255 teol-
lisuustyöpaikkaa, joista 220 on ollut miesten työpaikkoja. Tunturi-Lapin 
vahva nousukiito on toimialaluokituksissa tarkoittanut sitä, että Tunturi-
Lappi on kasvattanut työpaikkoja vuosina 2007-2009 eniten kaivoksissa ja 
seuraavaksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan aloilla, yhteensä 54 työpaikkaa, 
joista miesten ja naisten työpaikkoja on ollut suunnilleen yhtä paljon. Myös 
terveys- ja sosiaalipalvelut ovat vastaavana aikana kasvattaneet hieman 
työvoimaosuuksiaan, parilla kymmenellä henkilöllä, jotka pääsääntöisesti 
ovat olleet naisia. Kaivokset ovat kasvattaneet työvoimaosuuttaan vuosina 
2007-2009 154 henkilöllä, joista ylivoimaisesti suurin lisäys on tapahtunut 
miesten työpaikoissa, 134 henkilöllä. Kaivostoiminta jää kuitenkin Tunturi-
Lapin alueen yhdenneksitoista työllistävimmäksi toimialaksi vuonna 2009. 
Mutta ydinsisällöissä ei viitatakaan itse kaivoksiin ja niiden työllistävyyteen, 
vaan kaivosinvestointeihin eli teihin, rautateihin ja muun infrastruktuurin 
rakentamiseen. Tunturi-Lapissa rakentaminen on kuitenkin toimialaluoki-
tuksissa menettänyt työpaikkojaan noin 150 työpaikalla vuosien 2007-2009 
aikana. Huoltosuhde Tunturi-Lapissa oli 1,38 vuonna 2007 ja Itä-Lapissa 
1,95, kun koko Lapissa se oli keskimäärin 1,57. (Lähde: SVT, Väestö, Työl-
liset toimialan (TOL 2008), seutukunnan ja sukupuolen mukaan.)
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Maakuntasuunnitelmassa vuodelta 2009 mainitaan indikaattorit, joi-
den avulla alueiden talouksia seurataan. Niitä ovat väestönmuutos, työt-
tömyysaste, työllisyysaste ja huoltosuhde, bruttokansantuote per asukas 
ja prosenttiosuus Suomen keskiarvosta sekä koko talouden liikevaihdon 
muutos prosentteina. Lisäksi seurataan työpaikkojen työllistävyyttä tietyillä 
toimialoilla, joita ovat: rakentaminen, alkutuotanto, jalostus, yksityiset ja 
julkiset palvelut. Seuraavasta taulukosta selviää aluetaloutta mittaavien 
indikaattoreiden määritelmät.

taulukko 19. Lapin aluetaloutta mittaavat indikaattorit ja niiden määritelmät

Indikaat-
tori

Määritelmä

Väestön-
muutos

Elävänä syntyneet, Kuolleet, Syntyneiden enemmyys, Kuntien välinen 
muutto, Maahanmuutto, Maastamuutto, Netto maahanmuutto Väestön-
lisäys, Väkiluku      

Työttö-
myysaste

Työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja 
työttömistä. Koko väestön työttömyysaste lasketaan 15-74-vuotiaiden 
työttömien prosenttiosuutena.

Työllisyys-
aste

Lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä 
väestöstä.

Huolto-
suhde

Taloudellinen huoltosuhde, jossa lasketaan, kuinka monta työvoiman 
ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti

Bruttokan-
santuote 
per asukas

Koko 
talouden 
liike-
vaihdon 
muutos

BTV-indikaattori
BTV: Bruttoarvonlisäys (BKTA = työn tuottavuus), Työllisyys ja Väestö.
BTV-indikaattori lasketaan kolmesta edellä mainitusta komponentista 
siten, että alueellisia prosentuaalisia kasvulukuja verrataan koko maan 
vastaaviin tietoihin ja lopuksi koko maan ja alueellisen tiedon erotukset 
lasketaan yhteen.

(Lähde: SVT, Alueellinen panos-tuotos 2014.)

BKT, bruttokansantuote, markkinahintaan on kotimaisten tuotanto-
yksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella 
tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvon-
lisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalk-
kioilla; kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden 
loppukäytön summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti mii-
nus tuonti); tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuon-
tiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto). 
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Huoltosuhteen määritelmä ja sen kiinnostavuus yhtenä aluetalouden 
mittarina juontaa juurensa valtioiden alueelliseen muodostamiseen ja 
veronmaksukykyisyyden laskemiseen. Kun 1700-luvun puolivälistä kan-
sakunnan ihmismäärä muunnettiin työvoimaksi, niin kokonaisväestöstä 
laskettiin pois kuluttavat ja joutilaat, hyödyttömistä toimista elävä ylijää-
mäväki, herraskaiset, sotilaat, vanhat, sairaat, vaivaiset, köyhät, vammaiset, 
palvelijat ja alle viisitoistavuotiaat. Johtopäätös laskelmista oli, että vain 
kolmasosa väestöstä oli työvoimaa. Tämä perusrakenne, jossa väestö val-
tiollisesti jaetaan työvoimaan ja työvoiman ulkopuolella oleviin, tuottaviin 
ja tuottamattomiin, elättäjiin ja elätettäviin on säilynyt nykypäivään asti. 
(Kinnunen 2001, 37-71.) 2000-luvulla väestö jaetaan virallisissa väestöti-
lastoissa työvoimaan kuuluviin työllisiin tai työttömiin 15-74 vuotiaisiin ja 
muut ovat työvoiman ulkopuolella olevaa väestöä. Vuonna 2014 työvoimaan 
kuulumattomia ihmisiä oli kolmannes väestöstä (Työvoimatutkimus 2014). 
Nykypäivään tultaessa elättäjien ja elätettävien erottelu on pelkistynyt eikä 
virallisista tilastoista enää löydy sen kaltaisia määrityksiä kuin esimerkiksi 
1800-luvulla, jossa väkilukutietoja kerättiin erottaen 15 vuotta vanhemmat 
miehenpuolet vaimoista ja lapsista ja jossa vaimojen ja lapsien luokkaan 
sijoitettiin vaivaiset, hospitaalit, vangit ja lappalaiset (Kinnunen 2001, 48). 
Valtiollisen kiinnostuksen kohteena on kuitenkin säilynyt läpi vuosisatojen 
saada tietoa väestön toimeentulotavoista ja elättäjyyden suhteista.

Tilastokeskuksen määritelmissä nimetään kaksi huoltosuhdetta. Ne ovat 
väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde. Väestöllisessä huoltosuhteessa 
verrataan lasten ja vanhuseläkeikäisten määrää työikäisen väestön määrään. 
Taloudellisessa huoltosuhteessa verrataan taas työssäkäyviä muuhun väes-
töön. Väestöllinen huoltosuhde kertoo lähinnä ikärakenteen muutoksesta, 
kun taas taloudellinen huoltosuhde kertoo huoltajien eli työssä käyvien ja 
huollettavien eli ei-työssä käyvien välisen suhdeluvun. (Nieminen 2003.)

Tekstiaineistoni retorisessa maailmassa aluetalouden yhteydessä on huoli 
erityisesti taloudellisesta huoltosuhteesta ja sen myötä alueen veronmaksajista. 

”Lapin kuntien talous on vuoden 2008 tietojen perusteella maan keskitasoa, 
+367 euroa asukasta kohden. Vuosikatteiden arvioidaan heikentyvän vuo-
sina 2009-2012 erityisesti verotulojen vähenemisen vuoksi. Vuosista 2010 
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ja 2011 ennustetaan tulevan kuntakentälle erittäin vaikeita kaventuvan 
tulopohjan ja heikon työllisyystilanteen johdosta. (Maakuntasuunnitelma 
2009, 12-13.)

Kuntien talouden arviointi pohjaa laskelmiin kuntien vuosikatteesta, jonka 
tulopohjan muodostavat verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja muut 
rahoitustulot. Kuntien menot vastaavasti koostuvat korkokuluista, muista 
rahoituskuluista. Kuntien tuloista vähennetyt menot muodostavat vuosikat-
teen, jolla kuntien taloutta arvioidaan. (Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien 
tilinpäätösarvioaineisto 2011. Tilastokeskus; http://tilastokeskus.fi/til/
kttp/2011/kttp_2011_2012-02-08_tie_001_fi.html. Aluetalouden tulopohjan 
muodostamisessa veronmaksajat eli alueen elättäjät, työssäkäyvät ovat tärkeitä. 

Ilkka Susiluodon (1999, 8-9) mukaan aluetalouksien mittaaminen 
perustuu pitkälti intuitioon, jolla voidaan tavoittaa osia siitä vuorovaiku-
tuksesta, jossa alue toimii. Monitahoinen kokonaisuus voi kuitenkin jäädä 
hahmottamatta ja varsinkin aineistojen saatavuus ja luotettavuus luovat 
pulmatilanteita. Alueen talouden arviointia, kehitystä ja mittaamista varten 
halutaan tietää toimialojen kerrannaisvaikutukset ja se, minkä elinkeinon 
laajenemisesta saadaan suurimmat välilliset vaikutukset. (Susiluoto 1999, 
9.) Maakuntasuunnittelun ja –ohjauksen retoriikassa tämä ilmenee kärki-
toimialojen eli kasvupotentiaalia omaavien alojen tunnistamisena ja niiden 
tukemisena. Toisin sanoen niiden alojen tunnistamisena, jotka tuovat alueen 
asukkaille työtä. 

Tekstiaineistossani alueiden erilaisuus ja eriytyneisyys on retorisesti 
tuotettua, sillä tilastoaineiston perusteella alueet ovat työssäkäynniltään 
ja elinkeinorakenteeltaan hyvinkin samanlaisia alueita. Kirjoitettaessa 
aluetaloudesta sen suurimmaksi huoleksi muodostuu heikko taloudellinen 
huoltosuhde ja sen myötä huoli alueen merkittävimmästä tulolähteestä eli 
veronmaksajista. Kysymys on siis alueen huoltajien ja huollettavien välisestä 
suhteesta. Mutta kuten Itä-Lapista kirjoitettaessa käy ilmi suurin huoli 
teksteissä on menetetyistä miesvaltaisista teollisuustyöpaikoista ja siten 
miesten huolto- ja elatuskyvystä. 

Huoli miesvaltaisesta teollisuudesta on ydinsisältönä asiakirjateksteissä 
myös silloin, kun niissä kirjoitetaan aluetaloudesta. Miesvaltaisen teol-
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lisuuden poistuminen tai loppuminen tekee alueesta tekstien retorisessa 
maailmassa asemansa menettäjiä. Samalla retoriikka tuottaa huolen miesten 
elatuskyvystä. Alueen elatuskykyiset huoltajat ovat niitä, jotka tuovat kun-
nalle tuloja veronmaksajien muodossa. Huomio kiinnittyy ainoastaan mies-
valtaisten teollisuustyöpaikkojen mahdollistamiin verotuloihin. Sen sijaan 
naisvaltaisten lakisääteisten, hyvinvoinnin tuottamiseen ja ylläpitämiseen 
keskittyvien alojen veronmaksukyky jää huomitta. Ne arvotetaan alueta-
louden logiikassa ainoastaan kuluja aiheuttaviksi. Siten myös aluetalouden 
mittarit tuottavat ja ylläpitävät retoriikkaa, jossa naisvaltaiset hyvinvoinnin 
ja veronmaksukyvyn tuottamiseen ja ylläpitämiseen keskittyneet alat, ar-
votetaan tuhlaajiksi. 

Nais- ja miesvaltaisten alojen hierarkia ja jaot tuotetaan aluetalouden 
kehikossa silloin, kun maakunnan suunnittelua ja ohjausta käsittelevät 
asiakirjat priorisoivat aloja, jotka ymmärretään alueen tuloja kasvattavina. 
Määrittelyssä käytetään apuna aluetaloutta tukevia tilastoja, kuten työn tuot-
tavuutta, jotka mittaavat taloudellista voittoa. (vrt. Larner & Le Heron 2004, 
212.) Mittarit sopivat huonosti julkisen sektorin palvelutyön mittaamiseen. 
Yhteiskuntaa ja taloutta kuvaavat numerot eivät ole pelkkiä numeroita. Jo-
kainen luku sisältää päätöksiä siitä, mikä on laskemisen arvoista, sopimuksia 
siitä, mitä pidetään tiedollisesti mahdollisena laskea, sekä uskomuksia siitä, 
mitä luvuilla pystytään perustelemaan. (Kinnunen 2006, 46.)

Sukupuoli, talous ja raha ovat useissa tutkimuksissa kiteytyneet tarkas-
teluiksi epävirallisen ja virallisen talouden, markkinoiden ja rahan välisiksi 
suhteiksi, joissa sukupuoli kytkeytyy yleisesti hyväksyttyyn ymmärrykseen ta-
louden kahtiajaosta tuottavana ja kuluttavana sektorina. Usein tutkimuksissa 
on päädytty johtopäätökseen, jossa epävirallinen talous, markkinat ja raha 
ovat naisten toiminnan areenoita ja vastuulla. (esim. Sinevaara-Niskanen 
2012, 374; Pietilä 2012, 73-78.) Alueiden eriytynyt talous on retorisesti 
tuotettua, jossa suurin huoli on miesvaltaisista teollisuustyöpaikoista, 
miesten veronmaksukyvystä. Näiden myötä huoli kohdistuu mieselättä-
jyyteen. Tekstiaineistossani naisten työlle ja taloudelle tuotetaan retorisesti 
toissijainen ja marginaalinen asema. Kuitenkin vertailu eri seutukuntien ja 
niiden työllistävimpien alojen välillä osoittaa, että eri alueet eivät juurikaan 
eroa toisistaan työllistävimpien alojen eli alueen tuotannollis-taloudellisten 
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tekijöiden suhteen, vaan ainoastaan sen suhteen, miten alue on kasvatta-
nut tai menettänyt miesvaltaisia teollisuustyöpaikkojaan. Naisten työt ja 
naisvaltaiset alat tuotannollis-taloudellisessa kehikossa jäävät huomiotta. 
Aluetalouden mittaristo sivuuttaa naisvaltaiset alat ja ne jäävät ilman huo-
miota ja mainintaa kuntien tulojen tuojina ja veronmaksukyvyn ylläpitäjinä. 

4.8 luvun johtopäätökset

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 puhe rahasta 
ilmenee kolmenlaisina tarpeina, joita alue tarvitsee. Kuvasin tätä tarpeiden 
hierarkian avulla. Tarpeita olivat tiet, sillat rautatiet ym. infrastruktuuri, 
investointituet ja kuntien peruspalvelut.

Ylivoimaisesti eniten maakunta tarvitsee rahaa teiden, rautateiden, sil-
tojen ja muun infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Valtiolle 
esitetyissä raha-anomuksissa eli alueen kehittämistä tekevissä teksteissä 
teiden, rautateiden, siltojen ym. rakentamista ja ylläpitämistä perustellaan 
kaivosten tarpeilla. Tästä on seuraa, että Lapin alue pilkotaan erilaisiksi 
alueiksi, tässä tapauksessa seutukunniksi, joiden taloutta mitataan erilaisilla 
aluetalouden mittareilla. Merkittäviksi mittareiksi – sellaisiksi, jotka osoit-
tavat alueen kehittymistä, ovat taloudellinen huoltosuhde ja alue(talouden) 
liikevaihto. Molemmilla mittareilla mitattuina Tunturi-Lappi osoittautui 
Lapin seutukunnista elinvoimaisimmaksi ja kehittyneimmäksi sekä Itä-
Lappi asemiensa menettäjäksi ja taantuvaksi. Alueiden elinvoimaisuuden 
edesauttajiksi alueen kehittämistä tekevien tekstien retorisessa maailmassa 
on nimetty yksityinen raha ja investoinnit.

 Aluetalouden mittarit, kuten taloudellinen huoltosuhde ja koko (alue) 
talouden liikevaihto tekevät rahalle seuraavanlaisia jakoja. Ensiksikin huol-
tosuhde mitatessaan alueen huoltajien ja huollettavien välistä suhdetta jakaa 
työtä ja rahaa tuottavaan ja tuottamattomaan. Aluetalouden liikevaihtoa 
kuvaavilla mittareilla mitatessaan toimipaikkojen liikevaihtoa ja työn tuot-
tavuutta ei ole keinoa mitata ja tunnistaa julkisella sektorilla tehtyä työtä ja 
tulosta. Tästä on seurauksena se, että pääsääntöisesti naisten kuntasektorilla 
tekemä palvelutyö jää näkymättömäksi ja siten tuottamattomaksi. Tunturi-
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Lapin alueella se tarkoitti sitä, että teillä, rautateillä, silloilla ynnä muun 
infrastruktuurin rakentamisella oli implisiittinen pyrkimys turvata työtä 
ja elatuskykyä miehille. Huoli Itä-Lapista asemiensa menettäjänä kiteytyi 
huoleksi miesvaltaisen teollisuuden menetyksestä. Niin Itä-Lapissa kuin 
Tunturi-Lapissakin alueen tuotannollis-taloudellinen perusta rakentuu 
naisvaltaisten alojen, kuten majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä terveys- 
ja sosiaalipalveluiden varaan.

Toiseksi eniten alueen kehittämistä tekevissä teksteissä anotaan rahaa 
investointitukiin. Niiden tarpeellisuutta perustellaan sillä, että oikein koh-
dennettuina ne antavat mahdollisuuden alueelle tuottaa itse, omaa, tuottavaa, 
yksityistä rahaa. Investointituet ja perustelut niiden tarpeellisuudesta tekevät 
jaon yksityiseen, hyvään ja julkiseen huonoon tai peräti pahaan rahaan. Hyvä 
Lappi tarvitsee valtion avustuksia eli investointitukia, jotta se pääsee pois 
pahan rahan, suhdanteiden ja heikkenevien markkinoiden, jotka aiheuttavat 
työttömyyttä ja elatuskyvyn menettämistä, alaisuudesta. Jaot ”hyvään” yk-
sityiseen ja pahaan, tuhlaavaan rahaan tuottavat seurauksen, jossa miesten 
työstä tulee suojeltua. Investointitukienkin viimesijaisina hyödyn saajina ovat 
kaivokset, teollisuus ja energia. Tilanteesta seuraa miesten töiden suojelua, 
sillä tuet kohdistuvat miesvaltaisille aloille ja niillä on tapana kasautua 
samoille miesvaltaisille yrityksille. 

Kolmanneksi eniten tekstien retorisessa maailmassa anotaan rahaa 
kuntien peruspalveluiden toteuttamiselle. Teihin, rautateihin, siltoihin 
ynnä muuhun infrastruktuuriin ja investointitukiin verrattuna kirjoitet-
taessa kuntien peruspalveluista paatos muuttuu. Kuntien peruspalveluiden 
kohdalla käytetään sellaisia ilmaisuja kuten lainarahoitus ja kattamattomat 
alijäämät. Nämä ydinsisällöt aiheuttavat eroja ja järjestyksiä, joissa kuntien 
peruspalvelut ymmärretään velkarahana ja budjetin ylityksinä. Tästä seuraa 
puhetta ja tekoja, jotka koskevat kuntien velkaantumista, yhdistymistä ja 
veroprosentin kasvattamista. Sen sijaan mainitsematta jää, että juuri nämä 
”hapeä” rahan alaisuuteen kuuluvat kuntien peruspalvelut, kuten sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä opetus- ja sivistystoimen tehtävät, ovat lakisääteisiä, 
joita kunnat ovat velvoitettuja vastaamaan ja järjestämään. Ne saavat tekstien 
retorisessa maailmassa toissijaisen merkityksen. Tämä aiheuttaa myös sen 
nurinkurisen tilanteen, jossa maakunnan perustarpeet rakentuvat kaivosten 
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varaan ja asukkaiden tarpeet jäävät toissijaisiksi. Viimekädessä kuntien 
peruspalveluiden toissijaisuutta korostava retoriikka sulkee naisten julkisen 
sektorin palvelutyön ”oikean” talouden ulkopuolelle. 

Retorisesti tuotettu Lapin alueellisesti eriytynyt talous on esimerkki 
lokaalien prosessien erityisyydestä, mikä on keino tuottaa tietoa talouden 
sukupuolirakenteita ylläpitävistä ja uudelleen muokkaavista, mutta samalla 
myös rikkovista voimista (Niemi & Jyrkinen 2007, 174.) Alueen, työn, 
talouden ja sukupuolen kytkökset ovat retorisesti tuotettuja. Alueen kehit-
tämistä tekevien tekstien retorisessa maailmassa puhe rahasta jatkaa ja pitää 
yllä hierarkkista jakoa naisten ja miesten töiden välillä. (McDowell 2008.) 
Tekstit toki tunnistavat naisten kuntasektorilla tekemän julkisen palvelutyön, 
mutta se jätetään arvokkaan ja tuottavan rahan ulkopuolelle. Asiakirjojen 
retorinen maailma kirjoittaessaan Itä-Lapista ja Tunturi-Lapista, joissa 
alueiden tuotannollis-taloudellinen perusta nojaa naisvaltaisten alojen va-
raan, jättää naisten elatuskyvyn sekä naisvaltaisten alojen veronmaksukykyä 
ylläpitävän ja elvyttävän tehtävän huomiotta. 

taulukko 20. Raha-luvun yhteenveto 

Raha Ydinsisällöt Erot ja järjestykset Seuraukset sukupuolille
Tiet, rautatiet, 
sillat ja muu 
infrastruktuuri

Luonnollistettu 
perustarve 
Kaivosten tarpeet

Ensisijaiset tarpeet
Tuottava raha
Ensisijaisuus  
aluetaloudessa

Naisten työt, elatuskyky 
ja naisvaltaisten alojen 
veronmaksukykyä 
ylläpitävä tehtävä näky-
mättömiä aluetalouden 
mittareissa,
Miesten elatuskyvyn 
ensisijaisuus

Investointituet Lupaus yksityisestä 
rahasta
Suuret kertomukset

Yksityinen, oikea ja 
hyvä raha 

Tuettu ja suojeltu  
miesten työ

Kuntien  
peruspalvelut

Velkaraha
Kattamattomat 
alijäämät
Avustukset

Toissijaiset tarpeet
Tuhlaava raha
Julkinen, velka- ja 
häpeä raha

Naisten työt suljetaan 
”oikean” talouden  
ulkopuolelle 
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5. ihmiset

5.1 johdanto - luvun tarkoitus

Tässä luvussa tutkin sitä, miten asiakirjateksteissä kirjoitetaan ihmisistä. 
Kuinka alueella asuvia eri ihmisryhmiä kuvataan ja nimetään sekä millaisella 
tavalla heitä arvotetaan suhteessa alueen menestykseen tulevaisuudessa? 
Mikä on teksteissä tuotettujen ihmisryhmien sukupuoli ja millaisia eroja 
ja järjestyksiä ihmisten nimeäminen tuottaa ja mitä seurauksia niillä on 
sukupuolten työlle ja paikoille? 

Aloitan luvun analysoimalla tekstien luokitteluja ihmisistä ja ihmisryh-
mistä. Katson niitä tapoja, joilla ihmisiä ja ihmisryhmiä luokitellaan sekä 
sitä, minkälaiseen toimintaan heidät liitetään eli miten tekstit kutsuvat 
toimimaan eri ihmisryhmiä eri tavoin. Tämän jälkeen jatkan analyysiä kes-
kittymällä väestöön. Kun ihmisiä ja ihmisryhmiä siirrytään käsittelemään 
väestönä, muodostuu yksilöistä tapauksia, jotka ovat taloudellisen ja poliit-
tisen hallinnan seurauksia ja kohteita. Hallittuna ja kuuliaisena väestö on 
resurssi ja kontrolloimattomana uhka. (Kinnunen 2001, 42; Foucault 1980, 
419.) Väestön hallinta ilmenee tutkimusaineistoni teksteissä erilaisina toivei-
na väestön kehityksestä. (vrt. Nieminen 1941, 20-23.) Alueen kehittämistä 
tekevissä teksteissä puhe toivotusta ja ei-toivotusta väestöstä kirjoittavaa 
väestölle käsikirjoitusta, josta erilaiset hallinnan rationaalisuudet ja vallan 
tekniikat tekevät hallitsevaa. (Miller & Rose 2008, Dean 1999.) Juuri se, 
että käsikirjoitus on hallitseva, kategorisoi väestön alueen tulevaisuuden kan-
nalta toivottuihin ja ei-toivottuihin. Luvun lopuksi analysoin sitä, millaisen 
käsikirjoituksen alueen kehittämistä tekevät tekstit tarjoavat sukupuolille 
ja sitä, onko tekstien tuottama käsikirjoitus sukupuolille yhteneväinen vai 
erilainen. Kysyn, millaisia paikkoja käsikirjoitus sukupuolille oikeuttaa sekä 
sitä, mistä hallitseva käsikirjoitus saa oikeutuksensa. 
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5.2 ihmisten nimeäminen 

Maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 ihmisiä 
nimetään sen mukaisesti, mikä on heidän suhteensa Lapin alueeseen: ovatko 
he alueen asukkaita, vierailijoita, matkailijoita vai väestöä. Ihmisiä myös 
nimetään sen mukaan, mikä on heidän suhteensa työelämään sekä millaista 
ikäluokkaa he edustavat: ovatko he työssä vai työelämän ulkopuolella olevia 
ja ovatko he työelämään pyrkiviä vai työelämästä poistuvia.  

Tietyt nimitykset ihmisistä toistuvat. Tällaisia ovat: väestö, asukkaat, 
työvoima, saamelaiset, ihmiset, lappilaiset, vanhukset ja nuoret. Lisäksi on 
sellaisia nimityksiä, jotka mainitaan vain yhdessä asiakirjassa ja jotka kuvaa-
vat sen hetkisiä tapahtumia ja odotuksia, kuten irtisanotut, kaivosmiehet ja 
kaivostyöntekijät, jotka mainitaan Lappi työryhmän loppuraportissa (2008). 

Selvästi useimmiten, 67 eri mainintaa, ihmisiä nimetään eri ikäryhmien 
perusteella. Ikäryhmien perusteella teksteissä tuotetaan sellaisia jakoja, ku-
ten nuoret, vanhat ja ikääntyvät, lapset tai lapsiperheet. Seuraavaksi eniten 
ihmisiä ja ihmisryhmiä luokitellaan työvoimaan liittyvin ominaisuuksin, 
näitä on 58 eri mainintaa. Tällöin tekstit tuottavat jakoja, jotka kuvaavat eri 
ihmisryhmien suhdetta työhön ja työssäkäyntiin, kuten osaavat ammattilai-
set, koulutettu työvoima ja työvoiman ulkopuolella olevat. Lisäksi suhdetta 
työssäkäyntiin kuvataan myös sukupuolten mukaisesti, jolloin teksteissä kir-
joitetaan siitä, millaisilla työnantajasektoreilla naiset ja miehet työskentelevät 
ja mikä on heidän työllisyys- ja koulutusasteensa. Työssäkäyntiä kuvataan 
myös ammattiryhmittäin, jolloin ihmisryhmät jaetaan metsä-, metalli- ja 
kaivosteollisuudessa työskenteleviin, yrittäjiin, opettajiin ja hoitohenkilö-
kuntaan. Kolmanneksi eniten ihmisiä nimitetään väestöksi, näitä on 49 eri 
mainintaa. Tällöin eri väestöryhmien nimeäminen tuottaa sellaisia jakoja 
kuten ikääntyvä väestö, Lapin väestö, hyvinvoiva väestö. Myös sukupuolesta 
kirjoitetaan eri väestöryhmien kohdalla esimerkiksi silloin, kun kuvataan 
väestön sairastavuutta, työssäkäyntiä ja kouluttautumista. 
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Taulukko 21. Ihmisten nimittäminen 
2003 Maakun-
taohjelma

2005 Maakun-
tasuunnitelma

2006 
Maakunta-
ohjelma

2008 Maakunta-
ohjelman toteutta-
missuunnitelma ja 
Lappi työryhmän 
loppuraportti

2009 Maakunta-
suunnitelma

Asukkaat
Lappilaiset
Lapset
Lapsiperheet
Nuoret
Vanhukset
Ikääntyvät
Ihmiset
Väestö
Suuret ikäluokat
Saamelaiset
Miehet 
Naiset 
Sukupuolet
Työvoima
Yrittäjät
Työntekijät
Kuntien henki-
löstö
Luovat ammat-
tilaiset
Avainhenkilöt
Avainosaajat
Osaajat
Eläkkeelle jäävä 
ikäluokka
Työmarkkinoille 
tuleva ikäluokka
Luonnontuot-
teiden kerääjät
Metsästäjät
Matkailijat
Kävijät
Maaseudun 
asukkaat
Taajamien 
ulkopuolella 
asuvat
Asiakkaat
Kuluttajat
Vajaakuntoiset

Asukkaat
Lappilaiset
Lapset
Yrittäjämäi-
seen ajatteluun 
valmennetut 
lapset
Nuoret
Vanhukset
Yli 65-vuotiaat
Vanhenevat
Ikäluokat
Ihmiset
Väestö
Alkutuotan-
nosta vapautu-
nut väestö
Saamelaiset
Työvoima
Yrittäjät
Yritysten 
henkilöstö
Raaka-aine-
tuottajat
Jalostajat
Osaajat
Viljelijät
Poronomistajat
Hoitajat
Matkailijat
Vieraat
Syrjäisimmillä 
alueilla asuvat
Kuluttajat
Vajaakuntoiset

Asukkaat
Lappilaiset
Lapset
Nuoret
Opiskelijat
Aikuisvä-
estö
Ikääntyvät 
Vanhukset
Ihmiset
Väestö
Sukupolvet
Sukupuo-
let
Naiset
Miehet
Työvoima
Yrittäjät
Henkilöstö
Osaajat
Porono-
mistajat
Vieraat
Kulkijat
Etniset 
ryhmät
Siirtolaiset
Eurovii-
suvoittaja 
Lordi

Asukkaat
Lappilaiset
Lapset
Nuoret
Ikääntyvät
Ihmiset
Väestö
Eri väestöryhmät
Saamelaiset
Työvoima
Yrittäjät
Osaajat
Asiantuntijat
Ammattitaitoinen 
työvoima
Alkutuotannosta 
luopujat
Hoitajat
Lääkärit
Taiteilijat
Kaivosmiehet
Kaivostyöntekijät
Ammattikalastajat
Irtisanotut
Pitkäaikaistyöt-
tömät
Työttömät
Venäläiset
Ulkomaalaiset
Asiakkaat
Kuntalaiset
Autottomat kan-
salaiset
Murmanskin 
alueen toimijat

Asukkaat
Nuoret perheet
Lapset 
Nuoret
Lapsiperheet
Opiskelijat
Ikääntyvät
Ikäryhmät
Ihmiset
Väestö
Maaseudun väestö
Saamelaiset
Sukupuolet
Työvoima
Osaajat
Matkailun sesonki-
työvoima
Poimijat
Luonnontuotealan 
harjoittajat
Taiteilijat
Tutkijat
Huippututkijat
Varakkaat mat-
kailijat
Pakolaiset
Maahanmuuttajat
Asiakkaat
Potilaat
Kansalaiset
Autottomat lappi-
laiset
Metsänomistajat
Yksilöt
Loppukäyttäjät
Sijoittajat
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Taulukko 22. Iän, työvoiman ja väestön mukaisesti nimetyt ihmisryhmät
Ikä Työvoima Väestö
Nuoret
Ikääntyvät
Vanhat
Aikuiset
Lapset

Avainhenkilöt
Luovat ammattilaiset
Koulutettu työvoima
Työvoiman ulkopuolella olevat
Osaavat työntekijät
Metsä-, metalli-, kaivosteollisuuden 
työvoima
Yrittäjät
Opettajat
Hoitohenkilökunta
Matkailualan sesonkityövoima
Naiset
Miehet
Lappilaiset työntekijät
Irtisanotut
Kuntien henkilöstö
Lapin työvoima

Vanheneva väestö
Luonnollisesti lisääntyvä väestö
Keskittyvä väestö
Lapin väestö
Moninaistuva väestö
Toimeentuleva väestö
Naiset
Miehet
Viihtyvä väestö
Maaseudun väestö
Vähäinen väestö
Kasvava väestö
Hyvinvoiva väestö
Riittävä väestö

Lapin maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 
ihmisistä tuotetut jaot liittyvät ihmisten ikään ja työssäkäyntiin sekä väestön 
määrää ja laatua kuvaaviin tekijöihin. Edellä mainittuihin luokituksiin liitty-
vät jaot ovat teksteissä päällekkäisiä ja limittäisiä siten, että samassa kohden 
kirjoitetaan esimerkiksi eri ikäryhmien suhteesta työssäkäyntiin ja samalla 
eri ikäryhmiä kuvataan sen mukaisesti, mikä on niiden väestöllinen osuus. 

”Kuntien toimintaympäristö muuttuu etenkin väestön ikääntymisen, 
palvelujen kysynnän kasvun, henkilöstön eläköitymisen ja kuntatalouden 
kiristymisen vuoksi… Tilastokeskuksen ennusteen mukaan ikääntyvän 
väestön osuus Lapissa kasvaa ja työikäisen väestön osuus vähenee. Syn-
tyvyyden ennustetaan pysyvän samalla tasolla.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 14-15.) 

Ihmisryhmien kuvaukset iän, työvoiman ja väestön suhteen ovat sen verran 
limittäisiä, että siirryin analyysissäni etsimään edellä mainittujen katego-
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rioiden yhteisiä nimittäjiä. Eri ihmisryhmiin liitetyt etuliitteet kertovat 
myös ihmisten arvottamisesta. Ikään ja työssäkäyntiin liittyvät tekstit il-
maisevat sen, kuinka toivotusta tai tarkoituksenmukaisesta ihmisryhmästä 
on kysymys. Eksplisiittisesti asiakirjoissa voidaan puhua ihmisistä ja kaikki 
lappilaiset kattavista ihmisryhmistä. Implisiittisesti kysymys on kuitenkin 
väestöä koskevasta puheesta. Ihmisistä tulee alueen kehittämistä tekevissä 
teksteissä väestöä, sillä väestö on se kiinnostuksen kohde, jota voidaan hallita 
ja muokata valtion tarpeiden mukaisesti. (vrt. Nätkin 1997, 80.)

5.3 väestö 
nimeäminen

Vuosina 2003-2006 kuvataan väestöä etuliitteillä ikääntyvä, vanheneva ja 
vähenevä. Vuosina 2008-2009 saa väestö enenevässä määrin myös positii-
vissävytteisiä etuliitteitä kuten hyvinvoiva ja kehittyvä. Erityisesti vuonna 
2009 laaditussa Lapin maakuntasuunnitelmassa hyvinvoivan väestön ja 
perheiden maininnat kasvavat. 
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Taulukko 23. Väestön nimittäminen 
2003 
Maakun-
taohjelma

2005 Maa-
kuntasuunni-
telma

2006 Maakun-
taohjelma

2008 Maakuntaoh-
jelman toteutta-
missuunnitelma ja 
Lappi työryhmän 
loppuraportti

2009 Maakuntasu-
unnitelma

Lapin 
väestö
Vanhene-
va väestö
Vähenevä 
väestö
Keskittyvä 
väestö
Väestöke-
hitys
Luon-
nollinen 
väestön 
lisäys
Luon-
nollinen 
väestön 
kehitys
Alkutuo-
tannosta 
vapautu-
nut väestö
Vanhukset
Lapset
Nuoret
Naiset

Väestö
Vähenevä 
väestö
Väestön ra-
kennemuutos
Väestön kasvu
Väestön 
ikärakenne
Ikääntyvä 
väestö
Syrjäytyvät 
väestöryhmät
Alkutuotan-
nosta vapau-
tunut väestö
Etnisesti 
moninaistuva 
väestö 
Vanhukset
Hyvätuloiset 
eläkeläiset
Eläkkeelle 
siirtyvät 
ikäluokat
Työvoima

Maakunnan 
väestö
Vanheneva väestö
Vähäinen väestö
Vähenevä väestö
Ikääntyvä väestö 
Keskittyvä väestö
Viihtyvä väestö
Väestökehitys
Väestön ikära-
kenne
Väestömäärä
Kouluttamaton 
väestö
Väestön toimeen-
tulon mahdolli-
suudet
Väestön terveys
Koulutetut naiset
Sukupuolten 
väliset tuloerot
Tupakoivat naiset
Sairastavat, 
työkyvyttömät 
miehet
Hyvätuloiset 
eläkeläiset

Keskittyvä väestö
Kehittyvä väestö
Väestörakenne
Luonnollinen 
väestömuutos
Toimeentuleva 
väestö
Eri väestöryhmät
Hyvinvoiva väestö
Väestön terveyden 
edistäminen

Väestö
Lapin väestö
Ikääntyvä väestö
Vähenevä väestö
Keskittyvä väestö
Väestökato
Koko maakunnan 
väestö
Työikäinen väestö
Harvassa asuva 
väestö
Monimuotoistuva 
maiden väestö
Hyvinvoiva väestö
Terveellistä ja 
liikunnallista 
elämäntapaa har-
joittava väestö
Liikuntaa har-
rastava väestö 
Maaseudun väestö
Luonnollinen 
väestön lisäys
Syntyvyys
Luonnollinen 
väestömuutos
Nuoret perheet

ydinsisällöt

Asiakirjoissa vuosilta 2003-2009 väestöä koskevat ydinsisällöt esittävät 
sitä joko työvoimaan tai johonkin ikäryhmään kuuluvana. Usein esitykset 
liittyvät väestön ongelmallisuuteen. Lapin väestö on liian vanhaa, sitä on 
liian vähän, se on sairasta ja kouluttamatonta eikä osaamisen taso ole aina 
riittävä ja oikealla alalla. Vuonna 2009 Lapin maakuntasuunnitelmassa vä-
estöstä kirjoitetaan kuitenkin yhä enemmän mahdollisuutena, hyvinvoivana 
ja liikunnallisena. 
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1) ”Vuoden 2002 lopussa Lapissa oli 187 872 asukasta… Lapin väestö-
kehityksen haaste on myös väestön nopea vanheneminen. Kuolleisuus 
oli ensimmäistä kertaa syntyvyyttä suurempi vuonna 2002. Mikäli 
trendiennusteet toteutuvat, Lapin väestö vähenee alle 180 000 asukkaan 
kymmenen vuoden sisällä ja 170 000:een vuoteen 2020 mennessä. Piene-
nevä väestöpohja kutistaa yritysten lähimarkkinoita, vaikeuttaa yritysten 
ja julkisen sektorin koulutetun työvoiman saantia ja samalla pienentää 
kuntien verotuloja ja kykyä järjestää palveluita.” (Maakuntaohjelma 2003, 
7-8.) Tavoitteena on säilyttää maakunnan väkiluku nykyisellään. Vuoden 
2020 vision mukaan Lapissa on tuolloin 185 000-190 000 asukasta. 
Väestö keskittyy pääasiassa aluekeskuksiin, kuntien kaupungistuviin 
keskustaajamiin ja matkailukeskuksiin sekä niiden työssäkäyntialueille. 
Keskusten työssäkäyntialueiden ulkopuolella asuu väestöä, jonka työ 
on alkutuotannossa tai monimuotoisissa maaseudun elinkeinoissa tai 
joka arvostaa maaseudun ympäristöä ja elintapaa niin paljon, että on 
valmis käymään työssä kaukanakin ja hankkimaan palvelunsa kaukaa 
tai liikkuvista palvelumuodoista.” (Maakuntaohjelma 2003, 17.)

2) ”Tulevaisuudessa eliniän kasvu, suurten ikäluokkien tulo eläkeikään 
ja syntyvyyden lasku tulevat muuttamaan huomattavasti väestön 
ikärakennetta. Entistä hyvätuloisemmat eläkeläiset tulevat olemaan 
kasvava ryhmä hyödykemarkkinoilla. Lisääntynyt vapaa-aika sekä 
itsestä huolehtimisen voimistuva trendi lisäävät vapaa-ajan tuotteiden 
ja matkailun kysyntää. Väestön vanheneminen myös asettaa eläkejär-
jestelmien kestävyyden koetukselle. Nopeatempoisessa työelämässä 
työssä jaksamisen ongelmat lisääntyvät ja työvoiman vanheneminen 
saattaa vaikuttaa kilpailukykyyn.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 6)

3) ”Asutuksen keskittyminen alue- ja kuntakeskuksiin ja niiden lähi-
seuduille lisää väestön pääosan mahdollisuuksia nauttia monipuo-
lisesta työpaikka-, palvelu- ja virkistystarjonnasta, mutta toisaalta 
heikentää syrjäisimmillä alueilla asuvien elinoloja… Syrjäisimpien 
maaseutualueiden elämä hiljenee väestön vähentyessä sekä ikä- ja 
toimeentulorakenteen yksipuolistuessa… Osaamisvaatimusten kasvu 
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ja työpaikkojen epätasainen sijoittuminen voi johtaa joidenkin väes-
töryhmien syrjäytymiseen.” (Maakuntasuunnitelma 2005, 27)

4) ”Tavoitteena on luoda väestölle toimeentulon mahdollisuudet niin, että 
muuttotase kääntyy positiiviseksi ja väkiluvun pieneneminen pysähtyy. 
Erityisesti tavoitellaan nuorten ja osaajien poismuuton hillitsemistä 
ja tulomuuton lisäämistä.” (Maakuntaohjelma 2006, strategia.)

5) ”Naisten ja miesten osallistumismahdollisuudet työmarkkinoilla, 
koulutuksessa ja kehittämistyössä ovat aluekehitystyön lähtökohta. 
Tilastolukujen valossa sukupuolten väliset erot eivät ole Lapissa mer-
kittäviä. Tuloerot ovat kuitenkin edelleen suuret, joskin pohjoisessa 
muuta maata pienemmät. Maaseudun naisten työllisyystilanteeseen 
on vaikuttanut myönteisesti yksityisen palvelusektorin työpaikkojen 
syntyminen matkailualalle. Naiset ovat miehiä useammin epätyypil-
lisissä työsuhteissa… (Maakuntaohjelma 2006, 13.)

6) ”Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 
on laatinut Lapin väestön terveyttä selvittävän katsauksen vuonna 
2005. Lappilaisten terveys on viime vuosina kehittynyt myönteiseen 
suuntaan… Lapin miesten elinaika on pidentynyt 1960-luvun alusta 
1990-luvun loppupuoliskolle 72,6 vuoteen (aiemmin 64,7). Naisten 
elinaika on pidentynyt 80,2 vuoteen (aiemmin 72,5). Lappilaisten 
elinaika on pidentynyt suunnilleen saman verran kuin muiden suo-
malaisten. Lapin miesten elinaika on kuitenkin vajaan vuoden maan 
keskitasoa lyhempi. … (Maakuntaohjelma 2006, 14.)

7) ”Väestön vähenemisen, keskittymisen ja ikärakenteen muutosten 
johdosta itsekannattavan julkisen liikenteen toimintamahdollisuudet 
heikkenevät… Vain yhteiskunnan rahoituksella on mahdollista turvata 
kohtuulliset henkilöliikenteen palvelut myös autottomille lappilaisille. 
Toimivat liikennepalvelut lisäävät kansalaisten hyvinvointia ja turval-
lisuutta. Erityisesti lapset, naiset, ikääntyneet ja opiskelijat ovat usein 
joukkoliikenteen varassa.” (Maakuntaohjelma 2006, 19.)
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8) ”Väestön hyvinvointia ja terveyden edistämistä tuetaan uusilla
toimintatavoilla hyödyntäen teknologiaa… Terveysnäkökohdat
otetaan ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina huomioon kaikessa
päätöksenteossa. Asukkaiden hyvinvointia ja siihen vaikuttavien
tekijöiden kehitystä seurataan väestöryhmittäin… Teknologisten
sovellusten käyttöönotolla ja osaamisen kehittämisellä luodaan poti-
laille ja asiakkaille mahdollisuus asioidensa hoitamiseen sähköisesti
tietoturvallisella alustalla. Sähköisiä etävastaanottopalveluja lisätään
palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi. Asiointia sosiaa-
li- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa helpotetaan lisäämällä
palveluohjausta ja tiedonsaantia tietotekniikan avulla… Tulevien
vuosien työvoimatilanteessa ammattitaitoisen ja osaavan sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys varmistetaan
alan vetovoimaisuutta lisäämällä.” (Maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelma 2008, 22.)

9) ”Väestön liikuntaharrastuneisuutta edistetään liikuntapaikkarakenta-
misen valtionavustuksella ja viranomaisneuvonnalla.” (Maakuntaoh-
jelman toteuttamissuunnitelma 2008, 23)

10) ”Lapin väestö on vähentynyt 16 700 asukkaalla ajanjaksol la 1990-
2008. Tavoitteessa muuttotaseen painamisesta nollaan on edett y
oikean suuntaan, vaikka tase onkin edelleen negatiivinen. L apin
seutukunnista ainoastaan Rovaniemen seutu on onnistunut lisäämään 
väestöään. Väestö on vähentynyt etenkin Itä-Lapissa. Muuttotap-
pioalueilla supistunut väestö on merkinnyt pienempää paikall ista
ostovoimaa, mikä on heikentänyt paikalliskysynnästä r iippuvaisten
alojen, kuten kaupan ja muiden palvelujen toimintaedellyt yksiä sekä
keskittänyt aluerakennetta. Väestökato ja ikärakenteen vinoutuminen 
on huolestuttavaa etenkin Tornionlaaksossa ja Itä-Lapissa, mutta 
huoltosuhde heikkenee muuallakin maakunnassa. Viime vuosina väes-
tö on lisääntynyt niissä kunnissa, joissa elinkeinot ovat kehittyneet 
myönteisimmin. Vielä 1990-luvulle saakka Lapin hyvä syntyvyy s
on paikannut negatiivisesta muuttotaseesta aiheutuvaa väestökatoa.
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Tulevaisuuden väestökehitykselle suuri merkitys onkin sillä, kuinka 
vetovoimaiseksi asuinpaikaksi nuoret perheet Lapin kokevat… (Maa-
kuntasuunnitelma 2009, 6-7.)

11) ”Väestöä kannustetaan terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. 
Lapista tehdään liikuntamyönteinen maakunta, joka edistää asukkai-
densa hyvinvointia ja terveyttä. Panostetaan kuntien liikuntatoimen 
resursseihin sekä liikuntayhdistysten ja –seurojen työhön. Lapin 
urheiluopistoa Rovaniemellä kehitetään valtakunnallisena liikunnan 
koulutuskeskuksena.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 27.)

12) ”Aktivoidaan kansallista paluu- ja tulomuuttoa maakunnan kokonais-
valtaisella markkinoinnilla ja viestinnällä. Muuttajiksi houkutellaan 
myös henkilöitä ja perheitä, joilla ei ole juuria ja aikaisempaa koke-
musta Lapista.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 30.)

13) ”Lapin väestökehityksen tavoiteuraa ja tavoiteltua väestömäärää vuo-
delle 2020 on hieman kiristetty edellisen maakuntasuunnitelman ta-
voitteista. Vuodelle 2020 tavoitellaan 188 000 asukasta, mikä on kaksi 
tuhatta enemmän aikaisempaan tavoitteeseen verrattuna. Perusteena 
suuremmalle väestömitoitukselle ovat erityisesti luonnonvarateollisuu-
teen kohdistettavat aikaisempaa vahvemmat kasvuodotukset. Myös 
matkailun ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Vuodelle 2030 tavoitellaan 
195 000 asukkaan väestömäärää, mikä merkitsee sitä, että muuttotase 
vuosina 2021-2030 on keskimäärin +500 henkilöä vuodessa. Lisäksi 
myönteistä väestökehitystä tulee auttamaan selkeästi positiiviseksi 
muuttunut luonnollinen väestönmuutos, sillä Lappi on onnistunut 
houkuttelemaan 2020-luvulla muuttajiksi nuoria perheitä, mikä paran-
taa maakunnan syntyvyyttä… Väestön hyvinvoinnin osalta tavoitellaan 
sairastavuusindeksin painumista koko maan tasolle, jolloin lappilaisten 
ihmisten sairastavuutta saadaan vähennettyä.” (Maakuntasuunnitelma 
2009, 33-34.)



222 | Alueen ja työn sukupuoli

Sitaatissa 1) esitetään huoli vähenevästä, ikääntyvästä ja keskittyvästä väes-
töstä, joka kutistaa yritysten lähimarkkinoita, vaikeuttaa yritysten ja julkisen 
sektorin koulutetun työvoiman saantia, autioittaa maaseutua ja samalla 
pienentää kuntien verotuloja ja kykyä järjestää palveluita. Sitaatti 2) esittää 
kasvavan ikääntyvän väestön myös mahdollisuutena eli hyvätuloisina eläke-
läisinä, joiden kasvun ennustetaan lisäävän vapaa-ajantuotteiden ja matkailun 
kysyntää. Samassa sitaatissa ollaan myös huolissaan väestön vanhenemisesta, 
jolla tekstin mukaan voi olla seurauksia eläkejärjestelmien kestävyydelle ja 
työssä jaksamiselle ja vaikuttaa viime kädessä kilpailukykyyn. Sitaatissa 3) 
esitetään syrjäytyneet väestöryhmät, jotka voivat asua syrjäisimmillä maa-
seutualueilla ja joilla on alhainen osaamistaso tai he ovat ilman työtä. Paatos, 
jonka avulla syrjäytyneet väestöryhmät esitellään, on mielenkiintoinen. Se 
on lähinnä toteava ja asian hyväksyvä, ei siis huoli. Sitaatissa 4) esitellään 
väestöryhmät, joita alueelle halutaan. Ne ovat nuoret ja osaajat. 

Sitaatissa 5) ja 6) esitetään sukupuolten välisiä eroja väestöllisin ominai-
suuksin. Niitä ovat kouluttautuminen, työssäkäynti, ansiotulot ja elinikä. 
Sitaatissa 7) ei tuoda eksplisiittisesti esille sukupuolten välisiä eroja, vaan 
luonnollistettua naiseutta, jonka ominaisuuksiin kuuluu autottomuus ja jouk-
koliikenteen varassa oleminen. Sitaatissa 7) naiset myös rinnastetaan lapsiin, 
ikääntyneisiin ja opiskelijoihin ikään kuin kategoria naiset olisi olemassa 
omana määreenään ja lapset, ikääntyneet ja opiskelijat ilman sukupuolta. 

Sitaateissa 8) ja 9) ja 11) esitetään hyvinvoivan ja terveen väestön 
edellytyksiä, joita luovat uudet toimintatavat ja teknologian käyttöönotto, 
liikuntatilojen rakentaminen sekä panostaminen liikuntatoimen, liikun-
tayhdistysten ja -seurojen resursseihin ja työhön. Sitaateissa 10), 12) ja 
13) esitellään Lappiin haluttuja väestöryhmiä, joita ovat nuoret perheet 
ja nuoret lapsiperheet. Samalla tullaan esitelleeksi luonnollinen väestö tai 
luonnollisesti kasvava väestö, joka perustuu syntyvyyteen. 

Yhteistä kaikissa väestöä käsittelevissä ydinsisällöissä on se, että niissä 
määritellään halutut ja ei-halutut väestöryhmät. Tämä tapahtuu ongel-
mapuheena ja mahdollistavana puheena, mikä aiheuttaa erilaisia eroja ja 
järjestyksiä ja kutsuu eri väestöryhmiä toimimaan eri tavoin. Ongelmapuhe 
tekee väestön, joka vähenee, ikääntyy ja syrjäytyy. Ne ovat väestön laatuun 
liittyviä kehityskulkuja, joihin halutaan muutosta. Mahdollistava puhe 
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kuvaa väestöä, jonka muodostavat nuoret, osaajat oikeilla aloilla, maaseu-
dun naiset, hyvinvoivat, terveet, nuoret perheet ja lapsiperheet. Ne ovat 
väestöryhmiä, joiden varaan Lapin alueen tulevaisuutta ja kehittämistä 
halutaan rakentaa. 

Samalla, kun asiakirjatekstit luokittelevat väestöryhmiä toivottuihin ja 
ei-toivottuihin, tuottavat ne myös puhetta väestön riittävyydestä eli siitä, 
kuinka joitakin on liikaa ja toisia liian vähän. Yhtäältä teksteissä tullaan 
lausuneeksi asioita, joihin väestön tulisi riittää. Näitä ovat kuntien palvelut, 
työvoima, osaava työvoima ja ostovoima. Toisaalta lausutaan asioita siitä, 
miten riittävää väestöä säädellään, toisin sanoen siitä, miten sitä kutsutaan 
toimimaan, millaisia lupauksia esitetään nuorille perheille sekä siitä, miten 
väestöä kutsutaan lisääntymään luonnollisesti. Analysoin seuraavaksi niitä 
eroja ja järjestyksiä, joita ongelma- ja mahdollistava puhe väestöstä tekevät. 

5.4 ongelma- ja mahdollistava puhe

Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä vuosilta 2003-2009 on 
enemmän kirjoituksia ei-toivotusta väestöstä kuin toivotusta. Ei-toivotuista 
ihmisryhmistä kirjoitetaan negatiivissävyisesti ja heidän vaillinaisuudesta tai 
vajavuudesta suhteessa johonkin elämänalueeseen kuten työelämään, tervey-
teen, koulutukseen, hyvään elämään, yksityisautoiluun, kaupunkikeskuksiin 
ja Lappiin. Nimittämisissä käytetään sellaisia määreitä kuten syrjäytyneet, 
osaamattomat tai vääränlaista osaamista omaavat, alhaisesti koulutetut tai 
ilman työtä olevat. Nuorten kohdalla teksteissä on tunnistettavissa niin 
ongelma- kuin mahdollistavaakin puhetta, sen sijaan ikääntyvät ja vanhat 
määrittyvät lähes yksinomaan ongelmapuheen kautta. 

Pohjoisten alueiden ikääntyvä ja vähenevä väestö on yleisenä huolenai-
heena kaikissa Pohjoismaissa. Tämä käy ilmi esimerkiksi selvityksestä Vahva, 
erityinen, lupaava, kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota 2020 – 
julkaisu (Glöersen 2009), jonka Pohjois- ja Keski-Ruotsin, Pohjois-Norjan 
ja Pohjois- ja Itä-Suomen maakunnat tilasivat Nordregiolta (Nordic Centre 
for Spatial Development). Selvityksen tavoitteena oli tuoda esiin NSPA - 
alueiden (Northern Sparesly Populated Areas) vahvuuksia ja kehitysnäkymiä. 
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Edellä mainitun selvityksen (Glöersen 2009) mukaan demografiset 
muutostekijät kuten muuttotappiot, negatiivinen luonnollinen kasvu ja vä-
estön ikääntyminen kohdistuvat Suomessa voimakkaimmin Itä- ja Pohjois-
Suomen harvaan asutuille alueille. Lisäksi tunnusomaista edellä mainituille 
alueille on myös heikko väestö- ja työvoimakehitys, nuorten vähäinen osuus 
erityisesti naisten osalta sekä väestön väheneminen heikoimmilla alueilla. 
Selvitys (emt.) esittää huolenaiheiden poistamiseksi toimenpiteitä, joilla 
pyritään naisten elinolojen ja työmahdollisuuksien parantamiseen sekä edis-
tämään koulutettujen nuorten palaamista kotiseuduilleen. Lisäksi selvityksen 
mukaan kestävän väestörakenteen strategian mukaisesti asteittainen väestön 
väheneminen tulisi hyväksyä. Kuitenkin suurin vaaratekijä, joka selvityksen 
mukaan NSPA – alueita voi kohdata, on se, että alueiden väkiluku putoaa 
palvelujen toiminnan kannalta kriittisen kynnysarvon alapuolelle, mikä tar-
koittaa sitä, että alueiden houkuttelevuus ja toimintakyky ovat pienentyneet. 
(Mella 2010, 47-48.) 

Selvityksessä esitetyt huolenaiheet ovat eksplisiittisesti tunnistettavissa 
Lapin alueen kehittämistä tekevistä teksteistä. Vuonna 2009 Lapissa naisia 
ja miehiä oli yhtä paljon. Nuorten naisten, ikäluokkiin 19-24 kuuluvien, 
osuus on hieman alhaisempi (48 prosenttia) kuin nuorten miesten. Koko 
maassa naisten (51 prosenttia) osuus on hieman korkeampi kuin miesten 
ja nuorten naisten osuus hieman alhaisempi (49 prosenttia). (SVT, Väes-
törakenne 2014.)

Yli 75 vuotiaista enemmistö eli 61 on prosenttia naisia. Väestöennus-
teiden mukaisesti vuonna 2022 väestön sukupuolirakenteen eri ikäluokissa 
oletetaan säilyvän samanlaisena. Sen sijaan 75 vuotta täyttäneiden osuuden 
oletetaan kasvavan muutamalla prosenttiyksiköllä, yhdeksästä kahteentoista 
prosenttiin vuosien 2011 – 2022 aikana. Tilastotietojen mukaisesti Lapista 
pois ja Lappiin muuttavat eniten 20-29-vuotiaat naiset ja miehet. (SVT, 
Muuttoliike 2013.)

 Vuosien 2011-2022 aikana myös Lapin väkiluvun oletetaan laske-
van runsaalla tuhannella henkilöllä (1466) 183  330 henkilöstä 181  864 
henkilöön. Väestöennusteiden mukaan vuoteen 2022 mennessä syntyvyy-
den oletetaan kasvavan runsaalla 1000 henkilöllä (1191). Luonnollisen 
väestönlisäyksen, mikä tarkoittaa syntyneiden enemmyyttä eli elävänä  
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syntyneiden ja kuolleiden erotusta, oletetaan laskevan vuoteen 2022 men-
nessä reilulla kuudella sadalla henkilöllä. (SVT, Väestöennuste 2013.) 

NSPA-alueiden tilaamassa ja Nordregion toteuttamassa selvityksessä 
(Glöersen 2009) mainittu asteittainen väestön väheneminen, mikä on hyväk-
syttävää heikoimmilla alueilla, on tunnistettavissa Lapin alueen kehittämistä 
tekevissä teksteissä jonkin asteisena syrjäytymisen tai syrjäytymiskehityksen 
hyväksymisenä ja välttämättömyytenä. 

”Asutuksen keskittyminen alue- ja kuntakeskuksiin ja niiden lähiseuduille 
lisää väestön pääosan mahdollisuuksia nauttia monipuolisesta työpaikka-, 
palvelu- ja virkistystarjonnasta, mutta toisaalta heikentää syrjäisimmillä 
alueilla asuvien elinoloja… Syrjäisimpien maaseutualueiden elämä hiljenee 
väestön vähentyessä sekä ikä- ja toimeentulorakenteen yksipuolistuessa… 
Osaamisvaatimusten kasvu ja työpaikkojen epätasainen sijoittuminen voi 
johtaa joidenkin väestöryhmien syrjäytymiseen.” (Maakuntasuunnitelma 
2005, 27)

Syrjäytyminen voidaan määritellä yksilöä yhteiskuntaan yhdistävien siteiden 
heikkoudeksi. Jotta voidaan puhua syrjäytymisestä, tulee siteiden heikkouteen 
liittyä yksilöiden joutuminen yhteiskunnan keskeisten toiminnallisten aree-
noiden ulkopuolelle. Yhteiskunnallisen järjestelmän näkökulmasta sosiaalinen 
syrjäytyminen ilmenee yhteiskuntaan yhdistävien siteiden heikkoutena ja 
näkyy ennen muuta työstä syrjäytymisenä. Vastaavasti sosiaalinen osallisuus 
tai integraatio ymmärretään työelämään osallistumisen näkökulmasta. Työl-
listyminen nähdään EU-vetoisessa yhteiskuntapolitiikassa tärkeimmäksi 
yksittäiseksi syrjäytymistä vähentäväksi tekijäksi. (Raunio 2010, 9-11.)

Ongelmapuhe väestön kohdalla tuottaa ihmisryhmän nimeltä syrjäy-
tyneet. Syrjäytyminen käsitteellisesti määriteltynä ja yksinkertaistaen tar-
koittaa jakoa työssä ja ei-työssä oleviin eli tuottavaan ja tuottamattomaan 
väestöön. (vrt. Kinnunen 2001, 37.) Mahdollistava puhe väestön kohdalla 
luo mielikuvaa riittävästä väestöstä ja saa esittämään sellaisia kysymyksiä, 
kuten mikä on riittävä väestö, mihin sen pitäisi riittää ja miten varmistetaan 
riittävä väestö. Etsiessäni vastauksia näihin kysymyksiin otan analysoitavaksi 
sen, miten sukupuolista kirjoitetaan alueen kehittämistä tekevissä teksteissä. 
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5.5 sukupuolen esitykset asiakirjoissa
ydinsisällöt

Alueen kehittämistä tekevät tekstit ovat kauttaaltaan sukupuolineutraaleja. 
Sukupuolista kirjoitetaan erittäin harvoin, mutta eksplisiittisesti sukupuo-
let, naiset ja miehet, mainitaan seitsemässä eri yhteydessä. Jako naisiin ja 
miehiin tehdään silloin, kun teksteissä kirjoitetaan maaseudusta, koulutuk-
sesta, työssäkäynnistä, toimeentulosta, terveydestä, elinajasta, tupakoinnista, 
yksityisautoilusta sekä väestön kehityksestä. Sukupuolet mainitaan myös 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti tasa-arvoisen kehittämisen yhteydessä. 

1) ”Maaseudun mikroyritysten kehittämisellä pyritään luomaan maa-
seudulle uusia, korvaavia ja alkutuotantoa täydentäviä työtilaisuuksia. 
Toimenpiteillä pyritään erityisesti vaikuttamaan naisten ja nuorten 
työpaikkojen syntymiseen, millä osaltaan ehkäistään poismuuttoa. Tuki 
kohdennetaan paikallisiin raaka-aineisiin perustuvaan pienimuotoiseen 
elintarviketuotantoon, maatilamatkailuun, ohjelmapalveluyrittäjyyden 
kehittämiseen sekä yrittäjäpohjaiseen maaseudun peruspalveluiden 
turvaamiseen. (Maakuntaohjelma 2003, 32.)

2) ”Lapissa 40 prosenttia väestöstä on ilman peruskoulun jälkeistä tutkin-
toa. Tornionjokilaaksossa ja Itä-Lapissa peruskoulun jälkeinen tutkinto 
puuttuu noin puolelta väestöstä. Korkea-asteen tutkinto on noin 20 
prosentilla lappilaisista, mikä on selvästi valtakunnallisen keskiarvon 
alapuolella. Lapissa naiset ovat miehiä koulutetumpia, jopa selvemmin 
kuin maassa keskimäärin.” (Maakuntaohjelma 2006, 13.)

3) ”Naisten ja miesten osallistumismahdollisuudet työmarkkinoilla, 
koulutuksessa ja kehittämistyössä ovat aluekehitystyön lähtökohta. 
Tilastolukujen valossa sukupuolten väliset erot eivät ole Lapissa mer-
kittäviä. Tuloerot ovat kuitenkin edelleen suuret, joskin pohjoisessa 
muuta maata pienemmät. Maaseudun naisten työllisyystilanteeseen 
on vaikuttanut myönteisesti yksityisen palvelusektorin työpaikkojen 
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syntyminen matkailualalle. Naiset ovat miehiä useammin epätyypil-
lisissä työsuhteissa… Lapissa naisten ja miesten työpaikat jakautuvat 
kokonaisuudessaan tasaisesti lisääntyen eniten yksityisen sektorin 
palveluissa. Vuosina 1995-2003 naisten työpaikat ovat lisääntyneet 
2 200 ja miesten 1 700 työpaikalla. Naisten valtion ja kuntien työpaikat 
ovat vähentyneet 600 työpaikan verran. Määrällisesti vaikutus on ollut 
suurempi miesten työpaikoissa, joissa valtion ja kuntien yhteenlaskettu 
vähennys on ollut kaikkiaan 1 700 työpaikkaa. Vuonna 2004 naisista 
työttömänä oli 16,4 ja miehistä 17,7 prosenttia. Yhteiskunnallisissa 
palveluissa naisten osuus työpaikoista on 71 % ja jalostuksessa vain 
19 %. Palkansaajista noin puolet on naisia, yrittäjistä vain kolmannes. 
Yrittäjyydessä sukupuolten välinen ero on säilynyt ennallaan vuodesta 
1995. Erityisesti palvelutuotannon naisyrittäjyydelle on avautunut 
uusia mahdollisuuksia… Sukupuolten väliset tuloerot ovat Lapissa 
pienemmät kuin maassa keskimäärin. Lapissa työllisten naisten kes-
kitulo on 78 prosenttia miesten keskitulosta, kun koko maassa ero on 
71%. Sukupuolten väliset erot näkyvät selvimmin tuloluokissa. Neli-
portaisessa luokittelussa työllisistä naisista 87 ja miehistä 66 prosenttia 
kuuluu kahteen alimpaan tuloluokkaan, joissa ansaitaan alle 2 700 euroa 
kuukaudessa. Vastaavasti kahteen korkeimpaan tuloluokkaan kuuluu 
12,6% työllisistä naisista ja 33,9% miehistä. Lapissa naiset ovat miehiä 
koulutetumpia.” (Maakuntaohjelma 2006, 13-14.)

4) ”Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 
on laatinut Lapin väestön terveyttä selvittävän katsauksen vuonna 
2005. Lappilaisten terveys on viime vuosina kehittynyt myönteiseen 
suuntaan… Lapin miesten elinaika on pidentynyt 1960-luvun alusta 
1990-luvun loppupuoliskolle 72,6 vuoteen (aiemmin 64,7). Naisten 
elinaika on pidentynyt 80,2 vuoteen (aiemmin 72,5). Lappilaisten 
elinaika on pidentynyt suunnilleen saman verran kuin muiden suo-
malaisten. Lapin miesten elinaika on kuitenkin vajaan vuoden maan 
keskitasoa lyhempi. … Sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä on Lapissa 
suhteellisen paljon verrattuna maan muihin alueisiin. Veren kokonais-
kolesteroliarvo on korkeampi kuin muualla ja verenpainetaso hiukan 
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korkeampi. Tupakointi on yleisempää kuin useimmilla muilla alueilla. 
Myös Lapin naiset tupakoivat suhteellisen paljon ja tupakointi on 
yleistä Lapin koululaisten keskuudessa. Alkoholia lappilaiset kuluttavat 
likimain saman verran kuin suomalaiset yleensä. Myöskään lappilaisten 
ravinnonkäytössä ei havaittu eroja… Sairaudesta johtuva työkyvyttö-
myys on Lapin miehillä ollut 1980-luvulta alkaen yleisempää kuin 
maassa keskimäärin. Naisten työkyvyttömyys on ollut valtakunnan 
keskitasoa. Tärkeimmät työkyvyttömyyttä aiheuttavat sairaudet ovat 
mielenterveyshäiriöt, tuki- ja liikuntaelinten sekä verenkiertoelinten 
sairaudet.” (Maakuntaohjelma 2006, 14)

5) ”Väestön vähenemisen, keskittymisen ja ikärakenteen muutosten 
johdosta itsekannattavan julkisen liikenteen toimintamahdollisuudet 
heikkenevät… Vain yhteiskunnan rahoituksella on mahdollista turvata 
kohtuulliset henkilöliikenteen palvelut myös autottomille lappilaisille. 
Toimivat liikennepalvelut lisäävät kansalaisten hyvinvointia ja turval-
lisuutta. Erityisesti lapset, naiset, ikääntyneet ja opiskelijat ovat usein 
joukkoliikenteen varassa.” (Maakuntaohjelma 2006, 19.)

6) ”Väestökehityksen tervehdyttämiseksi on pystyttävä säilyttämään ja 
luomaan sekä mies- että naisvaltaisten alojen työpaikkoja ja ehkäistävä 
segregaatiota siten, että negatiivinen muuttoliike kääntyy positiiviseksi, 
väestön ikä- ja sukupuolirakenne tervehtyvät ja luonnollinen väestönli-
säys kääntyy positiiviseksi. Tämä edellyttää peruspalvelujen järjestämistä 
niin, että elämisen perusedellytykset ovat alueellisesti tasapuolisesti 
saatavissa.” (Lappi-työryhmän loppuraportti 2008, 33).

7) Kestävyys ja pitkäjänteisyys ovat vastuuta luonnosta ja luonnonvaro-
jen kestävää hyödyntämistä, viihtyisän elinympäristön kehittämistä, 
pitkäaikaisten positiivisten vaikutusten aikaansaamista talouteen sekä 
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja sukupuolten kesken tasa-arvoista kehit-
tämistä. Kehittämishankkeissa pyritään heti alusta lukien toimintojen 
vakiinnuttamiseen.” (Maakuntasuunnitelma 2009, 20.)



5. Ihmiset | 229

Yhtäältä yllä olevien sitaattien logos rakentuu sukupuolieroon perustuvalle 
jaottelulle kuten silloin, kun tekstit kertovat koulutuksesta, tuloeroista ja 
työstä. Toisaalta joissakin yhteyksissä tuodaan esille toisen sukupuolen 
eli naisten tai miesten erityisyyttä suhteessa kerrottavaan asiaan. Tällaisia 
asiayhteyksiä teksteissä ovat kerronta maaseudusta, sairastavuudesta ja tupa-
koinnista. Molemmat tavat kirjoittaa sukupuolista tuovat esille sukupuolten 
välisiä eroja, mikä ilmenee alueen kehittämistä tekevissä teksteissä joko 
korostamalla naisten ja miesten erilaisuutta suhteessa koulutukseen, tuloihin 
ja työhön tai korostamalla naisten ja miesten eroon perustuvaa erityisyyttä 
toisen sukupuolen kohdalla esimerkiksi nostamalla esille sairastavuuteen, tu-
pakointiin tai maaseutuun liittyvää sukupuolierityisyyttä. Niin sukupuolten 
vertailuun perustuva kuin sukupuolierityisyyttäkin korostava tapa huomioida 
sukupuolet ovat keinoja, joiden avulla sukupuoli voidaan tehdä näkyväksi 
ja siten toteuttaa pyrkimyksiä sukupuolten tasa-arvoistamiseen. (Ylöstalo 
2012, 263-264.) Kuitenkin tekstiaineistossani sukupuolierityisyyttä esiin-
tuova tapa kirjoittaa erityisesti naisista tekee heistä jotenkin ”kummallisia”, 
ympäristöön sopimattomia ja puutteellisia. 

sukupuoliero koulutuksessa, tuloissa ja työssäkäynnissä 

Sukupuolieroa korostavaa puhetta alueen kehittämistä tekevissä teksteissä 
tuotetaan silloin, kun kerrotaan siitä, miten naiset ja miehet kouluttautuvat, 
mitä he ansaitsevat ja missä he työskentelevät. Asiat tuodaan esille joko 
toteamuksina tai erilaisina huolenaiheina.

a) ”Lapissa 40 prosenttia väestöstä on ilman peruskoulun jälkeistä tutkin-
toa. Tornionjokilaaksossa ja Itä-Lapissa peruskoulun jälkeinen tutkinto 
puuttuu noin puolelta väestöstä. Korkea-asteen tutkinto on noin 20 
prosentilla lappilaisista, mikä on selvästi valtakunnallisen keskiarvon 
alapuolella. Lapissa naiset ovat miehiä koulutetumpia, jopa selvemmin 
kuin maassa keskimäärin… Tilastolukujen valossa sukupuolten väliset 
erot eivät ole Lapissa merkittäviä. Tuloerot ovat kuitenkin edelleen 
suuret, joskin pohjoisessa muuta maata pienemmät… Sukupuolten 
väliset tuloerot ovat Lapissa pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
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Lapissa työllisten naisten keskitulo on 78 prosenttia miesten keskitu-
losta, kun koko maassa ero on 71 %. Sukupuolten väliset erot näkyvät 
selvimmin tuloluokissa. Neliportaisessa luokittelussa työllisistä naisista 
87 ja miehistä 66 prosenttia kuuluu kahteen alimpaan tuloluokkaan, 
joissa ansaitaan alle 2 700 euroa kuukaudessa. Vastaavasti kahteen 
korkeimpaan tuloluokkaan kuuluu 12,6 % työllisistä naisista ja 33,9 % 
miehistä. Lapissa naiset ovat miehiä koulutetumpia.” 

b) ”Lapissa naisten ja miesten työpaikat jakautuvat kokonaisuudessaan 
tasaisesti lisääntyen eniten yksityisen sektorin palveluissa. Vuosina 
1995-2003 naisten työpaikat ovat lisääntyneet 2 200 ja miesten 1 700 
työpaikalla. Naisten valtion ja kuntien työpaikat ovat vähentyneet 600 
työpaikan verran. Määrällisesti vaikutus on ollut suurempi miesten 
työpaikoissa, joissa valtion ja kuntien yhteenlaskettu vähennys on ollut 
kaikkiaan 1 700 työpaikkaa. Vuonna 2004 naisista työttömänä oli 16,4 
ja miehistä 17,7 prosenttia. Yhteiskunnallisissa palveluissa naisten osuus 
työpaikoista on 71 % ja jalostuksessa vain 19 %. Palkansaajista noin 
puolet on naisia, yrittäjistä vain kolmannes. Yrittäjyydessä sukupuolten 
välinen ero on säilynyt ennallaan vuodesta 1995. Erityisesti palvelutuo-
tannon naisyrittäjyydelle on avautunut uusia mahdollisuuksia.”

c) ”Maaseudun mikroyritysten kehittämisellä pyritään luomaan maa-
seudulle uusia, korvaavia ja alkutuotantoa täydentäviä työtilaisuuksia. 
Toimenpiteillä pyritään erityisesti vaikuttamaan naisten ja nuorten 
työpaikkojen syntymiseen, millä osaltaan ehkäistään poismuuttoa. 
Maaseudun naisten työllisyystilanteeseen on vaikuttanut myönteisesti 
yksityisen palvelusektorin työpaikkojen syntyminen matkailualalle. 
Naiset ovat miehiä useammin epätyypillisissä työsuhteissa.”

Sitaatti a) kertoo aluksi Lapin väestön kouluttautumisesta. Sen todetaan 
olevan selvästi alhaisemmalla tasolla kuin maassa keskimäärin. Teksti toteaa 
Lapin naisten olevan koulutetumpia kuin miesten jopa selvemmin kuin 
maassa keskimäärin. Lapin naisten korkea koulutusaste todetaan myös 
uudelleen sitaatin lopussa tuloeroja käsittelevässä yhteydessä. Sukupuolten 
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koulutusasteita tarkasteltaessa voi todeta, että koko maassa naiset hankki-
vat korkeakoulututkinnon kuuden prosentin enemmistöllä ja Lapissa noin 
kahdeksan prosentin enemmistöllä miehiin verrattuna. Suomessa naiset 
ovat keskimäärin koulutetumpia kuin miehet. 
Koko maassa naiset suorittavat korkea-asteen tutkintoja neljä prosenttia ja 
miehet kuusi prosenttia enemmän kuin Lapissa. (Lähde: Suomen virallinen 
tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne. ISSN=1799-4586. Helsinki: Ti-
lastokeskus [viitattu: 19.9.2013]. http://www.stat.fi/til/vkour/index.html.) 
Lapissa väestö on alhaisemmin koulutettua kuin Suomessa keskimäärin.  

Sitaatissa a) maininta: ”Lapissa naiset ovat miehiä koulutetumpia, jopa 
selvemmin kuin maassa keskimäärin” nostaa mainitsemisen arvoiseksi asiaksi 
kahden prosenttiyksikön eron miesten ja naisten välillä. Kahdesta prosentista 
tulee sukupuoliero, joka alueen kehittämistä tekevissä teksteissä tekee Lapin 
naisista kouluttautumisen suhteen paremmassa asemassa olevia kuin miehistä. 

Sitaatti a) jatkuu kerronnalla sukupuolten välisistä tuloeroista. Ihan aluksi 
teksti toteaa, etteivät tilastolukujen valossa sukupuolten väliset erot ole Lapissa 
merkittäviä ja jatkuu lauseella, jossa todetaan, että sukupuolten väliset tuloerot 
ovat kuitenkin edelleen suuret, joskin pohjoisessa muuta maata pienemmät. 
Teksti tuo esille sukupuolten väliset tuloerot, jossa vertailuasetelmaan eivät 
asetukaan naiset ja miehet vaan Lappi ja koko maa. Teksti jatkuu toistaen 
vertailua Lapin ja muun maan kesken. Sukupuolten väliset tuloerot ovat La-
pissa pienemmät kuin maassa keskimäärin. Lapissa työllisten naisten keskitulo on 
78 prosenttia miesten keskitulosta, kun koko maassa ero on 71 %. Teksti toteaa 
asiantilan, mutta ei kyseenalaista sitä. Huomio on siinä, että sukupuolten 
väliset tuloerot ovat 7 prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Kui-
tenkin Lapissakin miehet ansaitsevat 22 prosenttia enemmän kuin naiset. 

Vertailuasetelma Lappi ja koko maa vie huomion pois sukupuolten 
välisistä tuloeroista ja houkuttaa kiinnittämään huomiota sukupuolten 
väliseen tasa-arvoisuuteen. Niin kouluttautumisen kuin tuloerojenkin 
kohdalla alueen kehittämistä tekevät tekstit tuottavat näkemyksen Lapista 
melko tasa-arvoisena maakuntana, jossa sukupuolten väliset tuloerot ovat 
pienemmät kuin Suomessa keskimäärin. 

Kuitenkin sukupuolten välinen tuloero on olemassa. Se on luettavissa 
myös edellisistä teksteistä. Lapissa naiset ansaitsevat 22 prosenttia vähem-
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män kuin miehet, vaikka ovat 8 prosentin enemmistöllä koulutetumpia kuin 
miehet. Näihin eroihin teksteissä ei kiinnitetä huomiota, vaan sukupuoli-
eroon perustuvat tulot, nais- ja miespalkat, hyväksytään ikään kuin itsestään 
selvänä asiana. Maakunnan kehittämistä tekevät tekstit tuottavat ja toistavat 
sukupuolieroon perustuvaa tasa-arvonäkemystä, jossa sukupuoliero palkoissa 
ja kouluttautumisessa luonnollistetaan ja legitimoidaan. (ks. Ylöstalo 2012, 
263.) Pohjoisen erityispiirteiden etsimisellä ja omaleimaisuuden tavoitte-
lulla on taipumus häivyttää naisiin kohdistuvaa eriarvoisuutta. (Kari 2009, 
47.) Esimerkiksi teksteissä jätetään huomiotta naisten kouluttautuminen 
ja sen tarjoamat mahdollisuudet osaamiselle ja työlle. (Keskitalo-Foley 
2011, 94-95.) Havaintoa voisi tulkita niin, että naisten ja miesten erot 
kouluttautumisessa, nais- ja miespalkoissa luonnollistetaan siinä määrin, 
ettei koulutettujen naisten mahdollisuuksia ymmärretä työn eetoksen vaan 
perheen perustamisen eetoksen kehyksessä. Kouluttamattomat nuoret 
naiset ovat taipuvaisempia haaveilemaan perhe-elämästä kuin koulutetut ja 
suurin uhka kouluttamattomien naisten kohdalla on perheen perustamisen 
vaarantuminen. (Käyhkö 2008, 265-269.) 

Sitaatissa b) tehdään sukupuolten työssäkäynnin yhteydessä seuraavat 
jaot: yksityinen, kunta ja valtio; yhteiskunnalliset palvelut ja jalostus sekä 
palkansaajat ja yrittäjät. Sitaatin mukaan miesten työpaikat ovat vähenty-
neet enemmän kuin naisten työpaikat. Naisten työpaikat ovat lisääntyneet 
ja palvelutuotannon naisyrittäjyydelle on avautunut uusia mahdollisuuksia, 
silti yrittäjistä vain kolmannes on naisia. Lisäksi sitaatissa tehdään jako 
yhteiskunnallisten palveluiden ja jalostuksen välillä.

Tilastokeskus tilastoi sukupuolten työssäkäyntiä kaikkien työssäkäyvien 
ja palkansaajien, työnantajasektorin sekä yrittäjien osalta. Luokitusten 
mukaisesti työssäkäyviin lasketaan kuuluvaksi palkansaajat ja yrittäjät, pal-
kansaajien ryhmän muodostavat valtio-, kunta, valtioenemmistöisen oy:n 
ja yksityisen sektorin työntekijät.  
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taulukot 24 ja 25. Työlliset naiset ja miehet vuosina 2003 ja 2009 Lapissa.

Vuosi 2003
Naiset Miehet Sukupuolet yhteensä

Palkansaajat 31 103 (45%) 29 692 (43%) 60 795 (88%)
Yrittäjät 2 843 (4%) 5 656 (8%) 8 499 (12%)
Työlliset yhteensä 33 946 (49%) 35 348 (51%) 69 294 (100%)

Vuosi 2009
Naiset Miehet Sukupuolet yhteensä

Palkansaajat 32 045 (46%) 28 888 (42%) 60 933 (88%)
Yrittäjät 2 723 (4%) 8 234 (12%)
Työlliset yhteensä 34 768 (50%) 34 399 (50%) 69 167 (100%)

Vuodesta 2003 vuoteen 2009 naisten ja miesten työssäkäynnissä ei ole 
tapahtunut suuria muutoksia. Naisten osuus työssäkäyvistä ja palkansaajista 
on hieman kasvanut ja vastaavasti miesten vähentynyt. Yrittäjien osuudet 
niin naisten kuin miestenkin osalta ovat pysyneet ennallaan. 

taulukot 26 ja 27. Palkansaaja naiset ja miehet työnantajasektorin mukaan Lapissa 
vuosina 2003 ja 2009. (Lähde: SVT, Työssäkäynti 2012.)

Vuosi 2003
Naiset Miehet Sukupuolet yhteensä

Kunta 14 371 (24%)   4 930 (8%) 19 301 (32%)
Valtio   2 659 (4%)   4 053 (7%)   6 712 (11%)
Valtioenemmistöinen Oy     991 (2%)   3 029 (5%)   4 020 (7%)
Yksityinen 13 065 (21%) 17 678 (29%) 30 734 (50%)
Tuntematon       26 (0%)         2 (0%)       28 (0%)
Palkansaajat yhteensä 31 103 (51%) 29 692 (49%) 60 795 (100%)

Vuosi 2009
Naiset Miehet Sukupuolet yhteensä

Tuntematon 166 (0%) 118 (0%) 284 (0%)
Palkansaajat yhteensä 32 045 (52%) 28 888 (48%) 60 933 (100%)

K unta
Valt io
Valtioenemmistöinen Oy   605 (1%)
Yksity inen

4 720 (8%) 
3 365 (6%) 
1 084 (2%)

5 511 (8%)
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Suurimmat työnantajasektorit Lapissa ovat kunta- ja yksityinen sektori. 
Vuosina 2003-2009 kuntasektorilla naisten osuus on hieman vähentynyt ja 
yksityisellä sektorilla kasvanut. Vastaavina vuosina miesten osuus palkan-
saajista on kasvanut yksityisellä sektorilla ja laskenut valtion työpaikoissa. 
Erityisesti kuntasektori on Lapissa naisvaltainen. Noin 75 prosenttia kunnan 
työntekijöistä on naisia. Yksityinen sektori tarjoaa työtä miehille hieman 
enemmän kuin naisille. Lapissa vuonna 2009 kaikista palkansaajista naisten 
työnantajana yksityinen sektori oli lähes yhtä yleinen kuin julkinen sektori. 
Sen sijaan miesten kohdalla yksityinen sektori on huomattavasti suurempi 
työllistäjä kuin julkinen sektori. Tässä mielessä teksteissä tuotettu kahtiajako 
naisten julkiseen ja miesten yksityiseen sektoriin rikkoutuu, sillä yksityinen 
sektori työllistää niin miehiä kuin naisiakin. 

”Sukupuolten väliset erot näkyvät selvimmin tuloluokissa. Neliportaisessa 
luokittelussa työllisistä naisista 87 ja miehistä 66 prosenttia kuuluu kahteen 
alimpaan tuloluokkaan, joissa ansaitaan alle 2 700 euroa kuukaudessa. 
Vastaavasti kahteen korkeimpaan tuloluokkaan kuuluu 12,6 % työllisistä 
naisista ja 33,9 % miehistä. Lapissa naiset ovat miehiä koulutetumpia.”

Ydinsisältönä on se, että naisista 87 prosenttia ja miehistä 66 prosenttia 
kuuluvat kahteen alimpaan tuloluokkaan, joissa ansaitaan alle 2 700 euroa 
kuukaudessa. Lapissa on siis huonot palkat ja ansiot. Sitaatissa määritelty 
kahden alimman tuloluokan ylin raja, joka on 2 700 euroa kuukaudessa, 
vastaa koko maan kuntasektorilla työskentelevien naisten keskiansioita ja 
Lapin maakunnassa yksityisen sektorin ja kuntasektorin naisten keskian-
sioita. Lapissa siis yksityinen sektori näyttäytyy huonona palkanmaksajana 
naisille. (SVT, Palkkarakenne 2013.) Tilannetta voisi tulkita myös siten, että 
yksityinen sektori ei tarjoa naisille mahdollisuuksia uralla etenemiselle ja sen 
myötä ei myöskään palkkakehitykselle. Tilanteen voisi tulkita myös siten, 
että yksityinen sektori ei pidä naisten kouluttautumista mahdollisuutena 
eikä siten osaa hyödyntää sitä. Lapissa yksityinen sektori työnantajana ei 
lupaa ansioita naisille toisin kuin miehille.  

Sitaatissa c) luvataan naisille työpaikkoja, joita ovat tilapäiset työtilai-
suudet maaseudulla. 
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”Maaseudun mikroyritysten kehittämisellä pyritään luomaan maaseudulle 
uusia, korvaavia ja alkutuotantoa täydentäviä työtilaisuuksia. Toimenpi-
teillä pyritään erityisesti vaikuttamaan naisten ja nuorten työpaikkojen 
syntymiseen, millä osaltaan ehkäistään poismuuttoa. Maaseudun naisten 
työllisyystilanteeseen on vaikuttanut myönteisesti yksityisen palvelusekto-
rin työpaikkojen syntyminen matkailualalle. Naiset ovat miehiä useammin 
epätyypillisissä työsuhteissa.”

Teksti tuottaa jaon epätyypillisten ja normaali työsuhteiden välille ja toteaa 
lopuksi sen, että naiset ovat miehiä useammin epätyypillisissä työsuhteissa. 
Sitaatti c) kutsuu naisia tekemään työtä maaseudulla mikroyrittämisen 
keinoin, mikä sitaatin mukaan luo maaseudulle uusia, korvaavia ja alku-
tuotantoa täydentäviä työtilaisuuksia. Mikroyritys määritellään yritykseksi, 
jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää. (Stat.fi 2014.) 

Normaalityösuhteeksi määritellään työ, jota tehdään yhdelle työnantajalle, 
kokoaikaisesti, työnantajan määräämissä tiloissa ja määräämättömäksi ajaksi 
solmitussa työsuhteessa. Epätyypilliseksi työksi on määritelty työ, joka rikkoo 
jotain näistä normaalin työsuhteen kriteereistä. Myös itsenäinen yrittäjyys 
on edellisen määritelmän mukaan epätyypillistä työllisyyttä, sillä siinä ei olla 
palkkatyösuhteessa toisen alaisuudessa. (Sutela ym. 2001, 10.) 1990-luvulla 
lyhyet työsuhteet ovat olleet suurimmaksi osaksi miesten (61 %). Sen sijaan 
25-54 vuotiaiden naisten keskuudessa on pätkätöiden yleistyminen ollut 
erityisen voimakasta. (emt. 32; 55.) 

Epätyypillisten työsuhteiden mieltäminen naisille ominaisiksi ei ole 
aivan yksiselitteistä. Naiset kokevat useammin työttömyyttä niin Lapissa 
kuin valtakunnallisestikin. Naiset kohtaavat useampia työttömyysjaksoja 
kuin miehet. Lapissa miesten työttömyys on ollut koko 2000-luvun hieman 
korkeampaa kuin naisten. Erot sukupuolten kesken ovat noin parin pro-
senttiyksikön luokkaa. Miesten riski jäädä työttömäksi on Lapissa hieman 
korkeampi kuin naisten. Tosin vuodesta 2010 lähtien miesten työttömyys 
on ollut hienoisessa nousussa. (Kari-Björkbacka 2012, 5; SVT. Työssäkäynti 
2013.) 

Epätyypillisen työn on useissa tutkimuksissa katsottu lisääntyneen erityi-
sesti niin sanotun toisen modernin aikakautena, jota leimaa työn vakauden 
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väheneminen ja työntekijöiden taloudellisen ja sosiaalisen epävarmuuden 
lisääntyminen; työn, koulutuksen ja elämänkulun suhteiden moninaistumi-
nen sekä työhön osallistumisen uusien muotojen lisääntyminen. (Kinnunen 
& Suikkanen 2009, 14; Lindh 2013, 43-44.) 2000-luvun pätkätyökes-
kustelun ja työelämän suhteiden uudelleenjärjestelyn argumentaatio ovat 
osittain perustuneet puutteelliselle aikaperspektiiville. Argumentaatiossa on 
käytetty ja käytetään toistuvasti ajanjaksoa, joka on liian lyhyt selittämään 
ja joka on kenties vääristänyt käsitystä 2000-luvun työelämän muutoksesta 
sekä katkonaisen työn ongelman ymmärtämisestä. Esimerkiksi maailman-
sotien välisen ajan teollisuuden naistyöntekijöille joustava vajaatyö, niin 
päivittäisten työtuntien kuin myös koko työuran mittaisesti, osoittautui – 
työaikalainsäädännöstä huolimatta – normaaliksi työnteon ja ennen muuta 
sen teettämisen tavaksi. (Suoranta 2009, 275-276; Kinnunen & Suikkanen 
2009, 12.) 

Asiakirjojen teksteissä tarjotaan naisille uuden työn mahdollisuutena 
alkutuotantoa korvaavia, epätyypillisiä töitä maaseudulla, jotta maaseutu py-
syisi asuttuna. Lisäksi teksti olettaa, että naiset myös tarttuvat näihin työtilai-
suuksiin, koska ovat muutoinkin tottuneet työskentelemään epätyypillisesti. 
Epätyypillinen työ leimaa niin miesten kuin naistenkin työssäkäyntiä. Tosin 
epätyypilliseen ja tilapäiseen pätkätyöhön on nyttemmin työn sosiologiassa 
kiinnitetty enemmän huomiota, kun se on enenevässä määrin kohdistunut 
miesten työhön. (Kinnunen & Suikkanen 2009, 12.)

naiserityisyys - maaseudun ja joukkoliikenteen  
varassa olevat naiset 

”Maaseudun mikroyritysten kehittämisellä pyritään luomaan maaseudulle 
uusia, korvaavia ja alkutuotantoa täydentäviä työtilaisuuksia. Toimenpi-
teillä pyritään erityisesti vaikuttamaan naisten ja nuorten työpaikkojen 
syntymiseen, millä osaltaan ehkäistään poismuuttoa. Maaseudun naisten 
työllisyystilanteeseen on vaikuttanut myönteisesti yksityisen palvelusekto-
rin työpaikkojen syntyminen matkailualalle. Naiset ovat miehiä useammin 
epätyypillisissä työsuhteissa.”
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”Väestön vähenemisen, keskittymisen ja ikärakenteen muutosten johdosta 
itsekannattavan julkisen liikenteen toimintamahdollisuudet heikkenevät… 
Vain yhteiskunnan rahoituksella on mahdollista turvata kohtuulliset 
henkilöliikenteen palvelut myös autottomille lappilaisille. Toimivat liiken-
nepalvelut lisäävät kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Erityisesti 
lapset, naiset, ikääntyneet ja opiskelijat ovat usein joukkoliikenteen varassa.” 
(Maakuntaohjelma 2006, 19.)

Sitaatti a) tuo esille ihmisryhmän nimeltä maaseudun naiset, joille tulisi 
luoda uusia, korvaavia ja alkutuotantoa täydentäviä työtilaisuuksia, joiden 
varassa naiset voivat jäädä yhdessä nuorten kanssa maaseudulle asumaan. 
Teksti toteaa, että matkailualan yksityisen palvelusektorin syntyminen on 
vaikuttanut myönteisesti maaseudun naisten työllisyystilanteeseen. Vuonna 
2009 maa-, metsä- ja kalatalous (TOL 2008) työllisti Lapissa noin 3 700 
henkilö, joista 24 prosenttia oli naisia. Maa-, metsä- ja kalatalous on selkeästi 
miesvaltainen ala ja sen työllistävyys on ollut laskussa aina 1950-luvulta, 
jolloin maatalouteen perustunut elämänmuoto koki lakipisteensä. (En-
buske 2003, 58-61.) Sitaatissa a) ollaan huolissaan naisten työpaikkojen 
tai työtilaisuuksien säilymisestä ja uusien syntymisestä maaseudulle. Al-
kutuotannossa työskentelevien naisten määrä on vähäinen, mutta niin on 
myös miesten. Alkutuotannon ei nähdä kykenevän tarjoamaan naisille 
ympärivuotisia työtilaisuuksia. Ratkaisua haetaan alkutuotantoa korvaavista 
ja täydentävistä työtilaisuuksista. Vaikka miestenkin osuus alkutuotannossa 
on vähäinen ja laskusuuntainen, ei teksti kuitenkaan ole huolissaan heidän 
työpaikoistaan. Ensisijainen huoli tekstissä liittyykin naisiin ja maaseudun 
asuttuna pitämiseen. 

Huoli Lapin maaseudun asuttamisesta ja asuttuna pitämisestä ei ole uusi. 
Vuonna 1922 eduskunta sääti lain valtion metsämaiden asuttamisesta. Sen 
seurauksena Lappiin perustettiin ja raivattiin pientiloja. Uudisasutuspolitiikan 
nähtiin olevan ratkaisu kasvavan tilattoman väestön ongelmaan. Metsätyön 
täydentäminen pienviljelyksellä kiinnitti työvoimaa paikalleen ja mahdollisti 
työläisille perheen perustamisen. Pientilojen karjatalous tarjosi myös naisille 
ansiomahdollisuuksia toisin kuin metsätyömaat, joilla naistyöpaikkojen osuus 
oli vähäinen. Pientilavaltainen maatalous ei pystynyt kuitenkaan tarjoamaan 



238 | Alueen ja työn sukupuoli

elantoa perheille, kun myös metsätöiden työllistävä vaikutus väheni koneis-
tumisen myötä. 1960-luvulta lähtien ihmiset siirtyivät maatiloilta taajamiin 
ja palkkatyön pariin. (Enbuske 2003, 58-61; Kerkelä 2003, 138.) 

Maaseudulla harjoitettava alkutuotanto ei juuri työllistä naisia. Maaseu-
dun naisten työtilaisuuksien nähdään mahdollistuvan sitaatin a) mukaisesti 
matkailuyrityksissä samoin kuin 1920-luvulla metsätyön täydentäminen 
pienviljelyksillä ja karjataloudella mahdollistivat perheiden perustamisen 
ja ansiomahdollisuuksia naisille. Myös sitaatissa a) uudet, korvaavat ja al-
kutuotantoa täydentävillä työpaikoilla pyritään siihen, että erityisesti naiset 
kiinnittyisivät maaseutuun. 

Seija Keskitalo-Foley (2011, 132) on tutkinut naisten tapoja kiinnittyä 
alueelle. Se tapahtuu kahdella tavalla ”noteeraamisten” tai ”ehdollisten va-
pauksien” kautta. ”Noteeraamisilla” Keskitalo-Foley viittaa tilanteisiin, joissa 
naisten ammattitaito tai asiantuntijuus on huomioitu tai hyödynnetty esi-
merkiksi erilaisia yhteisöjä ja sosiaalisia suhteita koskevissa tilanteissa kuten 
vapaaehtoistyössä. ”Ehdolliset vapaudet” ovat tilanteita, joissa esimerkiksi 
yrittäjänä toimiminen on vaihtoehto palkkatyön epävarmuudelle ja hierar-
kioille. Nämä molemmat tavat kiinnittyä Lappiin orastavat ajatuksellisesti 
idean toisin toimimisesta, jonka Keskitalo-Foley (2003, 46) on nimennyt 
”postmoderniksi emännyydeksi” pohjoisen harvaan asutulla maaseudul-
la. Sitaatissa a) mainitut uudet, korvaavat ja alkutuotantoa täydentävien 
työpaikkojen oletetaan syntyvän kehittämällä maaseudun mikroyrityksiä. 
Ministeriöt, yrittäjä- ja työnantajajärjestöt nimesivät vuodet 1995-2005 
yrittäjyyden vuosikymmeneksi. Huolimatta tästä ja lukuisista yrittäjyyttä tu-
kevista hankkeista Lapissa on yrittäjyys pysynyt ennallaan niin miesten kuin 
naistenkin kohdalla. Naisten osuus yrittäjistä on pysynyt noin 33 prosentissa, 
vaikka naiserityisiä yrittäjyysohjelmia niin Lapissa kuin muuallakin on edellä 
mainittuna ajanjaksona toteutettu runsaasti. Huolimatta naiserityisistä toi-
menpiteistä, on naisten osuus yrittäjistä pysynyt kolmanneksessa. Yksi syy 
tähän on se, että naisten yrittäjyys yhdistetään pikemminkin harraste- kuin 
liiketoimintaan, mikä vaikeuttaa yrittäjyyslainojen saamista. (Keskitalo-Foley 
2011, 94-95.) Toinen syy voi piillä siinä, että naiset eivät miellä yrittäjyyttä 
liiketalouden kasvattamisena vaan pikemminkin alueeseen kiinnittymisen 
ja ansaintamahdollisuuksien tapoina. 
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Sitaatissa b) naiset niputetaan lasten, nuorten, ikääntyneiden ja opiske-
lijoiden kanssa. Näiden ihmisryhmien sitaatti esittää olevan joukkoliiken-
teen varassa ja autottomia. Lasten, naisten, ikääntyneiden ja opiskelijoiden 
avulla suostutellaan yhteiskuntaa rahoittamaan Lapin joukkoliikennettä, 
sillä näiden ”autottomien” ihmisryhmien sekä vähenevän, keskittyvän ja 
ikääntyvän väestön varassa itsekannattava joukkoliikenne ei ole mahdolli-
nen. Viittaako sitaatti siis siihen, että edellä mainitut ihmisryhmät eivät ole 
maksukykyisiä, eivätkä voi hankkia autoa? Lisäksi sitaatissa b) esitetään, että 
mikäli yhteiskunta suostuu joukkoliikenteen rahoittajaksi, kokevat lapset, 
naiset, ikääntyvät ja opiskelijat lisääntyvää hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Lasten, naisten, ikääntyvien ja opiskelijoiden esitetään olevan yhteneväisiä 
muiden taloudellisesti epävarmassa tilanteessa olevien, turvattomien tai 
haavoittuvien ihmisryhmien kanssa. Jos kysytään argumentaatioanalyysin 
dissosiatiivisin keinoin, ketkä eivät tarvitse joukkoliikennettä tai keiden 
varassa itsekannattava joukkoliikenne olisi mahdollinen, ketkä omistavat 
auton sekä ketkä ovat hyvinvoivia ja turvassa, saadaan vastaukseksi miehet, 
aikuiset ja työelämässä olevat. 

5.6 luonnollinen väestö 
ydinsisällöt

a) ”Väestökehityksen tervehdyttämiseksi on pystyttävä säilyttämään ja 
luomaan sekä mies- että naisvaltaisten alojen työpaikkoja ja ehkäistävä 
segregaatiota siten, että negatiivinen muuttoliike kääntyy positiivi-
seksi, väestön ikä- ja sukupuolirakenne tervehtyvät ja luonnollinen 
väestönlisäys kääntyy positiiviseksi. Tämä edellyttää peruspalvelujen 
järjestämistä niin, että elämisen perusedellytykset ovat alueellisesti 
tasapuolisesti saatavissa.” 

b) ”Lapin miesten elinaika on pidentynyt 1960-luvun alusta 1990-luvun 
loppupuoliskolle 72,6 vuoteen (aiemmin 64,7). Naisten elinaika on 
pidentynyt 80,2 vuoteen (aiemmin 72,5). Lappilaisten elinaika on 
pidentynyt suunnilleen saman verran kuin muiden suomalaisten. Lapin 
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miesten elinaika on kuitenkin vajaan vuoden maan keskitasoa lyhem-
pi. Sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä on Lapissa suhteellisen paljon 
verrattuna maan muihin alueisiin. Veren kokonaiskolesteroliarvo on 
korkeampi kuin muualla ja verenpainetaso hiukan korkeampi. Tupa-
kointi on yleisempää kuin useimmilla muilla alueilla. Myös Lapin naiset 
tupakoivat suhteellisen paljon ja tupakointi on yleistä Lapin koululaisten 
keskuudessa. Sairaudesta johtuva työkyvyttömyys on Lapin miehillä 
ollut 1980-luvulta alkaen yleisempää kuin maassa keskimäärin. Naisten 
työkyvyttömyys on ollut valtakunnan keskitasoa.”

c) ”Lapin väestö on vähentynyt 16 700 asukkaalla ajanjaksolla 1990-2008. 
Tavoitteessa muuttotaseen painamisesta nollaan on edetty oikean 
suuntaan, vaikka tase onkin edelleen negatiivinen. Lapin seutukunnista 
ainoastaan Rovaniemen seutu on onnistunut lisäämään väestöään. 
Väestö on vähentynyt etenkin Itä-Lapissa. Muuttotappioalueilla su-
pistunut väestö on merkinnyt pienempää paikallista ostovoimaa, mikä 
on heikentänyt paikalliskysynnästä riippuvaisten alojen, kuten kaupan 
ja muiden palvelujen toimintaedellytyksiä sekä keskittänyt alueraken-
netta. Väestökato ja ikärakenteen vinoutuminen on huolestuttavaa 
etenkin Tornionlaaksossa ja Itä-Lapissa, mutta huoltosuhde heikkenee 
muuallakin maakunnassa. Viime vuosina väestö on lisääntynyt niissä 
kunnissa, joissa elinkeinot ovat kehittyneet myönteisimmin. Vielä 
1990-luvulle saakka Lapin hyvä syntyvyys on paikannut negatiivisesta 
muuttotaseesta aiheutuvaa väestökatoa. Tulevaisuuden väestökehityk-
selle suuri merkitys onkin sillä, kuinka vetovoimaiseksi asuinpaikaksi 
nuoret perheet Lapin kokevat…”

d) ”Väestöä kannustetaan terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. 
Lapista tehdään liikuntamyönteinen maakunta, joka edistää asukkai-
densa hyvinvointia ja terveyttä. Panostetaan kuntien liikuntatoimen 
resursseihin sekä liikuntayhdistysten ja –seurojen työhön. Lapin 
urheiluopistoa Rovaniemellä kehitetään valtakunnallisena liikunnan 
koulutuskeskuksena.” 
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e) ”Aktivoidaan kansallista paluu- ja tulomuuttoa maakunnan kokonais-
valtaisella markkinoinnilla ja viestinnällä. Muuttajiksi houkutellaan 
myös henkilöitä ja perheitä, joilla ei ole juuria ja aikaisempaa kokemusta 
Lapista.” 

f ) ”Lapin väestökehityksen tavoiteuraa ja tavoiteltua väestömäärää 
vuodelle 2020 on hieman kiristetty edellisen maakuntasuunnitelman 
tavoitteista. Vuodelle 2020 tavoitellaan 188 000 asukasta, mikä on kaksi 
tuhatta enemmän aikaisempaan tavoitteeseen verrattuna. Perusteena 
suuremmalle väestömitoitukselle ovat erityisesti luonnonvarateollisuu-
teen kohdistettavat aikaisempaa vahvemmat kasvuodotukset. Myös 
matkailun ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Vuodelle 2030 tavoitellaan 
195 000 asukkaan väestömäärää, mikä merkitsee sitä, että muuttotase 
vuosina 2021-2030 on keskimäärin +500 henkilöä vuodessa. Lisäksi 
myönteistä väestökehitystä tulee auttamaan selkeästi positiiviseksi 
muuttunut luonnollinen väestönmuutos, sillä Lappi on onnistunut 
houkuttelemaan 2020-luvulla muuttajiksi nuoria perheitä, mikä paran-
taa maakunnan syntyvyyttä… Väestön hyvinvoinnin osalta tavoitellaan 
sairastavuusindeksin painumista koko maan tasolle, jolloin lappilaisten 
ihmisten sairastavuutta saadaan vähennettyä.” 

Sitaateissa a), c) ja f ) on huolenaiheena väestön väheneminen. Sitaatti a) 
esittää toiveen siitä, kuinka töiden tarjoaminen molemmille sukupuolille 
pitäisi alueen asuttuna. Ydinsisältönä on ajatus siitä, että on olemassa naisille 
ja miehille luonnollisesti kuuluvia työpaikkoja, joita tekstissä ei erikseen 
mainita ja joiden säilyttäminen ja luominen tervehdyttävät ikä- ja suku-
puolirakennetta ja lisäävät luonnollista väestönlisäystä. Ajatus ei ole uusi. 
Vuonna 1941 ilmestyneessä väitöskirjassaan Armas Nieminen tiedostaa 
alueen työnjaolliset merkitykset sen sukupuolikoostumukselle:

”Sellaisissa maissa, joihin suuntautuu voimakas siirtolaisuus, miehiä on 
yleensä suhteellisen paljon. Myöskin maassamuutto on vaikuttanut väes-
tön sukupuolirakenteeseen. Niinpä Suomessa on 1800-luvun puolivälin 
jälkeen kaupungeissa asunut enemmän naisia kuin miehiä. Tämä johtuu 
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ilmeisesti siitä, että naisille kaupungeissa tarjoutuu suhteellisesti run-
saammin ansiomahdollisuuksia kuin miehille. Päinvastoin on kuitenkin 
laita sellaisissa kaupungeissa, joiden laajentuminen on nopeata ja joissa 
vallitsee vilkas rakennustoiminta. Naisten ja miesten lukumäärän suuri ero 
on väestöpoliittisesti epäedullista, sillä mitä suurempi se on, sitä enemmän 
on naimattomia ja sitä vähäisempi on silloin väestön lisääntyminen.” 
(Nieminen 1941, 10–11.)

Sitaatissa c) väestön kasvattamiseksi halutaan lisää nuoria perheitä, sitaatissa 
e) halutaan paluumuuttajia ja tulomuuttajia eli myös sellaisia henkilöitä ja 
perheitä, joilla ei ole juuria ja aikaisempaa kokemusta Lapista. Sitaatissa f ) 
perustellaan väestön kasvua luonnonvarateollisuuden ja matkailun lisään-
tyvillä työpaikoilla sekä alueelle muuttavilla nuorilla perheillä. 

Sitaatti b) kuvaa väestön terveydentilaa. Ydinsisältö sitaatissa on, että 
Lapin naiset ovat kaikin puolin terveempiä kuin Lapin miehet. Kysymällä 
ensimmäisen sitaatin perusteella sitä, kuka on sairas ja elää vähemmän 
aikaa, saa vastaukseksi, Lapin mies. Kun jatkaa analyysiä kysymällä sitä, 
miten Lapin mies tervehtyy ja elää pidempään? Saa vastaukseksi, että 
säilyttämällä olemassa olevat työpaikat ja luomalla uusia sekä järjestä-
mällä peruspalvelujen saatavuus tasapuolisesti. Sitaatti ilmaisee huolen 
Lapin miesten syrjäytymisestä. Syrjäytyminen on kuitenkin eri asia kuin 
sukupuoleen perustuvaan syrjintä. (Saari 2012, 222.) Lapin miesten syr-
jäytyminen sitaatin mukaisesti pyritään estämään pitämällä sukupuolten 
työt entisellään, mikä tapahtuu tukemalla rakentamista ja jalostusta eli 
(kaivos)teollisuutta, sekä järjestämällä naisille tilapäisiä, epätyypillisiä töitä 
matkailun parissa. Lisäksi näillä toimilla sitaatin a) ydinsisällön mukaisesti 
tapahtuu luonnollista väestön lisäystä. Sitaatissa a) luonnolliset sukupuol-
ten (työ)paikat viittaavat heteronormatiivisuuteen käyttämällä ilmaisua 
väestökehityksen tervehdyttäminen sekä väestön ikä- ja sukupuolirakenteen 
tervehtyminen. Ilmaisuista saa vaikutelman ikään kuin väestökehitys olisi 
iältään ja sukupuoleltaan ”sairasta”. Tarvitaan puolikkaita, naisen ja miehen 
puolikkaita ja puolikkaille omat työpaikat, jotta saadaan kokonaisuus eli 
heteronormatiivinen, (kokonainen)perhe, joka tervehdyttää väestön ikä- ja 
sukupuolirakenteen. (vrt. Kinnunen 2001, 4.)
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Päivi Naskali (2003, 21) on todennut, että lappilaisen yhteisyyden keskei-
nen piirre on maskuliinisuus ja reilu jätkyys. Mies lappilaisen toimijan kuvana 
on niin hallitseva, että naisen poissaoloa ei osata välttämättä kysyä lainkaan. 
Sitaatissa b) naiset tuodaan esille tupakoinnista aiheutuvan huolenaiheen 
muodossa. Erityisesti naisten ja koululaisten tupakoinnista ollaan huolissaan. 
Suomessa työikäisten miesten tupakointi on vähentynyt pitkällä aikavälillä. 
Myös naisten tupakointi on viime vuosina vähentynyt ja on samalla tasolla 
kuin 1980-luvun alussa. Nuorten alle 18-vuotiaiden poikien ja tyttöjen tu-
pakointi on viime vuosina ollut laskussa. Alle 18-vuotiaista tytöistä ja pojista 
tupakoi päivittäin 16 prosenttia vuonna 2011. (SVT, Tupakkatilasto 2013.) 
Tilastotiedon valossa olettaisi miesten tupakoinnin olevan myös Lapissa 
yleisempää kuin naisten. Huoli naisten tupakoinnista viittaa toiveeseen 
naisten terveydestä, mikä osaltaan kertoo toiveesta terveistä synnyttäjistä. 
Huoli naisten tupakoinnista onkin itse asiassa esimerkki biopolitiikasta, sillä 
väestön voima on sen runsaudessa ja lisääntymiskyvyssä, mistä vastuussa 
olivat ja ovat edelleen naiset (Kinnunen 2001, 41.) 

 
5.7 luvun johtopäätökset

Alueen kehittämistä tekevissä teksteissä tapahtunut muutos vuodesta 2003 
vuoteen 2009 ovat seuraavat: ongelmapuhe on muuttunut mahdollistavaksi 
puheeksi kuitenkin niin, että mahdollistava puhe onkin itse asiassa puhetta 
luonnollisesta väestöstä. Tällöin väestöä hallitaan sen luonnollisuudestaan 
käsin, mikä kohdistuu viime kädessä syntyvyyteen, joka on naisten vastuulla. 
(Nätkin 1997, 73; Kinnunen 2001, 41.) Ihmisiä ja väestöä nimetään alueen 
kehittämistä tekevissä teksteissä kolmen eri puheen avulla. Ne ovat ongel-
ma- ja mahdollistava puhe, puhe sukupuolista, naisista ja miehistä sekä 
kolmanneksi puhe luonnollisesta väestöstä.

Ongelmapuhe näkyy sairasta, vähenevää ja ikääntyvää väestöä kuvaavina 
ydinsisältöinä. Väestöä kuvaava ongelmapuhe tunnistaa ihmisryhmiä, jotka 
eivät palvele taloutta ja jotka kuuluvat niin sanottujen elätettävien ja syr-
jäytyneiden kategorioihin eli ei-toivottuihin. Ei-toivottujen ihmisryhmien 
tunnistaminen voi tarkoittaa vastuuttavaa kontrollia harjoittavan harmaan 
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alueella operoivan työn tekemisen paikkoja naisille kotona ja kodin ulkopuo-
lella. Mahdollistava puhe tuottaa toivotun väestön, on runsasta ja tervettä 
ja sitä voidaan lisätä houkuttelemalla alueelle nuoria perheitä. Nuorten 
perheiden houkuttelu tekee sukupuolten työlle ja paikoille seurauksia, joissa 
alueelle houkutellaan kokonaisia heteroydinperheitä, jotka jäävät ja lisään-
tyvät. Kokonaisen heteroydinperheen muodostavat toisiaan täydentävät 
mies-isä- ja nais-äitipuolikkaat sekä heidän lapsensa. 

Puhe sukupuolista on puhetta naisista ja miehistä ja se on tuotettu 
noudattaen tasa-arvonideaalia, jossa todetaan naisten ja miesten välillä 
vallitsevan eroja, mutta erojen todetaan olevan pienempiä kuin maassa 
keskimäärin. Tällaisia eroja löytyy koulutuksessa, terveydessä ja työssäkäyn-
nissä. Lisäksi teksteissä tuotetaan puhetta jonkin verran naiserityisyydestä, 
kuten maaseudun naisista ja joukkoliikenteen varassa liikkuvista naisista. 
Puheet sukupuolista jakavat naiset ja miehet taloutta palveleviin tehtäviin. 
Naisten tehtävänä taloudessa on toimia epätyypillisissä, alkutuotantoa täy-
dentävissä työtehtävissä mikroyrityksissä tai yrittäjinä sekä pitää maaseutu 
asuttuna. Miesten tehtävänä taloudessa on toimia ”normaali” työsuhteessa. 
Jaot vahvistavat mieselättäjyyttä. Sukupuolten taloutta palvelevat tehtävät 
kertovat toiveesta, jossa Lapin väestö lisääntyisi luonnollisesti. Tämä edel-
lyttää sitä, että tulevaisuudessa Lapin naiset olisivat tupakoimattomia eli 
entistä terveempiä, mutta myös vähemmän koulutettuja, joille kelpaisivat 
myös tilapäiset ja täydentävät työtehtävät maaseudulla. Sukupuolten taloutta 
palvelevat tehtävät saavat myös pohtimaan sitä, eivätkö tämän päivän kou-
lutetut, tupakoivat ja elättäjinäkin toimivat naiset ole oikeanlaista, toivottua 
väestöä tulevaisuuden Lapissa. 

Puhe luonnollisesta väestöstä ilmenee luonnollisen väestön lisäyksen 
sekä toiveina ikä- ja sukupuolirakenteen tervehtymisen ydinsisältöinä. Puhe 
luonnollisesti lisääntyvästä väestöstä jatkaa puhetta sukupuolista erityisesti 
sukupuolikkaina, jotka tarvitsevat omat luonnollistetut työpaikat. Näin 
muodostuu kokonaisuus eli heteronormatiivinen perhe, joka lisää väestön 
luonnollista lisääntymistä sukupuolikkaiden vastavuoroisilla ja suhteessa 
toisiinsa olevilla taloutta palvelevilla rooleilla. 
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Taulukko 28. Ihmiset – luvun yhteenveto
Väestö Ydinsisällöt Erot ja järjestykset Seuraukset sukupuolille
Ongelma-
puhe

Sairas, vähene-
vä, ikääntyvä.

Toissijainen väestö
Syrjäytyneet 

Vastuuttavaa kontrollia harjoit-
tavaa harmaan työn tekemisen 
paikkoja naisille kotona ja 
kodin ulkopuolella

Mahdollis-
tava puhe

Terve, runsas, 
lisääntyvä

Kokonaisten, 
nuorten perheiden 
ensisijaisuus

Lisääntymistä ja synnytyksiä, 
”ydinperhe” kokonaista, hetero-
ydinperhe-elämää, joka muo-
dostuu toisiaan täydentävistä 
mies-isä- ja nais-äitipuolikkaista 

Naiset ja 
miehet

Tasa-arvo Sukupuolierot
Naisten ja miesten 
väliset erot
Lappi ja muu 
Suomi
Naiserityisyys 

Maaseudun naiset
Naisten ja miesten taloutta 
palvelevat tehtävät, joissa naiset 
toimivat tilapäisen työn alueella 
ja pitävät maaseudun asuttuna 
eli synnyttävät
Miehet toimivat pysyvän ja 
virallisen alueella
 ”Vääränlaiset naiset” ja mies-
elättäjyyden ensisijaisuus

Luonnolli-
nen väestö

Luonnollinen 
väestön lisäys

Ikä- ja suku-
puolirakenteen 
tervehtyminen

Nuorten perheiden 
ensisijaisuus

Naisten ja miesten 
töiden ero ja eril-
lään pitäminen

Sukupuolikkaat, joilla omat, 
suhteessa toisiinsa ja vastavuo-
roiset tehtävät taloudessa
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6. sukupuolten pAikAt

6.1 erot, järjestykset ja seuraukset sukupuolille 

Väitöskirjassani olen tehnyt näkyväksi alueen ja työn sukupuolta. Väitöskirja-
työni liikkeellepanevana voimana on ollut käytännöstä nouseva kysymys siitä, 
miten on mahdollista, että kaikki Lapin kehittämistä ohjaavissa teksteissä 
alueen tärkeäksi mainittu työ, matkailua lukuun ottamatta, on miesvaltaista. 
Tähän ihmetykseen olen vastannut tutkimuskysymyksillä, joita ovat olleet: 
Millaisia työn ja sukupuolen välisiä eroja ja järjestyksiä alueen kehittämistä 
koskevat tekstit oikeuttavat ja mitä tästä seuraa? Lisäksi vastaan kysymykseen 
siitä, mikä on se tulevaisuus, jonka asiakirjat oikeuttavat sukupuolten työlle 
ja paikoille? Olen analysoinut maakuntaohjelmia ja –suunnitelmia sekä 
toimialoista kirjoitettuja strategioita retorisin keinoin ja todennut tekstien 
itsessään tekevän alueen kehittämistä luoden kehitykselle merkityksiä ja 
sisältöjä sekä nimeämällä ja tunnistamalla kehitystä, työtä, rahaa ja ihmisiä. 
Nimeämisistä ja tunnistamisista on seurannut erilaisia erontekoja ja jakoja, 
jotka järjestävät sukupuolten työtä ja paikkoja eli asemaa suhteessa toisiinsa.  

Taulukko 29. Erot, järjestykset ja seuraukset sukupuolille
Erot Järjestykset Seuraukset sukupuolille

Tekstit Kehittyvä alue –
kehittymätön alue.
Yhteistyö – yksi-
mielisyys
Neuvotteleva - si-
touttava

Yksimielisyys siitä, että 
rakennettu ympäristö on 
kehittämistä. 
Rakentaminen ja elinkeinot 
tuovat tuloja alueelle.
Elinkeinollisuuden ensisijai-
suus alueiden kehittämisessä
Talouden läpileikkaavuus.

Naisvaltaisen työn ulos-
sulkeminen kehittämisen 
piiristä
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Työ Ensisijainen - tois-
sijainen työ.
Ensisijaista työtä 
ovat rakentaminen, 
energia ja teollisuus. 
Toissijaista työtä 
ovat julkiset hyvin-
vointipalvelut. Mat-
kailu on yhtäältä 
ensisijaista työtä eli 
matkailukeskusten 
rakentamista ja 
toisaalta toissijaista 
osaamisen yhtey-
dessä.

Ensisijainen työ on tunnis-
tettu ja nimetty. Se omaa 
asiantuntijuutta. Ensisijainen 
työ on työllistävyydeltään 
epävarmaa ja laskusuuntaista.

Toissijainen työ on tunnis-
tettu, mutta ei nimetty. Sen 
asiantuntijuus purkautuvaa ja 
hajautuvaa. Se on muutosti-
lassa. Sen työllisyys on varmaa 
ja kasvavaa. Se aiheuttaa 
kunnan ja valtion vastakkain-
asettelua.

Ensisijainen työ on mies-
ten työtä. Se on arvostet-
tua ja perinteistä. Se on 
aina ollut olemassa, se on 
nostalgista. Se ei tarvitse 
muutosta, ainoastaan 
kasvua.

Toissijainen työ on nais-
ten työtä. Sitä kutsutaan 
muuttumaan. Se on muu-
toksessa ja kurjistuvaa. Se 
on purkautuvaa ja mene-
tettyä asiantuntijuutta. 

Raha Tuottava eli inves-
toiva raha – tuh-
laava eli avustuksia 
tarvitseva raha

Tiet, rautatiet, sillat, kaivokset 
ym. tuovat rahaa alueelle. Ne 
ovat alueen perustarpeita. 
Kaivosten tarpeet ovat ensi-
sijaisia.

Sosiaali- ja terveystoimi, 
kirjastot ym. tuhlaavat alueen 
rahoja. Ne tarvitsevat avus-
tuksia valtiolta.
Aluetalous ja retorisesti tuo-
tettu alueiden eriytyvä talous.
Veronmaksukyvyn ensisijai-
suus. 

Miesten työn tukemiseen 
suostutellaan valtiota 
mukaan. Suojeltu miesten 
työ.

Naisten työ kuntasek-
torilla tuottaa kuluja ja 
häpeää, on lakisääteistä. 
Se suljetaan aluetalouden 
ulkopuolelle. 

Miesten työ kuntasek-
torilla on investoivaa, 
aluetaloutta kasvattavaa, 
se ei ole lakisääteistä.

Naisten työt veronmaksu-
kyvyn tuottajana ja ylläpi-
täjänä jäävät huomiotta. 

Ihmi-
set

Ongelma- ja mah-
dollistavapuhe
Naiset ja miehet

Luonnollisesti 
lisääntyvä ja vä-
henevä väestö

Väestön ensisijainen tehtävä 
on palvella taloutta. Alue 
tarvitsee heteronormatiivisia 
perheitä – miehen ja naisen 
puolikkaita. 

Väestöä ohjaillaan ensisijai-
sesti sen elinvoimaisuudesta 
käsin.

Ikä- ja sukupuolirakenteen 
tervehdyttämisen ensisijaisuus

Naisten tehtävänä talou-
dessa on toimia synnyt-
täjinä ja pääsääntöisesti 
miehensä elätettävinä. 

Miesten tehtävänä talou-
dessa on toimia työssä ja 
pääasiallisina elättäjinä. 

Mieselättäjyys ja väärän-
laiset naiset. 
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Väitöskirjatyöni keskeinen tulos on se, että erot ovat retorisesti tuotettuja 
ja arvottavia. Arvottamisen myötä asioista tulee ensisijaisia ja toissijaisia. 
Tutkimuksessani tämä näkyy ensisijaisena kehittämisenä, kuten alueen 
rakentamisena. Ensisijaiseksi työksi arvottuu teollisuus, rahaksi tiet, sillat, 
rautatiet ja kaivokset ja niihin kohdistetut investointiavustukset, ensisijaiset 
ihmiset alueella on väestö, joka palvelee aluetaloutta. Väestön ensisijaisuus 
on sen elinvoimaisuudessa ja ensisijaista on väestön ikä- ja sukupuoliraken-
teen tervehdyttäminen. Ensisijaiseksi arvottaminen tekee toissijaisuuksia 
eli ulossulkemisia, kuten sen, etteivät alkuperäisväestön elinkeinot mahdu 
kehittämisen diskurssin piiriin. Arvottamisella on selkeä sukupuoli. Toissi-
jaisuus liittyy naiseuteen toimijuuden kautta, kuten naisten tekemään työhön 
ja naisen paikkaan taloudessa. Kysymys on siis sukupuolen tekemisestä 
eli sukupuolten välisistä eroista, erillään pitämisestä ja erojen hierarkiasta. 
(Hirdman 1990). Naiseuden ja naistoimijuuden toissijaisuudet koskevat 
lähinnä ”virallisen” työn, talouden ja kehittämisen paikkoja. Ensisijaisen 
merkityksen naisten toimijuus saa väestön lisääntymisen eli synnyttämisen 
ja maaseudun elinvoimaisuuden yhteydessä. 

Keskeinen eroja ja järjestyksiä tuottava tekijä tutkimuksessani on talous. 
Taloudella on valtaa järjestää sekä tehdä jakoja työn, rahan ja ihmisten 
kesken sekä sen suhteen mikä ymmärretään kehittyvänä ja taantuvana. 
Talous järjestyksiä ja erontekoja tuottavana voimana viittaa usein uuteen 
talouteen, jolla tarkoitetaan eetosta tai aikaa, jota on kuvattu uusliberalis-
min sekä työn muutoksen ja uuden työn käsittein. (ks. Julkunen 2008; ks. 
Keskitalo-Foley 2011.) Itse kuvaisin tutkimuksessani tuotettua taloutta 
pikemminkin hallisevaksi taloudeksi kuin uudeksi taloudeksi. Talous ilme-
nee tutkimuksessani jonkinlaisena valtaa pitävänä käsikirjoituksena, joka 
kuitenkin paikallisella, lokaalilla tasolla saa fragmentoituneita, arkistuneita, 
paikallisia ja sukupuolittuneita muotoja. Globaalilla tasolla alueiden keski-
näinen kilpailu kiristyy. Lokaalilla tasolla tämä tarkoittaa sitä, että alueiden 
tulee valita vahvuutensa. Alueen tulee nimetä ne elinkeinot, joiden varaan 
sen tulevaisuutta rakennetaan ja jotka antavat kerrannaisvaikutuksiltaan 
parhaan mahdollisen hyödyn. Lapissa tämä on tarkoittanut vuodesta toiseen 
teollisuuden nimeämistä alueen kärkialaksi eri muodoissaan. Nimeämisessä 
tämä on tarkoittanut muutosta suurteollisuudesta korkean jalostusasteen 
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arktiseksi teollisuudeksi. Rahan anomisessa ja tukirahoissa tämä on tar-
koittanut aluksi teiden, siltojen ynnä muun infrastruktuurin rakentamista 
siten, että suurteollisuus on saanut toimintaedellytyksiä. Aina vuodesta 2008 
lähtien teiden, siltojen, infrastruktuurin rakentamisella on haluttu parantaa 
kaivosteollisuuden mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Rakentaminen ja energia 
ovat Lapin teollisuuden palveluksessa ja toimivat tukitoimialoina. Lapin 
alueella teollisuuden tukeminen sekä suoraan että välillisesti rakentamisen 
ja energiahankkeiden avulla tarkoittaa sitä, että miesten työstä tulee alueen 
kärkityötä, mutta samalla myös tuettua ja suojeltua. Alueen naisten työ ei 
pääse osalliseksi näistä etuisuuksista, vaan joutuu uuden talouden eetoksessa 
etsimään omaa rooliaan. Käytännössä se tarkoittaa supistuvaa kuntataloutta, 
työtä niukkenevien resurssien alaisuudessa, säästöjä ja leikkauksia. Toissi-
jaiselle työlle esitetty muutosvaatimus tarkoittaa yhtäältä uutta työtä, työn 
muuttumista ja työn tekemisen uusia mahdollisuuksia, kuten moniosaajuutta, 
yhteistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa sekä hyvinvointi-
palvelu yrittäjyyttä. Toisaalta työn muutos herättää huolta asiantuntijuuden 
purkautumisesta ja lopulta sen menettämisestä, ja työn siirtymisestä kohti 
virallisen ja epävirallisen välistä harmaata aluetta, mikä tarkoittaa sitä, että 
naistoimijuuden ensisijaisuus epävirallisen alueella vahvistuu.

Yksimielisyyden ja parhaan mahdollisen lopputuloksen toistaminen 
asiakirjojen laatimista kuvaavien ydinsisältöjen yhteydessä luo mielikuvaa 
siitä, kuinka koko maakunta, sen henkinen ja taloudellinen eliitti, on mukana 
elinkeinollisten linjausten painotuksissa, joita alueen kehittämistä tekevissä 
teksteissä ovat olleet muiden muassa ”suur- ja perinteinen teollisuus” (2003); 
”teollisuus, teknologia, nano- ja mikroteknologia sekä jalostus” (2005); 
”voimatalous, teollisuus ja matkailu” (2006); ”teollisuus, energia ja kaivokset” 
(2008) sekä ”korkean jalostusasteen luonnonvara- ja energiateollisuus sekä 
matkailuvetoinen elämysklusteri” (2009). 

Maakuntaohjelmien ja –suunnitelmien laatimisprosessi tuottaa kahden-
laisia eroja ja jakoja. Ensiksikin jako siitä, mikä ymmärretään kehityksenä 
ja taantumana ja tähän liittyen kehittyvänä ja kehittymättömänä alueena. 
Toiseksi jako siitä, miten ymmärretään se, millä tavoin kehitys saavutetaan. 
Vuosina 2003-2009 maakunnan kehittämistä tekevissä teksteissä alueen 
parhaan mahdollisen kehityksen saavuttaminen on muuttunut yhteistyönä 
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neuvotellen tehtävistä asiakirjoista maakunnan henkisen ja taloudellisen 
eliitin sitouttaviksi strategisiksi asiakirjoiksi. Muutos noudattaa modernin 
hallinnan ideaa, jossa erilaisten tekniikoiden avulla elinkeinot, yksityinen ja 
yrityssektori ovat tulleet enenevässä määrin mukaan tuottamaan jakoja kehit-
tyvästä ja taantuvasta. Tästä seuraa, että talouden mukaan tulo tekee alueiden 
kehittämisestä vaihtoehdotonta, ja koska naisten ja alkuperäisväestön työt ja 
elinkeinot ovat hallitsevassa taloudessa yhtäältä toissijaisia, voivat ne saada 
vaihtoehtoisen ja ensisijaisen toimijuuden hallitsevan talouden ulkopuolella. 

Kun asiakirjoissa kirjoitetaan työstä, tapahtuu se tekemällä eroja ja jakoja 
sen välille, mikä merkityksellistetään ensisijaiseksi työksi. Merkityksellistä-
minen on tekemisissä asiantuntijuuden kanssa. Ensisijaista työtä koskevat 
eronteot tuottavat seurauksia, joissa työ on tunnistettu ja nimetty. Ensisijai-
nen työ omaa selkeää asiantuntijuutta, mutta sen paatos on puolustelevaa, 
sillä se on työllistävyydeltään epävarmaa ja laskusuuntaista. Tästä johtuen 
ensisijaista työtä kuvataan usein nostalgisena ja kaikkea hyvää sisältävin 
termein. Sen paatos on perinteitä arvostavaa. Se on aina ollut olemassa 
eikä tarvitse muutosta. Myös matkailu on tietynlainen luottoelinkeino, 
mutta toisin kuin teollisuuden ja rakentamisen, ensisijaisen työn kohdalla, 
matkailun luotettavuus perustuu luonnolliseen osaamiseen, ikään kuin 
sisäänrakennettuun ominaisuuteen, joka ei perustu asiantuntijuudelle. Tois-
sijainen työ on tunnistettu, mutta sitä ei ole nimetty. Sen asiantuntijuutta 
puretaan ja hajautetaan, mikä kertoo myös siitä, että ala on muutostilassa. 

Puhe rahasta jakaa rahan investoivaksi ja tuhlaavaksi. Jaosta seuraa 
käytäntö, jossa tuottavaksi rahaksi muodostuvat työt ja toimialat, joiden 
katsotaan tuovan alueelle rahaa. Tällaisia ovat teiden, rautateiden, siltojen 
ynnä muun infrastruktuurin rakentaminen. Asiakirjojen retoriikka tekee 
niistä alueen perustarpeita. Tässä jaossa toissijaisten tarpeiden aseman 
saavat kuntien peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveystoimi, kirjastot ynnä 
muissa palveluissa tehtävä työ, joille jää alueen resursseja tuhlaavan rooli, 
sillä niiden katsotaan tarvitsevan valtion avustuksia ilman tuottoa. Nämä 
erot tekevät miesten työstä sellaista, jonka tukemiseen suostutellaan valtio-
ta mukaan. Houkuttimina toimivat aluetalous, potentiaaliset kaivokset ja 
niiden tarpeet. Viimekädessä valtion tuet teiden, rautateiden, siltojen ynnä 
muun infrastruktuurin rakentamiselle aiheuttavat miesten työlle aseman, 
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jossa siitä tulee suojeltua. Sen sijaan kuntien peruspalveluiden katsotaan 
tuottavan alueelle velkaantumista. Rahaa näiden lakisääteisten palveluiden 
toteuttamisen yhteydessä nimitetään velkarahaksi tai avustuksiksi. Kun 
investoinneiksi nimetty, valtiolta haettu raha käytännössä kohdistuu mies-
valtaisille toimialoille, pidetään erityisesti huolta miesten työllisyydestä ja 
työstä. Tästä seuraa myös se, ettei hyvinvointipalvelujen toimialaa tunnisteta 
mahdollisena kannattavana liiketoimintana. Samalla hyvinvointipalveluiden 
rooli kuntien verotulojen kerryttäjänä ja ylläpitäjänä jää tunnistamatta.

Alueen ihmisistä kirjoitettaessa tehdään ero ongelma- ja mahdollis-
tavan puheen avulla. Ongelmapuhe tekee väestöstä vähäistä, ikääntyvää 
ja riittämätöntä. Tästä seuraa toive, jossa alueelle halutaan lisää väestöä, 
kokonaisia, heteronormatiivisia perheitä, jotta alueen ikä- ja sukupuolira-
kenne tervehtyisivät. Toive kertoo biopolitiikasta, jossa väestöä ohjaillaan 
sen elinvoimaisuudesta käsin. Alueen ihmisistä tulee oikeanlaista osaamista 
edustavaa työvoimaa ja sen myötä taloutta palvelevaa väestöä eli miehen ja 
naisen puolikkaita, joilla molemmilla on omat taloutta palvelevat tehtävänsä. 
Naisten tehtävänä taloudessa on toimia täydentävien tulojen hankkijoina. 
Miesten tehtävänä taloudessa on toimia työssä ja pääasiallisina elättäjinä. 
Erot vahvistavat mieselättäjyyden stereotypiaa ja samalla jättävät huomiotta 
koulutettujen naisten roolin alueella.

6.2 mikä muuttuu, mikä pysyy samana? 

Aloitin tämän tutkimuksen käsittelemällä muuttuvaa työtä, taloutta ja 
kehitystä globaalissa ja lokaalissa kontekstissa. Vuosina 2003-2009 tutki-
musaineistooni kohdistuneita muutoksia ovat olleet alueiden kehittämistä 
koskeva lainsäädäntö, valtion ohjaus sekä EU:n ohjelmakaudet. Vuosiin 
2003-2009 on kohdistunut kaksi eri ohjelmakautta. Niiden myötä alueiden 
kilpailu on kiristynyt ja maakuntaliittojen rooli alueen kilpailukyvyn mää-
rittelijänä on vahvistunut. Muutokset näkyvät tutkimusaineistoni teksteissä 
myös lisääntyvänä talouspuheena. 

Alueen kehityksestä on tullut hankkeiden ja projektien keinoin tapah-
tuvaa työtä, jossa työn arvo riippuu sen pilkottavuudesta. Kehittäminen 
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ymmärretään ympäristöön vaikuttamisena, lähinnä rakentamisena. Jos 
ympäristölle tehdään jotakin, ilmenee se työnä, jolle on mahdollista saada 
rahaa. Tämä työ voidaan pilkkoa osiin, aikatauluttaa ja osoittaa jokaisen 
vaiheen rahallinen tarve. Kysymys on tiedon taloudellistamisesta ja talouden 
tiedollistamisesta. Kehityksestä tulee päämäärärationaalista toimintaa, jossa 
rahan avulla voidaan määrällisesti vertailla kustannuksia ja hyötyjä (Kin-
nunen 2008, 49-59.) Tämä tekee asiakirjoissa miesten töistä näkyvämpiä, 
lukumäärältään ja rahantarpeeltaan runsaampia. 

Alueen kehittäjät ovat muuttuneet julkisista viranomaisista yhä eneneväs-
sä määrin elinkeinojen edustajiksi. Heistä on tullut asiakirjojen retorisessa 
maailmassa maakunnan taloudellista ja henkistä eliittiä, joka toimii yhdessä 
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, mikä on saada maakunnalle mahdolli-
simman paljon rahaa. Aluekehittäjien asiantuntijuus rahojen hakemisessa ja 
saamisessa on tullut tärkeäksi. Tilannetta voisi verrata sankaritarinaan, jossa 
kehittäjät ovat sankareita, jotka kilpailevat alueelle myönnettävästä rahasta 
ja nimeävät rahoitettavia kohteita ja jotka toistavat uuden talouden johtajien 
sankaripuhetta, jossa vallitsee yksimielisyys kehitettävistä kohteista. Kehittä-
mistä tehdään projekti- ja hankemaisella työllä, jolla on taipumus vahvistaa 
talouden otetta kaikilla yhteiskuntasektoreilla. (ks. esim. Koivunen, 2013.) 

Aineistossani talouden otteen vahvistuminen näkyy erilaisina retorisina 
”kiepauttamisina”, joissa ihmiset kutsutaan osaksi hallitsevaa käsikirjoitusta. 
(Fraser 2010; Hall & Massey 2011, 193.) Esimerkiksi työn kohdalla se näkyy 
lupauksina työstä, vaikka sitä ei toistaiseksi ole olemassa. Rahaa käsittelevän 
luvun kohdalla se näkyy julkisen rahan esityksinä kaivatusta yksityisestä 
rahasta ja ihmisten kohdalla jakoina tuottaviin ja tuottamattomiin eli 
ihmisten ja sukupuolten taloutta palveleviin tehtäviin. Talouden logiikka 
näkyy parhaiten energia-alan sisällöissä, jotka konkretisoituvat ansainta-
mahdollisuuksina maaseudulla, suostutteluina sekä viime kädessä ”vanhan” 
työn eli rakentamisen vahvistamisena. Energian kauppatavarana on Lapin 
luonto ja kuluttajana viime kädessä Lapin teollisuus. Teollisuuden tehtävä 
on tuottaa modernin, kehittyvän teollistuvan yhteiskunnan ja aluepolitiikan 
tasa-arvoistavaa käsikirjoitusta. 

Asiakirjojen retorinen maailma tekee nostalgiaa erityisesti rakentami-
sesta, teollisuudesta, energiasta ja matkailusta. Myös itse rahan hakeminen 
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perustuu nostalgialle. Rahaa haetaan teiden, siltojen, rautateiden ja muun 
infrastruktuurin rakentamiselle. Ne helpottavat kaivosteollisuuden ja mat-
kailun saavutettavuutta. Rahaa haetaan investointiavustusten muodossa 
teollisuudelle, rakentamiselle ja matkailulle, jotta voidaan säilyttää Lapista 
nostalginen ja modernin kehittyvä käsikirjoitus, joka perustuu valtion 
suostutteluun ja yhteisymmärrykseen Lapin muuttumattomuudesta, sil-
lä Lapin muuttuminen merkitsisi jälleenrakentamisen ja aluepolitiikan 
keinoin saavutetun kehityksen vaarantumista. Nostalginen tarina Lapista 
tukee modernin Lapin kehittyvää, katkeamatonta käsikirjoitusta, jota 
alueen kehittäjät kertovat kansallisille ja eurooppalaisille rahoittajille. (vrt. 
Alasuutari 1989, 111.) Valtion suostuttelusta ja teollisuuden, modernin 
projektin puolustamisesta tulee lokaali ja hallitseva, joka esittää alueen eli 
Lapin tietynlaisena modernina, kehittyvänä, rakentavana ja teollistuvana. 
Käsikirjoituksen kertoja luo institutionaalista pohjaa samalla vahvistaen 
omaa oikeutustaan. (Foucault 2005, 68-76.) Oikeutuksen tälle tarinalle antaa 
globaali ja sen vaatimukset, joita pidetään asiakirjojen tuottamassa retorisessa 
maailmassa alueen, työn ja talouden epävarmuutta ja ennustamattomuutta 
aiheuttavina tekijöinä, jonkinlaisina uhkakuvina. Erityisen hyvin globaalin 
ennustamattomuus ja arvaamattomuus tulee esille kirjoitettaessa ”Lapin 
teollisuudesta”, jolloin globaalin voimat kohtelevat kaltoin Lapin teollisuutta 
aiheuttaen rakennemuutoksia. 

Globaali maailma ja sen kehittyminen vaativat muutoskykyä ja usein 
tällainen darwinilainen käsitys aktualisoituu siten, että poliittinen toimija 
vetoaa alueiden, valtioiden tai yksittäisten paikkakuntien ”ketteryyteen” eli 
nopeuteen reagoida ja muuttua. (Moisio 2012,197.) Lapin alueen kehittä-
mistä tekevissä teksteissä globaalin vaatimat muutokset on tunnistettu, mutta 
itse käsikirjoitus kertoo tarinaa siitä, miksi asiakirjoissa viralliseksi työksi 
luokiteltu rakentaminen, energia ja teollisuus tulee säilyttää. Asiakirjojen 
retorisessa maailmassa yhtäältä tunnistetaan muutosvaatimus, toisaalta 
nostalgian avulla tuotetut toistot pitävät sisällöt samanlaisina. Tämä tekee 
aluekehittäjistä kertojia ja rahasta retoriikkaa, jonka avulla pyritään säilyt-
tämään nostalginen käsikirjoitus työstä ja kehityksestä. 

Lapin alueen kehittämistä tekevien tekstien retorisessa maailmassa mies-
ten työn suojeluun ja muuttumattomuuteen suostutellaan valtiota mukaan. 
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Sen sijaan naisten tekemän toissijaisen työn sallitaan muuttuvan globaalin 
vaatimusten mukaisesti. Tilanteessa, jossa tämä toissijaiseksi kategorisoitu, 
asiantuntijuuden purku- ja hajauttamisuhkan alaisuuteen kutsuttu työ sul-
jetaan ulos talouden logiikoista, jää sen osaksi tuottaa ainoastaan kuluja. Se 
ei omaa mitään nostalgista, vaikka hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin 
rakentaminen on Lapissakin tapahtunut 1960-luvulta lähtien. 

Aluekehittäjän eetos kertoo rahoittajille eli valtiolle ja EU:lle tarinaa siitä, 
millainen maakunta Lappi on ja mikä siellä on kehittyvää ja kehittämisen 
arvoista. Tarina on performatiivinen ja osa modernin hallinnan käytäntöjä. 
Tarina voi hukata monia mahdollisuuksia. Globaalin kehityksen vaikutuksia 
yksilöille ja sukupuolille on kuvattu yhtäältä naisten osallisuutta lisäävinä 
ja toisaalta varjotaloutta aiheuttavana. Esimerkiksi kansainvälisen kaupan 
on nähty lisäävän naisten taloudellisia oikeuksia, kun naiset siirtyivät maa-
seudulta kaupunkiin teollisuuden tarjoamiin työpaikkoihin. Ihmiskauppa, 
prostituutio, piraattituotteiden kauppa ja laiton elinkauppa ovat taas esi-
merkkejä globalisaation aiheuttamasta varjotaloudesta. (Haaparanta 2010; 
Penttinen 2004; Niemi & Jyrkinen 2007, 76-177.) 

Muutosta tuottaa myös EU-aikakausi. Janice Monk ja Maria Dolors 
García-Ramon (1996) ovat arvioineet EU aikakauden mukanaan tuomia 
seurauksia naisten paikoille. Heidän mukaan (emt.) EU-politiikka kätkee 
sisäänsä uusliberaalin ajattelun, mikä näkyy yhtäältä siten, että erilaiset so-
siaaliavustukset ovat enenevässä määrin kytköksissä palkkatyössäkäyntiin, 
ja toisaalta siten, että valtio on siirtymässä ”elatuksen tarjoavasta” roolistaan 
”valvojan” rooliin. Monkin ja Garcia-Ramonin mukaan (emt.) näillä tekijöillä 
on taipumus lujittaa naisten riippuvuutta perinteisistä sukupuolirooleista, 
kuten lasten ja vanhusten hoidosta. Samanaikaisesti hyvinvointivaltion 
purkaminen tuottaa erilaisia matalapalkka ja osa-aikatöitä. Työttömien ja 
työvoiman ulkopuolella olevien asema vaikeutuu. 

Pohjoismaisesta tai suomalaisesta ”hyvinvointi regimen” näkökulmasta 
tarkasteltuna hyvinvointivaltion purkautuminen näkyy aineistossani puheena 
supistuvasta kuntataloudesta ja siitä aiheutuvista seurauksista. Hyvinvoin-
tivaltion purkautuminen kurjistaa hyvinvointityötä tekevien edellytyksiä 
selviytyä työkentästään. Purkautuminen kohdistuu nimenomaisesti naisten 
kunnalliseen hyvinvointityöhön. Kunnat tarjoavat myös muita palveluita, 
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kuten maankäyttöä koskevan suunnittelun, maantieverkostoja, kunnal-
lisen asumisen ylläpitämisen, kunnallisten rakennusten rakentamisen ja 
yritystoiminnan tukemisen. (Aho ym. 2004, 169-170.) Edellä luetellut 
kunnalliset palvelut edustavat perinteisesti miesten kunnallisen alan töitä. 
Esimerkiksi rakentaminen ja sitä tukeva maakuntakaavoitus ovat saaneet 
entistä korostuneemman aseman alueen kehittämistä tekevien tekstien 
retoriikassa. Talous on läsnä tekstiaineistossa EU aikakauden mukanaan 
tuomassa jatkuvan kehittämisen ideaalissa sekä valtion ja kuntatalouden 
vastakkainasetteluissa, joissa tasapainoilu kehittämisen kanssa aiheuttavat 
kehittämisestä irtisanoutuvalle työlle seurauksen, jossa sille ei myönnetä riit-
tävästi taloudellisia resursseja ja jossa työntekijät tekevät työtä niukkenevien 
resurssien alaisuudessa ilman arvostusta. Eeva Jokisen (2013) mukaan valtio 
on ”julma” naisten työlle. Tässä tutkimuksessa valtion julmuus tarkoittaa 
naisten hyvinvointiin liittyvän työn asiantuntijuuden purkautumista ja ha-
jauttamista sekä kutsumista toissijaisen työn ja talouden paikkoihin, mikä 
voi tarkoittaa kutsua joko työn ja talouden harmaalle alueelle, toissijaisuutta 
tai ensisijaisuutta ja mahdollisuuksia hallitsevan talouden ulkopuolella. 

6.3 tulevaisuus sukupuolikkaina 

Doreen Massey (2008, 152-166) vertaa isobritannialaisen kaivosyhdys-
kunnan sukupuolittunutta tuotannollista ja taloudellista tilaa 1800- ja 
1980 luvuilla ja kysyy ovatko sukupuolten paikat muuttuneet sadassa 
vuodessa. 1800-luvulla miesten hiilikaivoksissa tekemä 3-vuorotyö sitoi 
naiset vuorotta tehtävään kotityöhön. Isossa-Britanniassa aina toisesta 
maailmansodasta lähtien kaivostyö on vähentynyt lisäten miesten työttö-
myyttä. Samanaikaisesti hiilikaivosalueilla on tapahtunut aina 1960-luvulta 
lähtien naisten työssäkäynnin kasvua. Naisille avautui työmahdollisuuksia 
hiilikaivosalueille perustetuissa uusissa tehtaissa, jotka tarjosivat lähinnä 
pakkaus-, prosessointi- ja liukuhihnatyötä. Naiset tarjosivat tehtaille hal-
paa, joustavaa, kouluttamatonta ja liikkumismahdollisuuksia vailla olevaa 
työvoimaa. Hiilikaivosalueiden miehet esittivät vaatimuksia ”kunnon töistä” 
pitäen 1980-luvun ”uutta” tehdastyötä sopimattomana ja liian yksioikoisena 
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miehille. Myös tehdastyönantajat, vedoten miesten kiinnostuksen puuttee-
seen, luokittelivat työpaikkansa naisten työksi ja näin ollen erityistaitoja tai 
koulutusta edellyttämättömiksi, jolloin niistä voitiin maksaa pienempää 
palkkaa. Esimerkki kuvaa sukupuolten paikkojen muuttumattomuutta. 
1800-luvulla naisten virallisen talouden ja työn ulkopuolella tekemä kotityö 
mahdollisti edellisen kaltaisen tuotannollis-taloudellisen tilan jatkuvuuden. 
1980-luvulla naiset edelleen vastasivat kodista ja hoivasta. Naiset muo-
dostivat naistyövoiman, joka kategorisoitiin osaamattomaksi ja sen vuoksi 
halpatyövoimaksi. Vielä 1980-luvullakin, vaikka naiset olivat enenevässä 
määrin tulleet mukaan virallisen työn ja talouden sektoreille, heidän työnsä 
ja työpanoksensa luokiteltiin toissijaiseksi. 

Esimerkki kuvaa paikallis-eriytyneitä sukupuolten paikkoja, jotka ovat 
yhdistelmä alueen elinkeinorakennetta, yritysten, politiikan ja alueen stra-
tegioita, sukupuolten työnjakoa sekä sukupuolisuhteiden luomia paikallis-
erityisiä asemia. Vastaavanlaisia sukupuolten paikkoja luodaan maakunnan 
kehittämistä tekevissä teksteissä. Sukupuolten välisen työnjaon vallitessa 
aluesuunnittelun prosesseissa ja asiakirjoissa retorisesti tuotettu talous ja 
sen logiikkaa noudattava kärkialojen nimeäminen arvottavat sukupuolten 
työtä. Retorisesti tuotettu talous myös määrittelee sukupuolten paikat niin 
työelämässä ja taloudessa kuin niiden ulkopuolellakin. Ihmisiä käsittelevässä 
luvussa toin esille väestön taloutta palvelevan roolin, jossa sukupuolilla on 
omat tehtävänsä. Sukupuolten taloutta palvelevat paikat jakautuvat nais-
ten ja miesten omiksi tehtäviksi. Taloudessa miesten työ on ensisijainen 
kuntien tulojen kartuttaja. Naisten paikoiksi merkityksellistyvät tilapäiset 
ja täydentävät työtehtävät. Hallitseva talous tarjoaakin naisille ensisijaista 
paikkaa väestön luonnollisen lisääntymisen yhteydestä. 

Alueella eli Lapilla on alueen suunnittelua ja ohjausta tekevissä teksteissä 
myös oma toimijapositionsa. Lappi houkuttelee asumaan perheitä ja vie-
railijoita, se luo Lapin luontoon perustuvaa elantoa ja elinkeinoa. Se antaa 
lappilaisille omat ominaispiirteensä tarjoamalla puhdasta luontoa, arktista 
osaamista, rakennettua ympäristöä ja luonnosta jalostettua teollisuutta. Lappi 
kutsuu kuitenkin eri ihmisryhmiä ja sukupuolia toimimaan eri tavoin. Lappi 
kutsuu miehiä elämään Lapin miesten ehdoilla ja maailmassa terveempinä ja 
pidempään. Lappi kutsuu miehiä tekemään työtä kaivoksissa ja jalostuksen 
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parissa, tarjoamalla vaimon ja lapsia, kouluttautumaan, ansiotuloja sekä auto-
ja. Naisia Lappi kutsuu tilapäisillä, muuttuvilla ja täydentävillä työtehtävillä 
esimerkiksi matkailun parissa ja asumaan maaseudulla, synnyttämään sekä 
”raittiudella”. 

Nämä ovat retorisesti tuotettuja sukupuolten paikkoja, joissa sukupuolet 
toimivat omina puolikkaina, omilla areenoilla, mutta suhteessa toisiinsa. 
Tämä suhde sisältää hierarkian, jota voisi kuvata ”perinteisen”, ”patriarkaa-
lisen” kodin järjestyksillä. Luc Boltanskyn ja Laurent Thévenot:n (2006, 
73-176) mukaan kodin maailma perustuu patriarkaalisille, henkilökohtaisille 
suhteille ja hierarkioille, joilla on kuitenkin poliittista merkitystä, eikä niitä 
tule ymmärtää ainoastaan perhesuhteiden kontekstissa. Kodin maailma ja 
rutiinit eivät anna tilaa inspiraatioiden maailmalle, toisin sanoen irtaantua 
tottumuksista ja tavoista. Kodin maailmassa objektit eivät ole itsessään 
arvokkaita, vaan se, kuinka paljon ne panostavat vallitseviin hierarkkisiin 
suhteisiin. Sukupolvi, perinne ja hierarkia ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. 
Kodin maailmassa ”isä” on perinteen inkarnaatio. Muita kodin maailman 
rooleja ovat lapset, kummit, palvelijat, vierailijat, tunkeilijat, vävyt, miniät, 
isovanhemmat ja niin edelleen. Kodin maailmassa kunnia, kunnioitus ja 
häpeä ovat keskeisiä toimintaa järjestäviä elementtejä. Esimerkiksi tytöt ja 
naiset, jotka rikkovat kodin maailman hierarkkista järjestystä, kuten kiroile-
malla tai olemalla äänekkäitä, ovat arvottomia. Tässä mielessä sukupuolten 
tuotannollisten ja taloudellisten paikkojen eli sukupuolikkaiden paikkojen 
oikeutusta voi kuvata edellä mainitun patriarkaalisen kodin ja maailmoilla, 
joissa on muuttumaton, perinteisiin perustuva, hierarkkinen järjestys ja jota 
jatketaan rutiinien ja tottumusten, perinteen ja nostalgian avulla toistamalla 
miesvaltaisten teollisuus- ja rakennustyön ensisijaisuutta ja naisvaltaisten 
julkisten hyvinvointipalveluiden toissijaisuutta.

Rakentamisen ydinsisällöt toistavat jälleenrakentajan, suojelijan ja kurin 
pitäjän eetosta. Lapin rakentaja rakentaa lappilaisille koteja, joissa nou-
datetaan kodin järjestyksiä eli turvallisuutta ja kuria. Rakentaja rakentaa 
vieraille ja vierailijoille erikoista ja eksoottista ympäristöä, joka houkuttelee. 
Rakentaminen on Lapissa erityinen taidonnäyte, joka tukee perheiden 
yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta. Se pitää miehet työssä ja järjissään ja 
tarvitsee valtion suojelua. Nostalgia ja perinteet muistuttavat rakentamisen 
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historiasta ja oikeuttavat nykyisyyden rakentamista (Lawler 2013.) Rakenta-
misen avulla Lappi on selviytynyt monenlaisista sosiaalisista, taloudellisista 
ja henkisistä ongelmista. Rakennustyö antaa lupauksen työstä erityisesti 
miehille ja tuloista alueelle. Naisille ja lapsille rakentaminen lupaa turvaa ja 
turvallisuuden tunnetta. Rakentaminen kutsuu miehiä rakentamaan ja naisia 
sekä perheitä asumaan, viihtymään ja jäämään. Rakentamisella houkutellaan 
lapsiperheitä ja turisteja alueelle. Rakentaminen on eräänlaista ”paternalis-
tista holhousta” (vrt. Nätkin 1997, 80), jossa miehet rakentavat naisille ja 
perheille kotia, vierailijoille ja vieraille eksoottista ja erikoista ympäristöä. 
Rakentamisella on tärkeä väestöpoliittinen tehtävä kahdessakin mielessä. 
Se houkuttelee asumaan ja asettumaan ja sen myötä lisääntymään. Raken-
taminen houkuttelee myös vierailijoita tarjoten elinkeinoa matkailutyön 
muodossa Lappiin asettuneille perheille.

Toissijaisen työn eli julkisten hyvinvointipalveluiden muutosvaatimuksen 
oikeutukset perustuvat hallitsevan talouden logiikkaan, jossa ne arvotetaan 
ainoastaan kuluja tuottaviksi. Julkiset hyvinvointipalvelut tarvitsevat kulu-
jen kattamiseksi rahaa, jonka asiakirjojen retorinen maailma on nimennyt 
lainarahaksi, ja avustuksiksi. Kodin maailman analogian mukaisesti naiset 
aiheuttavat häpeää asiakirjojen retorisesti tuotetussa maailmassa kahdellakin 
tavalla. He ovat työssä kuluja aiheuttavilla, tuhlaavilla aloilla. Lisäksi he 
ovat koulutettuja sekä ovat usein myös virallisen työn ja talouden piirissä, 
ja ovat siten vääränlaisia rikkoen kodin maailman järjestyksiä. Vääränlaisten 
naisten ja naisten töiden tulisi hallitsevan talouden mukaisesti joko muuttua 
tai muuttaa pois.

Raha ja rahan puute tekee alueen sukupuolta, sen eroja ja järjestyksiä. 
Miksi Lapin alueella arvotetaan rahaa eli tehdään sellaista taloutta, joka 
tukee modernia, nostalgista mieselättäjyyttä? Etsin vastausta kolmen-
laisista yhteyksistä. Ensiksikin miesten työn ja talouden viralliset paikat 
ovat analogisia patriarkaalisen kodin maailmojen, jotka ovat turvallisia ja 
järjestyksessä, kanssa. Ne priorisoivat miehen perheen päänä ja elättäjänä 
sekä kolmanneksi miesten työn ja talouden viralliset paikat ovat mahdollisia 
valtion tukijärjestelmien avulla. 

Patriarkaalisen kodin ja kotitalouden maailmat luovat turvaa ja selkeitä 
järjestyksiä. Erityisesti arvaamattomien globaalien voimien uhkaamassa 
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maailmassa koti suojaa globaalin riskeiltä ja pitää asiat tuttuina, turvallisina 
ja järjestyksessä. Turvallisuuden tunne tulee nostalgisoidusta kuvasta, jossa 
sukupuolikkailla on omat paikat, joiden välillä vallitsee luonnollinen hierar-
kia. Luonnollistaminen tarkoittaa essentialismia, jonka fokus on kiinteissä 
identiteeteissä, joissa sukupuolet edustavat itseään. (ks. esim. Ylöstalo 2012, 
245.) Tässä mielessä alueen kehittämistä tekevissä teksteissä kirjoitukset su-
kupuolista ovat analogisia GAD (Gender and Development) – liikehdinnän 
kanssa. Vaikka GAD - näkökulma kehitykseen ja kehittämiseen on tehnyt 
näkyväksi sukupuolten välillä vallitsevia eroja ja järjestyksiä, operoi GAD 
– näkökulma kuitenkin pikemminkin kategorioiden ja samanlaisuuksien 
kuin erilaisuuksien ja osallisuuden kysymysten parissa. (Cornwall 2002.) 
Lapin alueen kehittämistä tekevissä teksteissä sukupuolten fokusoiminen 
kiinteisiin identiteetteihin vahvistaa miesten sidettä virallisesta työstä ja 
taloudesta, heikentäen samanaikaisesti naisten sidosta viralliseen työhön ja 
talouteen. Tässä mielessä sukupuoliin liitetyillä kiinteillä identiteeteillä ja 
ominaisuuksilla on taipumus tehdä sukupuolten työstä ja paikoista progres-
siivisia (Massey 1993; Jolkkonen 1998,30), ajallisia jatkumoita, jotka jäsen-
tävät Lapin alueen, työn ja kehityksen tulevaisuutta. Kun ominaisuuksiin 
liitetään erilaisia rajoitteita ja mahdollisuuksia, ja niistä tehdään erilaisia 
johtopäätöksiä, järjestävät ne sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuoliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyviä asemia. Alueen ja työn tulevaisuus ei ole 
sukupuolille samanarvoista. Eriarvoisuus oikeutetaan samanaikaisilla ja 
vastavuoroisilla sukupuolikkaiden paikoilla.

Lapin alueen tulevaisuus konkretisoituu alueen kehittämistä tekevien 
tekstien retorisessa maailmassa myös erityisenä huolena miehistä. Tekstien 
ydinsisällöt toistavat huolta Lapin teollisuudesta sekä sairastavista, ennen 
aikojaan kuolevista ja työkyvyttömistä miehistä toisin sanoen elatuskyvyt-
tömistä miehistä. Tasa-arvokeskusteluissa viime vuosien aikana enenevässä 
määrin jalansijaa saanut miesongelmadiskurssi kääntää tasa-arvon miehiä 
koskeviksi ongelmiksi. Käsitteillä, kuten ”inklusiivinen liberalismi” ja ”sosi-
aalinen investointivaltio, kuvataan suomalaisen sosiaalipolitiikan pyrkimystä 
pitää inhimilliset resurssit mahdollisimman tuottavassa käytössä. ( Julkunen 
2010, 267.) Toinen väestöryhmä, josta asiakirjoissa ollaan huolissaan, ovat 
koulutetut, tupakoivat naiset. Naisten osalta tuottavuutta ei etsitäkään 
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virallisen talouden ja työn kehyksestä, vaan naisten tuottavuutta tarkastel-
laankin suhteessa lisääntymiseen eli syntyvyyteen. Asiakirjatekstit tuottavat 
tulevaisuuden, jossa miesten tuottavuus pidetään työn ja virallisen alueella, 
naisten tuottavuus epävirallisen, luonnollista lisääntymistä toistavan ja 
jatkavan alueella. 

Sukupuolikkaiden tehtävät priorisoiden miesten virallisen työn ja talou-
den paikat ovat mahdollisia, koska valtion tukijärjestelmät, kuten inves-
tointituet, jotka lähes poikkeuksetta tukevat miesvaltaisia aloja, ylläpitävät 
ja säilyttävät suhdanneherkkiä miesten töitä. Tukijärjestelmät suojaavat 
miesvaltaisia aloja globaalien voimien riskeiltä ja muutosvaatimuksilta. 
Muuttuvan työn tai uuden työn skenaarioissa on keskeiseksi noussut kysy-
mys työn feminisoitumisesta, joka 1980-luvun anglosaksisissa keskusteluissa 
samaistettiin normaalien eli elämänmittaisten, kokoaikaisten, mies- tai 
perhepalkkaisten teollisten työsuhteiden väistymiseen ja epätyypillisten, 
katkonaisten, osa-aikaisten ja naispalkattujen palvelutöiden yleistymiseen. 
( Julkunen 2008, 155.) Perinteisesti avoimissa talouksissa hyvinvointivaltio 
ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat suojanneet yksilöitä globaalin maailman 
muutoksen riskeiltä. (Haaparanta 2010, 242-243.) Lapin alueen kehittämistä 
tekevien tekstien retorisessa maailmassa valtion tukijärjestelmät suojaavat 
miehiä muuttuvalta työltä, työn feminisoitumiselta, toiselta modernilta ja 
deindustrialisaatiolta. Valtion tukijärjestelmä herättää toiveen normaaleista, 
elämänmittaisista, kokoaikaisista, mies- tai perhepalkkaisista teollisista 
työsuhteista. Kuitenkin teollisuustyön teettämisen tavat ovat erilaiset mie-
hille ja naisille. Esimerkiksi naisvaltaisen teollisuuden työn muodot ovat 
pikemminkin ”säännöllisen epäsäännöllistä vajaata katkotyötä” (Suoranta 
2009) kuin säännöllistä, hyvin palkattua kokoaikaista työtä. (Kinnunen & 
Suikkanen 2009, 12; ks. Massey 2008.) Herää kaksi kysymystä. Ensiksikin, 
haettaisiinko Lapin teollisuudelle valtion ymmärrystä ja suojelua, jos se olisi-
kin naisten työtä. Toiseksi, mitä tapahtuisi, jos miesten työtä ei ylläpidettäisi 
valtion tukijärjestelmän avulla. Tapahtuisiko miesten työmarkkina-asemissa 
muutos kohti työkyvyttömyyttä ja työttömyyttä vai kohti feminisoitunutta, 
toisen modernin työtä?

Euroopan unionin julkilausuttu pyrkimys on saada naisia virallisen työn 
ja talouden alueelle. (Kantola 2010, 218.) Tämä tarkoittaa ihmisten järjes-
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tämistä sen mukaisesti, mikä on heidän suhteensa tuottavuuteen, viralliseen 
työhön ja talouteen. (vrt. Monk & Garcia-Ramon 1996.) Paikallisissa 
konteksteissa virallisen työn ja talouden tasa-arvoon pyrkivä tavoite voikin 
kategorisoida ja eriarvoistaa sukupuolia. Lapin naiset ovat toistaiseksi osal-
lisina virallisen työn ja talouden piirissä, joskin alhaisemmilla ansiotuloilla 
kuin miehet. Alueiden kilpailuun perustuvassa, alueen erityispiirteitä ja 
taloutta retorisin keinoin oikeuttavassa alueiden kehittämisessä sukupuoli 
merkityksellistyy työn ja talouden yhteydessä. Lapin alueen kehittämistä 
tekevissä teksteissä haetaan oikeutusta alueen kilpailueduille nostalgisista, 
Lapin modernisoitumisen projekteista ja patriarkaalisen kodin järjestyksistä. 
Siten tullaan toistaneeksi tulevaisuutta, joka perustuu sukupuolikkaiden 
työn ja talouden vastavuoroisiin velvollisuuksiin. Kun sukupuolten paikat 
oikeutetaan taloutta palvelevilla vastavuoroisilla ”luonnollisilla” tehtävillä, 
kiinnittävät ne sukupuolikkaiden identiteetit paikoilleen. Identiteettien 
paikoilleen kiinnittäminen merkitsee muutosta sukupuolten moninaisuu-
teen. Lapin alueella se tarkoittaa miesten muuttumista terveemmiksi, pit-
käikäisemmiksi, säännöllisesti työssäkäyviksi ja ansaitseviksi. Naisten tulisi 
synnyttää enemmän, kouluttautua vähemmän ja irrottautua säännöllisen 
työn ja ansioiden piiristä. Alueen kehittämistä tekevät teksti kutsuvat miehiä 
ja naisia muuttumaan eri tavoin ja asettumaan vastavuoroisiin sukupuolik-
kaiden paikkoihin, joissa miehet toimivat virallisen työn ja talouden piirissä, 
vastaavat elatuksesta ja taloudellisesta huoltajuudesta. Vastaavasti naisen 
paikka löytyy epävirallisen, harmaan työn ja talouden piiristä. Molempien 
sukupuolien kutsut muuttumaan merkitsevät sukupuolittuneita, vastavuoroi-
sia, kiinteitä paikkoja taloudessa. Asiakirja tekstit kutsuvat miehiä virallisen 
ja naisia epävirallisen, harmaan työn ja talouden paikkoihin.  

6.4 sukupuolikkaista moninaisuuteen –  
tekstit kutsuina

Alueiden kehittämiseen mukaan tulleet elinkeinollisuus, erityispiirteiden ja 
kilpailuetujen etsiminen ja niiden myötä talouden läsnä olevuus koskettavat 
kaikkia eurooppalaisia alueita. EU:n ohjeistukset ja globaalin muutosvaa-
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timukset toteutuvat erilaisina, saavat erilaisia käytäntöjä ja tekevät erilaisia 
paikkoja paikallisesta yhteydestä riippuen. Euroopan Unioni ja Suomen 
valtio tukevat alueiden kehittämistä ja kehittymistä monenlaisin rahallisin 
avustuksin. Lokaalilla tasolla avustusten hakeminen eli alueiden kehittämi-
nen saa erilaisia ilmenemismuotoja. Lapissa tämä on tarkoittanut vanhasta, 
modernista, nostalgisesta kiinni pitämistä, mikä ilmenee rakentamisen ja 
teollisuuden ensisijaisuutena. Se estää näkemästä uusia mahdollisuuksia 
työn ja elinkeinojen osalta. Sukupuolille tämä tarkoittaa työn ja talouden 
eroja ja järjestyksiä sekä sukupuolittuneita, vastavuoroisia, kiinteitä talouden 
paikkoja. 

Käytännön aluekehittäjän työtä tekevä on monien kysymysten äärellä, 
etenkin, kun kirjalliset asiakirjat, strategiat ja tekstit ovat niitä, joiden varaan 
useamman vuoden mittaiset alueen kehittämisen toimenpiteet ja painopis-
teet ovat sidotut ja joiden nimeämisten mukaisesti tapahtuu alueiden ohjaus, 
kehittämisen seuranta ja rahalliset panostukset. Miten sitten ohjeistetussa, 
sitouttavassa, elinkeinollisuutta ja strategiatyötä painottavassa aluekehittä-
misessä tulisi huomioida sukupuoli ja sukupuolten välinen tasa-arvo, ettei 
tulisi vahvistaneeksi stereotyyppisiä, kiinteitä identiteettejä? Miten korostaa 
alueen erityispiirteitä siten, ettei tule toistaneeksi nostalgisia, muuttumat-
tomia järjestyksiä sekä miten luoda edellytyksiä vaihtoehdoille ja nähdä 
uusia mahdollisuuksia?

Sukupuolen näkyväksi tekemisen ohella tasa-arvotyö aluekehittämisen 
yhteydessä edellyttää myös sukupuolen purkamista ja näkemistä moninai-
sina. (ks. Ylöstalo 2012, 264-265.) Nykyinen EU:n ohjelmakausi (2014-
2020) edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa valtavirtaistamistoimilla ja 
kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään lisäämään naisten kestävää 
osallistumista työelämään ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa sekä edistämään naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista. Myös sukupuolten moninaisuus tulee huomioida osana 
sukupuolten tasa-arvoa. (Kestävää kasvua ja työtä 2014, 73.) Sukupuolen 
moninaisuutta ja ohjelmakauden mukaista tasa-arvon edistämistä ei voida 
toteuttaa ilman sukupuolittavien rakenteiden ja käytäntöjen näkyväksi 
tekemistä ja purkamista. Tässä tutkimuksessa sukupuolittavat rakenteet 
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ja käytännöt ovat tarkoittaneet aluekehittämiseen liitettyjä arvottamisia 
eli järjestyksiä, mikä tarkoittaa erityisesti sukupuolittunutta taloutta, jossa 
sukupuolta on arvotettu taloutta palvelevina vastavuoroisina toimijuuksina, 
joissa naiset toimivat virallisen ulkopuolella, lähinnä näkymättömissä. Suku-
puolittunut talous näkyy tutkimuksessani esimerkiksi toissijaiseksi arvotetun 
eli naisvaltaisen hyvinvointipalvelutyön ulossulkemisina hallitsevan talouden 
piiristä ja sen myötä alueen kehittämisestä. Sukupuolen purkaminen tässä 
tapauksessa tarkoittaa hallitsevan talouden käsitteistön kyseenalaistamista ja 
sukupuolittuneen talouden näkyväksi tekemistä ja purkamista. Käytännössä 
se voi tarkoittaa talouden sukupuolivaikutusten arviointia ja sen myötä 
naisten hyvinvointipalvelutyön näkyvyyttä ja näkyväksi tekemistä hallitse-
vassa taloudessa. Sukupuolen purkaminen merkitsee myös rahan uudelleen 
arvottamista tuloiksi ja menoiksi sekä muutoksia talouden mittareissa. 
Sukupuolen purkaminen voisi alkaa hyvinvointipalveluiden tarvitseman 
rahan nimeämisestä investoinneiksi ja panostuksiksi, sekä arvottamisesta 
kuntien verotuloiksi ja tuotoiksi. 

Alueen ja aluekehittämisen tulevaisuudessa sukupuolen, erojen ja jär-
jestysten purkaminen tarvitsee käytännön aluekehitystyön ja tutkimuksen 
kiinteää yhteistyötä ja vuoropuhelua, mikä voisi alkaa jo pohdinnalla siitä, 
mikä ymmärretään kehitykseksi ja kehittämiseksi. Käytännössä se tarkoittaa 
myös sitä, että kehittämishankkeisiin olisi mahdollista sisällyttää tutkimus, 
joka ohjaisi kehittämistä. Tutkimus olisi ensisijainen kehittämiseen nähden, 
sillä kehittäminen ilman tutkimusta ja tutkimustietoa on ilman suuntaa 
harhailevaa. Kehittäminen ilman tutkimusta ammentaa oikeutuksensa 
valitettavan usein kulttuurisista, nostalgiaan nojaavista, historiallisista ja 
sukupuolittuneista stereotypioista ja oletuksista. Sukupuolen ja feministisen 
tutkimuksen teoriat ja lähestymistavat antavat hyvät mahdollisuudet tehdä 
näkyväksi ja purkaa historiallis-kulttuurisesti sukupuolittuneita oletuksia 
ja järjestyksiä, jotka tuottavat, ylläpitävät ja oikeuttavat sukupuolittuneen 
talouden.

Olen tutkimuksessani nimennyt maakuntasuunnitelmia, -ohjelmia ja 
strategioita alueen kehittämistä tekeviksi teksteiksi ja tuonut esiin niiden 
kutsuvan luonteen. Ne ovat siis tekstejä, jotka kutsuvat mukaan alueen ke-
hittämiseen ja tulevaisuuden luomiseen. Kutsu on aina arvottava, se rajaa 
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ja sulkee ulos sen mukaisesti keitä kutsutaan ja keitä jätetään kutsumatta. 
Lisäksi kutsu arvottaa paikat, joihin kutsutaan. Kutsut eivät kuitenkaan 
ole yksipuolisia, vaan vastavuoroisia. Niihin voidaan vastata myöntäväsi 
tai kieltävästi tai jättää kokonaan vastaamatta. Käytännön aluekehitystyön 
ja tutkimustyön kiinteän yhteistyön ja vuoropuhelun myötä alueen kehit-
tämistä tekevät tekstit eli kutsut voisivat olla vähemmän ulossulkevia ja 
vaihtoehtoisempia. Sukupuolten eroja ja järjestyksiä ylläpitävien rakenteiden 
ja käytäntöjen näkyväksi tekeminen tutkimuksen avulla on alku mahdol-
lisuuksille, joissa sukupuolet kutsutaan moninaisina moniarvoisiin Lapin 
tulevaisuutta tekeviin paikkoihin. 
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