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Aluksi jälkiviisauden riemua…

• Fragmentti polulta 1990-luvun lamaan

Hallitus riemuissaan,
Tavoite saavutettu,
15 – ei 25 – vuodessa,
Ruotsi otettu kiinni!

Kuluja kaihtamatta.
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• Hiljainen päätös Ruotsin kiinniottamisesta 
vuosituhannen vaihteeseen mennessä
• 10 vuotta aiemmin keskus- ja vaikutus-

aluetutkimus

• Struktuuri terveyden ja koulutuksen 
demokratisoinnille

• Sementoi nykymaakuntajaon 
hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän 
superideologialla

Mitä oli tapahtunut ”vuoteen 75” tultaessa?

Karttalähde: Mauri Palomäki & Kauko Mikkonen 1971. Optimaalisen keskusverkon simulointi Suomeen. 
Vaasan Kauppakorkeakoulun Tutkimuslaitos. Valtakunnansuunnittelutoimiston julkaisusarja A:25. Helsinki.

 



• ”Kaikista hyvistä aikomuksista huolimatta.”
• Järjestelmien kehittäminen irrallaan toisistaan.

• Tulosohjauksen paineet: kukin taho kohti 
mitattavien suoritteidensa kovaa ydintä.

• Siilojen purkaminen jatkuvasti kehittämisen 
julkilausuttu tavoite...

• ”Out of the silos, into the boxes

• Näin luodut laatikot ovat alustoina 
kehittämistyön nykyiselle vaiheelle

Superideologian siiloutuminen

Kuvalähde: http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000NHD0fSNkdQQ/fit=1000x750/classic-Mini-Cooper-roadtrip-EdBook0914.jpg



• Tie sote-maakuntiin: huomioita ja tul-
kintoja lukuisista anonyymeistä keskus-
teluista viranomais-, sidosryhmä- ja 
monen muun tahon kanssa
• Lopputulos poliittisesti määrätty

• Sama etenemistapa kuin esim. PARAS- ja 
ALKU-prosesseilla: suomalaisen hallinto-
uudistuksen kuva?

• Asiantuntijavalmistelun rooli?

• Edellytykset tarkoituksenmukaisimpien 
menettelyiden löytämiselle?

”Out of the silos, into the boxes”

http://www.16valve.net/talo/Tampere2007/Mikontalo01.jpg



• Mikä on kansallisen kukoistuksen ydinverkko?
• Fiksu ja kestävä urbanismi, ei agraaris-teollisen 

yhteiskunnan hallinnollinen pinnanjako

• Huom! Ei pelkkää kaupunki-ideologiaa
• Mitä kriittiset ”ei-urbaanit” resurssit ovat, missä ne 

sijaitsevat ja kuinka ne otetaan kestävään 
hyötykäyttöön?

• Yhteis/yhdyskuntapoliittinen määrittelytehtävä
• Siilojen/laatikoiden rajat rikkova keskustelu 

osoittautunut yllättävän hankalaksi

Ongelman ydin: 
Puuttuva legitiimi, sektorirajat ylittävä 
käsitys ”post-superideologisen ajan” 
kaupunkijärjestelmästä 
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• Käsitys muutosten hallinnan mahdollisuudesta: ideaalimallit vs. 
todellisuuden muotoutuminen
• Yhteiskunnan ohjausjärjestelmä on vähin erin muuntunut työnjakoa ja 

vakautta korostavasta funktionaalisesta mallista resurssikeskeiseen ja 
valmiutta äkillisiinkin muutoksiin vaativaksi

• Onko kaupunkien kokemus yhteiskunnallisen
muutoksen kohtaamisesta ja hallinnasta
otettu riittävän hyvin huomioon?
• 1990-luvun alun jälkeen suomalainen yhteiskunta 

on kaupungistunut sekä määrällisesti että institu-
tionaalisesti ennen kokemattomalla tavalla, esim:
• Muutoksen nopeus

• Kaupunkipolitiikka osaksi yhteiskuntapolitiikkaa

Kappale nostalgiaa: ”käyttöjärjestelmäongelma”

http://image.slidesharecdn.com/l2thecausesofurbanisation-101107034533-phpapp02/95/l2-the-causes-of-urbanisation-1-638.jpg?cb=1422655359



• Kaupunkimaiset ympäristöt 
ovat suomalaistenkin valtavan 
enemmistön koti – ja silti meillä 
kysytään,

• Mitä pahaa kaupungit tekevät 
”kansalliselle” kehitykselle?

- jonka ulkopuolelle siis voidaan, 
jos ei aivan huoletta niin valintaa 
juurikaan perustelematta jättää 
noin 80 prosenttia suomalaisista.

Sen lisäksi että kansainvälinen kilpailu käydään 
kaupunkien vedossa…

Kuvalähde: https://www.youtube.com/watch?v=_1e0NdwuTDA



•Saada ihmiset ostamaan 

• esineitä

- joita he eivät tarvitse,

• rahalla 

- jota heillä ei ole,

• tehdäkseen kaikella hankki-
mallaan vaikutuksen ihmisiin 

- joita koko asia ei voisi vähempää kiinnostaa

Victor Papanek ja mainostajan tehtävä 

Kuvalähde: https://ithinkidesign.files.wordpress.com/2012/01/papanek.jpg?w=580



• Fiksun urbanisaation hengessä 
kaupungit, kaupunkiseudut ja 
koko kaupunkeja korostava hal-
lintajärjestelmä olisi kehitettävä 
ei vain kansalaisille vaan yhdes-
sä kansalaisten kanssa.

• Evolutionäärisesti, ei lyömällä 
etukäteen lukkoon lopputulos 
tai hyväksyttävät etenemisreitit.-

Ja kuitenkin…

Vishaan Chakrabarti: A Country of Cities

Traditional infra-
structure

Infrastructure
of opportunity



• Kaupunkiseudut ovat aidosti 
erilaisia
• Todellisuudet vaihtelevat seudulta 

toiselle, samoin toimintatavat

• Käytetyt välineet ja materiaaliset 
puitteet rajaavat tilan, jossa 
suunnittelu tapahtuu

• Mittareiden valinta säätelee 
”evidenssin” löytymistä
• Millainen todellisuus mahtuu 

Exceliin – tai PowerPointiin?

Lopuksi: ”A word from ”

http://engineeringhistory.tumblr.com/post/100508734124/neil-weste-and-bryan-ackland-using-computer-aided
http://lvs.fi/wp-content/uploads/2014/09/Lemp_tori_ilmasta.jpghttp://lvs.fi/wp-content/uploads/2014/09/Lemp_tori_ilmasta.jpg



Kiitos


