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Oskun arviointi - Tilanne, tulokset ja keskustelu
Sitra, Helsinki 3.12.2003

Yhteisöllinen paikallisuus - onko sitä ja missä muodossa

Jukka Oksa
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

1. Tilanne

Puheenvuoroni on "Oskujen synty Itä-Suomessa" -tutkimuksen tulosten pohdintaa. Pohjana
on Jarno Turusen kirjoittama luonnos hankkeen raportiksi. Olemme saamiemme kommenttien
jälkeen pohtimassa sen rakennetta ja johtopäätöksiä ja esitän tässä prosessissa syntyneitä
ajatuksia. Osku -hankkeesta on kerätty runsaasti havaintoja sekä arviointien että tutkimuksien
kautta. Havaintojen runsautta on vaikea jäsentää kokonaisuudeksi jossa kokemuksien
merkitykset asettuisivat oikeaan ja mielekkääseen järjestykseen. Kuitenkin jonkilaisia
hahmotuksia on ilmeisesti muodostumassa. Hankkeen aikana koko suomalaisen
tietoyhteiskuntakehityksen kehityssuunta on muuttunut, mikä on vaikuttanut paikallisten
hankkeiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä vahvistaa jälleen sen ajatuksen että
paikalliset hankkeet eivät elä irrallaan yleisestä yhteiskuntakehityksestä. Mutta ei paikallinen
kehitys ole myöskään yleisten trendien passiivista toteuttamista. Uusi tilanne on nyt avannut
mahdollisuuden ja synnyttänyt myös tarpeen tarkentaa käsitystä eri tekijöiden merkityksestä
monimutkaisten kehityskulkujen osana.

Yksi tällainen tekijä, jonka roolia yritän nyt tässä pohtia uudelleen on yhteisöllisyyden rooli
paikallisessa kehityksessä. Viimeaikoina aluetutkijoitakin ovat kiehtoneet teoriat oppivista
organisaatioista ja sosiaalisesta pääomasta. Näissä keskusteluissa paikallisesta
yhteisöllisyydestä on löydetty (uudelleen) piirteitä, joiden avulla voidaan selittää
paikkakuntien hyvinvoinnin ja kehityksen eroja ja joista on ajateltu löytyvän myös työkaluja
kehittämispolitiikan avuksi. Jos saan hieman kärjistää, niin meillä on ollut varsin yleinen
käsitys, että on olemasssa paikallista yhteisöllisyyttä ja paikallisyhteisöjä, jotka syntyvät
luonnostaan yhteisestä asuinpaikasta. Ne ikään kuin kumpuavat yhteisten olosuhteiden ja
niissä juurtuneiden ja kasvavien sosiaalisten perintöjen syvyyksistä. Yhden tulkinnan mukaan
niistä voi muodostua tietoyhteiskunnan paikallisen kehityksen voimavara ja taas toisen
tulkinnan mukaan niistä voi tulla henkistä pysähtyneisyyttä, joka estää uusien ajatusten
sisäänpääsyn, karkottaa nuorison ja tukahduttaa luovuuden.

Sosiologit ovat aina väittäneet ja väittävät edelleenkin että yhteisöllisyys muuttuu.
Samankaltaisuuden ja kohtalonyhteyden rinnalle ja tilalle syntyy vähemmän ikuisia ja
enemmän löyhiä ja joustavia yhteisöjä. Nykyihmisen arkipäivään kuuluvat harrastus- ja
intressiyhteisöt, elämäntapaan, tyyliin tai kulutukseen perustuvat yhteisöt, ja myös
tilannekohtaiset yhteisöllisyyden kokemukset esimerkiksi konsertissa, festivaaleilla tai
koulutustilaisuuksissa (esim. aamujumppa tapahtumassa "Sata Oskua selällään").
Julkisuudessa monenlaista yhteisöpuhetta riittää: kansainvälisessä politiikassa puhutaan
arvoyhteisöistä ja turvallisuusyhteisöistä, pienemmmän mittakaavan politiikassa puhutaan
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tavoiteyhteisöistä ja projektiyhteisöistä. Olisi todella kummallista, jos tämän
monimuotoisuuden keskellä paikallisyhteisön merkitys olisi entisellään.

Haluan tehdä ajatuskokeen ja puhua paikallisen yhteisöllisyyden sijasta yhteisöllisestä
paikallisuudesta. Kun ihmisten paikkakunnat muuttuvat ja paikkakuntien rajat liikkuvat,
kuhunkin paikkaan tai alueeseen kuuluu yhtä aikaa useita päällekkäisiä ja limittäisiä
yhteisöllisyyden muotoja. Kiinnostavaa olisikin tunnistaa ne yhteisöllisyyden muodot, jotka
sisällyttävät itseensä paikallisuutta, ja joissa paikallisuuden merkitystä jalostetaan ja karsitaan,
sekä suunnataan uudelleen. Tätä tapahtuu koko ajan järjestöissä, poliittisessa keskustelussa,
julkisuudessa, hallinnossa ja kehittämisprojekteissa. Voimmekin nyt kysyä, missä
yhteisöllisyyden rakentamishankkeissa Oskut ovat olleet mukana? Miten ja kenen
paikallisuutta niissä on oltu muovaamassa?

2. Seutuverkkojen käyttäjätutkimus: arki voittaa yhteisöllisyyden

Oppivat seutukunnat -hanke tilasi taloustutkimukselta käyttäjätutkimuksen, joka toteutettiin
tämän vuoden huhti-kesäkuussa 16 seutuverkossa nettikyselyn muodossa. Mukana olivat
Osku-alueet, kaksi pohjoiskarjalaista kansalaisverkkoa sekä neljä www-portaalia. Aineistona
nettikyselyllä on tietysti omat rajoituksensa, koska se ei edusta näiden alueiden
kokonaisväestöä tai edes verkkojen kaikkia käyttäjiä. Mutta se edustaa hyvin niitä verkkojen
aktiivikäyttäjiä, jotka innostuivat tutkimuspyyntöön vastaamaan. Vastaukset ovat siis viestejä
jonkinlaisesta verkostoaktiivien yhteisöstä. Aineston avulla voimme katsoa ketä seutuverkot
ovat onnistuneet tavoittamaan ja motivoimaan vastaamaan.

Näin muodostuva muotokuva verkkoaktiivista on sellainen että aktiivivastaaja on lähes yhtä
usein mies kuin nainen (55% naisia). Jos hän on yli 50 -vuotias hän todennäköisesti mies, jos
hän on alle 50-vuotias, hän on todennäköisesti nainen. Vastanneista yrittäjistä ja eläkeläisistä
enemmistö on miehiä, mutta palkansaajista, työttömistä ja opiskelijoista enemmistö on naisia.
Erityisesti osa-aikaisten työntekijöiden joukossa naisten osuus on suuri (73%).

Verrattaessa keskenään eri seutuverkkojen vastaajia, kaikkein selvimmin naisvaltaisia olivat
kaksi eteläpohjalaista seutuportaalia (n. 60%) ja seuraavana tulivat naisvaltaisimmat Oskut,
nimittäin Kainuun Osku ja Kehä 5 (n. 58%). Tässä vertailussa miesvaltaisimpia verkkoja
olivat Oskujen Itä-Turku (57%), Nettimaunula (53%) ja Pohjanmaan maakuntaportaali.
Miesvaltaisuus näyttää liittyvän vastaajien korkeampaan ikään, yli 40-vuotiaiden osuuteen.

Tästä näyttää syntyvän ainakin se johtopäätös, että näiden seutuverkkojen aktiivinen käyttäjä
ei ole tyypillisesti nuori nörttimies. Tämän voi tulkita tukevan sellaista päätelmää, että
seutuverkot edustavat tietotekniikan jokapäiväistymistä. Ne eivät ole jännittäviä uusia
rajaseutuja vaan erilaisten arkisten rutiinien hyödyllisiä apuvälineitä, jotka ovat lisäksi
käymässä yhä useammin välttämättömiksi. Tällaista tulkintaa tukevat myös muutamat
muutkin saman käyttäjätutkimuksen tulokset.  Yksi silmiinpistänyt tulos oli se, että vain
muutamalla paikkakunnalla verkon koetaan vahvistaneen asuinympäristöön kuulumisen
tunnetta. Nekin tapaukset voidaan selittää muiden syiden kuin itse verkon käytön avulla.
Myöskään varsinaista virtuaalisten yhteisöjen huumaa ei näissä verkoissa juuri koeta, eikä
käydä paljoa innostavia keskusteluja tai edes saada uusia tietoja omasta paikkakunnasta. Sitä
vastoin vastaajien valtaosa pitää tärkeänä arjen käytännöissä ja asioinnissa tarvittavia tietoja,
kuten virastojen yhteystietoja, tietoja aukioloajoista, asioiden hoidosta ja tehdyistä
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päätöksistä. Osalta vastaajia löytyy myös valmiuksia asioida verkon kautta ja ehkä myös
vaikuttaa paikkakunnan asioihin, kunhan verkon käytöstä ei tarvitse maksaa paljoa.

Näiden tulosten valossa Osku-paikkakunnilla on tuhansia ihmisiä, jotka kokevat
kansalaisverkon hyödylliseksi arjen työvälineeksi. Kiinnostavaa on se, ovatko kansalaisverkot
sitten korvaamattomia. Vastaajilta kysyttiinkin, kuinka suuri menetys olisi verkon
loppuminen. Itse tulkitsen, että juuri tähän kysymykseen annetut vastaukset heijastelevat
selvimmin verkon kokemista oman yhteisön kannalta tärkeäksi, jos ei nyt yhteisön osaksi,
niin ainakin sen toimintaedellytykseksi. Siksi erittelenkin seuraavaksi tarkemmin, mitkä
ryhmät eri seutuverkoissa pitäisivät kansalaisverkon lopettamista menetyksenä. Seuraavaan
tauluun on otettu mukaan ne kansalaisverkkojen vastaajien sosio-ekonomiset ryhmät, joissa
kussakin yli 55% vastaajista pitäisi verkon lopettamista joko suurena tai melko suurena
menetyksenä.

Taulukko: Seutuverkkojen ryhmät joista yli 55 % pitäisi kansalaisverkon
lopettamista suurena tai melko suurena menetyksenä

Oppiva
Vaara-
karjala

Itä-Turku MEBB
(Saaristo)

Nettimaunula Kehä 5

Kaikki vastaajat 69 % 64 % 60 % 60 % 56 %
Maatilayrittäjä 86 % 100 % 69 %
muu yksityisyrittäjä 81 % 57 %
Palkansaaja
kokopäivätyössä

70 % 59 % 57 %

Palkansaaja
osapäivätyössä

84 % 80 % 68 % 62 % 62 %

työtön tai
lomautettu

70 % 70 % 64 % 62 % 56 %

omaa kotitaloutta
hoitava

83 % 100 %

Eläkeläinen 82 % 69 % 71 % 62 % 64 %
äitiys- tai
vanhempainlomalla

73 % 60 % 80 %

Opiskelija tai
koululainen

60 % 89 % 56 % 71 % 56 %

Kainuu OPPIVA PiiSavo ePäijänne Pohjois-Lappi
Kaikki vastaajat 52 % 51 % 51 % 50 % 47 %
Maatilayrittäjä 56 % 100 %
muu yksityisyrittäjä 56 % 59 %
Palkansaaja
kokopäivätyössä

58 %

työtön tai
lomautettu

57 % 72 %

omaa kotitaloutta
hoitava

67 % 67 %

Eläkeläinen 57 % 76 % 79 % 75 % 57 %
äitiys- tai
vanhempainlomalla

71 %

Kyselyaineisto: Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2003. Sitra, Oppivat seutukunnat. Taloustutkimus Oy.
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Kansalaisverkkojen toteuttajat voivat olla tyytyväisiä siihen, että seutuportaalit eivät tunnu
yhtään niin korvaamattomilta kuin kansalaisverkot. Menetyksen kokijoita olisi eniten,
vähintään 60% vastaajista, Oppivan Vaara-Karjalan, Itä-Turun, Nettimaunulan ja Saariston
MEBBin vastaajien keskuudessa. Näiden joukossa kaikkein suurimmat kuntakohtaiset
prosenttiosuudet löytyvät alkuperäisen Ylä-Karjala -hankkeen kunnista: Nurmeksessa ja
Valtimolla yli 70% vastaajista ja Juuassa peräti yli 80%. Juuka on hyvä esimerkki siitä,
kuinka verkosta tulee paikallisyhteisöjen oma kiistojen kautta. Juuan kunnan johto yritti
jättäytyä pois verkkoa ylläpitävistä jatkohankkeista, mutta joutui perääntymään verkon
aktiivisten puolustajien edessä. Tällöin alueella käytiin julkinen keskustelu siitä, mitä kaikkea
kansalaisverkon loppuminen merkitsisi.

Miesten ja naisten suhtautumisessa verkon menetykseen ei ollut kokonaisuutena eroa (53%)
mutta eri ikäisillä vastaajien kohdalla oli: nuorista aikuisista (20 -  29 v.) vain yksi kolmasosa
kokisi verkon loppumisen menetyksenä ja yli kuusi-kymppisistä vastaavasti yli kaksi
kolmasosaa.

Myös eri sosio-ekonomisessa asemassa olevia vastaajien kohdalla eroja löytyy. Laajimmin
menetyksenä verkot lopettamisen kokisivat eläkeläiset ja maanviljelijät, sekä samoin selvästi
yli puolet vastanneista yrittäjistä, työttömistä ja osa-aikaisista.

Näyttää siis kuitenkin siltä, että lyhyessäkin ajassa Oskut ovat tavoittaneet joitakin
kansanosia: kaikilla paikkakunnilla verkkoa aktiiviset käyttävät eläkeläiset kokevat
kansalaisverkon tärkeäksi, samoin usealla paikkakunnalla esimerkiksi maanviljelijät tai
työttömät. Lopettamisen uhka koetaan kipeämmin siellä missä paikalliset yhteisöt ovat olleet
muutenkin aktiivisessa liikkeessä. Näissä tapauksissa kansalaisverkot ovat tunnistaneet
paikallisen yhteisöllisyyden kehitystarpeita ja voineet tarjota toiminnalle osallistumisen
välineitä, uusia areenoita, käsitteitä ja symboleita (tavoitteita, visioita).

3. Projektit paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina ja hajottajina

Kansalaisverkkojen tarkoitus on luoda välineitä, joilla torjutaan syrjäytymisen uhkia ja
autetaan ihmisiä osallistumaan tietoyhteiskuntakehitykseen. Yleisellä tasolla nämä tavoitteet
ovat kuultavissa ja luettavissa hankkeiden suunnitelmista ja hankkeiden toimijoiden puheista
ja kirjoituksista. Näistä tavoitteista ei kuitenkaan automaattisesti seuraa paikallisen
yhteisöllisyyden vahvistumista. Tietoyhteiskuntaan ja verkostotalouteen liittyy nimittäin myös
hyvin vahvaa yksilöiden, ryhmien, verkostojen kilpailua. Unelma kilpailussa pärjäämisestä ja
nopeista voitoista on ollut osa suomalaista tietoyhteiskuntamurrosta ja näitä unelmia yritysten
ja sijoittajien menestystarinat ruokkivat. Näin ollen paikallinen menestys tai onnistuminen
tulkitaan helposti yksilöiden tai yrityksen menestyksenä eikä paikkakunnan yhteisenä.

Uudet ajatukset ja toimintaideat viittaavat tulevaisuuteen. Niillä voi aina olla sekä yhteisöä
rakentavia että hajottavia vaikutuksia. Ne kutsuvat joukkoonsa ja kokoavat yhteen uudesta
ajatuksesta vakuuttuneita ja samalla ne vetävät identiteetin rajaviivaa suhteessa niihin, jotka
eivät kuulu tähän kehittäjien a-joukkoon. Yhteiset menestykset luovat yhteishenkeä niille
jotka voivat määritellä itsensä siihen osalliseksi. Menestys antaa lisää pontta toiminnalle,
uskottavuutta visiolle ja oikeutuksen tuntoa hankkeen nimissä toimijoille. Onnistumiset tuovat
mukaan lisää väkeä, edellyttäen että heidät otetaan mukaan ja heidän mukanaan tuomat uudet
voimavarat osataan ottaa käyttöön vahvistamaan toimintaa. Myös epäonnistumiset, joita on
jokaisessa hankkeessa, voivat vahvistaa yhteisyyden kokemusta, jos ne osataan muuttaa
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opetuksiksi, so. kokemuksiksi, joista viisastuneena verkoston toimintakyky lujittuu.
Epäonnistumiset voivat luonnollisesti myös käynnistää kielteisiä kierteitä, vääristelevää
selittelyä, salailua, keskinäistä syyttelyä, syntipukkien hakemista.

Uusien kansalaisverkkohankkeiden etenemisen ongelmat ovat saaneet meidät pohtimaan
uudestaan näiden kansalaisverkkojen äidin, Oppivan Ylä-Karjalan menestyksen laatua. Sen
menestystarina oli myös kertomus paikallisen yhteisöllisyyden muutoksesta. On korostettava,
että kyseessä oli oikeasti yhteisöllisyyden muodoissa tapahtunut muutos eikä missään
mielessä entisen paikallisyhteisön vahvistuminen tai elpyminen. Muutos vain onnistui
tempaisemaan mukaansa entistenkin yhteisöjen jäseniä. Yhteisön eli "meidän" rajoja
määriteltiin uudelleen. Jopa seutukunnan maantieteelliset rajat vaihtuivat, kun Juuka laskettiin
mukaan Ylä-Karjalaan (mikä ei suinkaan ole Juuan kannalta itsestään selvää). Syntyi
poliittisia verkostoja, jotka ylittivät entisiä ryhmien rajoja. Eräänlainen paikallinen
tietoyhteiskunnan sukupolvi löysi toisensa. Ja mikä on tärkeintä, projektin toteuttamisen
verkosto yhdisti paikkakunnan työttömiä, oppilaitosta, kansalaisaktiiveja, valtion
viranomaisia ja kuntia. Tämä paikallisuuden uudelleen yhteisöllistäminen sai ratkaisevaa
tukea ulkopuolisista yhteyksistä, eritenkin maakuntaliitosta ja Sitrasta. Hankkeen aikana sen
verkostoihin tuli mukaan yliopis-ton tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä sekä
menestystarinaa voimakkaasti kaiuttanut ja rakentanut julkisuus. Esimerkiksi paikallisen
yhteisöllisyyden kannalta  Manuel Castellsin vierailulla Pohjois-Karjalassa oli paljon
suurempi merkitys kuin hänen kirjoillaan ja ajatuksillaan.

Haluan tällä korostaa sitä että paikallisen yhteisöllisyyden korostaminen ei saa tarkoittaa vain
entisten käytäntöjen ja perinteisten yhteisömuotojen jatkumista tai elvyttämistä. Kyse on
paikallisen yhteisöllisen elämän aktiivisuudesta ja muutoksesta, voi sanoa sen oppivuudesta.

Yhä edelleen Ylä-Karjalan hankkeen ensimmäisessä arviointitutkimuksessa tunnistetut
menestystekijät tuntuvat päteviltä. Paikallisuus ymmärretään yhteiseksi areenaksi, jossa
tulevaisuus haastaa rakentamaan uutta yhteisöllisyyttä. Myös hankkeen innostunut ja yhdessä
oppiva toimintatapa rakensivat toimijoiden yhteisöä. Silloin kukaan ei ollut vielä keksinyt
oikeaa vastausta, vaan sitä oltiin yhdessä hakemassa. Syntyi yhteinen tunne siitä, että ollaan
tekemässä merkityksellisiä asioita. Oltiin edelläkävijöitä.

Vaikka Oppivan Ylä-Karjalan toteuttajat olivat edelläkävijöitä, niin tämä ei eristänyt heitä
muista ihmisistä, vaan hankkeella oli paikallisen yhteisön merkittävän osan hyväksyntä ja
tuki. Heidän ymmärrettiin etsivän ratkaisuja paikkakunnan yhteisiin tulevaisuuden haasteisiin,
joiden edessä niin monet näyttivät olevan neuvottomia. Paikallista hyväksyntää tuki se, että
hanke laajensi siihen osallistuvien piiriä. Omista tutuista ja kunnollisista ihmisistä, jotka
olivat joutuneet ulkoisten syiden vuoksi työttömiksi, tuli hankkeen kouluttajia, jotka vetivät
uusia ihmisiä verkon käyttäjiksi. Heistä tuli myös hankkeen julkisia edustajia ja
puolestapuhujia. Vaikka hanke sai paljon julkisuutta, tämä ei ns. noussut päähän, vaan
hankkeen retoriikka säilyi paikallisuuteen ankkuroituna. Heistä ei tullut paikkansa ja juurensa
hylänneitä kosmopoliitteja. He pikemminkin korostivat paikallisuuttaan ja asettuivat kiivaasti
puolustamaan yksinkertaista, käyttäjälähtöistä, paikallisissa olosuhteissa toimivaa ja
paikallisten yhteisöjen tarpeita palvelevaa ”junttiverkkoa”. Tällaiseen menestykseen
paikallisten poliitikkojen ja yleisemmin paikallisten ihmisten on helppo samaistua ja tulla
mukaan. Niin olikin ja niin kävikin Ylä-Karjalan tapauksessa.

Tämä paikallinen menestyskokemus sai jatkoa kun syntyivät kansalaisverkon laajennus- ja
jatkohankkeet, joissa hankkeen toteuttajat saivat nyt opettajan ja asiantuntemuksen viejän
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roolin. Se vahvisti edelleen Ylä-Karjalan toimijoiden yhteistä edellä kävijyyden kokemusta ja
loi taloudellista perustaa toiminnan jatkamiselle. Oppivan Ylä-Karjalan kokemuksien
mielenkiintoisen sivujuonne on se, että oikeastaan ainoa vakavasti otettava vastustus ja
arvostelu hanketta kohtaan syntyikin atk-asiantuntijoiden piirissä. Se syntyi siinä vaiheessa
kun kansalaisverkko alkoi ikään kuin tunkeutua asiantuntijuuden kentälle. (Kuitenkaan
luopumatta ”junttiretoriikastaan”, mikä saattoi antaa lisää vauhtia vastustajille.)

Tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen että Ylä-Karjalan tapauksessa onnistuttiin luomaan
sellainen yhteisöllisyyden muoto jossa ydistyi edelläkävijyyden tuoma menestys ja laaja
paikallinen hyväksyntä. Voisi väittää kääntäen, että jos edelläkävijyyteen ei liity yhteisön
hyväksyntää, niin siinä tapauksessa menestys synnyttää kateutta ja epäonnistumiset ruokkivat
omahyväistä väheksyntää tyyliin, ”kyllähän sen arvasi että ei siitä kuitenkaan mitään tule”.

Tässä tullaan varsin lähelle Suomen alueellisten kehityserojen kulttuurista selitysmallia, joka
perustuu kansanluonteen eroihin. On väitetty että itäsuomalaisten kateus on yrittämistä
lannistavaa kun taas länsisuomalaisten kateus on kannustavaa. Vaikka tämä kateusteoria on
lattea ja yksinkertaistava, niin sen takaa voi löytyä havaintoja paikallisten yhteisöllisyyksien
eroista. Kyse ei ole niinkään kateuden määrästä vaan menestyksen kokemisen laadusta. Onko
menestys yhteisöllisyyttä rakentavaa vai sitä tuhoavaa? Ovatko menestyksen verkostot
avoimia ja mukaan kutsuvia vai suljettuja? Ketä ne rajaavat ulkopuolelle? Yhteisöllisyyttä
rakentavat verkostot mobilisoivat paikallisia ihmisiä yhteistyöhön ja niissä on mekanismeja,
joitten kautta laajenevat paikalliset piirit voivat osallistua menestykseen.

Tästä näkökulmasta voidaan kysyä, millainen yhteisöllinen hyväksyntä oli Ylä-Karjalan
jälkeisten projektien toteuttajilla. Ketä hankkeet mobilisoivat mukaan ja ketä ne jättivät
ulkopuolelle? Kenen asialla niiden koettiin olevan?

Otetaan esimerkiksi itäsuomalaiset hankkeet. Päällimmäinen vaikutelma Kainuun Oskusta on
se, että se oli kuntien ja Kainuun liiton hanke. Aikaisemmin tietoyhteiskuntahankkeita vetänyt
Paltamo oli erityisen sitoutunut. Näin ollen hanke kuului paikallisten ja alueellisten
viranomaisten kehittämisponnisteluihin, ehkä niiden parempaan päähän. Käytännössä
Kainuun Oskun kuntakenttä ei ole kovin yhtenäinen vaan tilanne vaihtelee kunnasta toiseen.
Hankkeen etenemiseen kunnissa vaikuttivat henkilökohtaiset kannat ja suhteet ja paikallinen
kehittämisen ilmapiiri.

Myös Piisavo on kuntavetoinen hanke. Se oli osa kahdenlaisia paikallisia yhteistyöprosesseja.
Se oli tiivis osa Pieksämäen seudun kuntajohtajien yhteistyötä, joka on vauhdikkaasti mennyt
eteenpäin monella saralla. Seutukunta tekee oikeasti yhteistä kehittämistyötä, mistä tämä
hanke on yksi osoitus. Myös-PiiSavossa pieni tietotekniikan kokeiluja aikaisemminkin
harrastanut kunta, Haukivuori sitoutui hankkeeseen tiukimmin. PiiSavo hanke oli
samanaikaisesti myös toisen kehittäjäyhteisön osa. Se syntyi sosiaalialan Iso-Inken, sitä
hallinnoineen Diakonian Ammattikorkeakoulun yksikön ja Sitran aikaisemman yhteistyön
pohjalta. Hankkeen ajateltiin tulevan tiiviisti tähän yhteistyöhön mukaan, niin että hankkeet
Iso-Inke tuo sisältöä PiiSavoon ja PiiSavo puolestaan tarjoaa verkoston Iso-Inkessä toimiville.
Nämä yhteisöllisyyden mahdollisuudet eivät kuitenkaan toteutuneet.

Pieksämäen seudulta voidaan tehdä pari Ylä-Karjalan kanssa rinnakkaista havaintoa.
Kummassakin seutukunnassa keskuskaupungit (Pieksämäki ja Nurmes) eivät ole erikoisen
innokkaasti mukana hankkeen toteutuksessa mutta taas kummastakain löytyy pikkukunta
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(Virtasalmi ja Valtimo), joka osaa ottaa hankkeesta suurimman hyödyn. Samanlaista pienen
kunnan ketterää ja sujuvaa yhteisöllisyyttä nähtiin Kainuun pienessä Paltamon kunnassa.

Pohjoiskarjalainen Oppiva -kansalaisverkko muodostui kahdesta erillisestä seutukunnasta,
joista yksi on Keski-Karjalassa ja toinen Outokummun seudulla. Lisäksi hankkeen toimisto
sijaitsi Joensuussa. Hanke ei asettanut tavoitteeksi näiden kahden seudun välisen
yhteisöllisyyden lisäämistä. Yhteisöllisyyttä ja verkostoja rakennettiin paikallisten
oppilaitosten, joittenkin mikroyritysten ja kuntien eri palveluvirastojen kanssa. Todettakoon,
että myös Vaara-Karjalassa, jossa toimii siis Ylä-Karjalan verkon laajennus- ja
jatkohankkeita, uusien asioiden kehittämisen painopiste on siirtynyt kuntien palvelujen
tuomiseen verkkoon. Voidaan sanoa, että myös pohjoiskarjalaisissa verkoissa
yhteisöllisyyden rakentamisen painopiste on siirtynyt. Aikaisemmin se oli enemmän
kansalaisten vaikuttamis- ja keskusteluareenojen järjestämistä,  virtuaalista toritoimintaa ja
vertaiskoulutuksen vyörytystä. Nyt ollaan siirtymässä kohti viranomaisten ja heidän
asiakkaikseen miellettyjen kansalaisten verkottamista. Kansalaisuuskin muuttuu arkisten
asioiden hoitamiseksi.

4. Kehittämisyhteisöjen legendoja ja arjen hiljaista oikeutusta

Edellä esitetyn perusteella sellainen kuva, että paikallisuus voi esiintyä kahden tyyppisen
yhteisöllisyyden osana, samoin kuin tietoverkotkin. Yhtäältä se on osa julkista ja hyvin
julkisuudessa näkyvää hallinto- ja kehittämiskäytäntöä. Itse asiassa paikallisuus on
välttämätön osa uudenlaisten kehittämisyhteisöjen ohjelmia ja kehittämisen ammattilaisten
ajattelua. Paikallisuus on kehittämisyhteisöissä se konteksti, missä ohjelmat implementoidaan,
se missä kohderyhmät asuvat ja elävät, ja se areena missä ohjelmat kohtaavat muiden
ohjelmien ja hallintosektoreiden toimijoita. Näistä kohtaamisista voi syntyä tarvetta
koordinoida mutta koordinaatio ei yleensä tapahtu paikallisesti vaan asiantuntijoiden piirissä.
Paikallisuus siis edustaa myös maallikkotietoa asiantuntijuuden vastakohtana.

Tästä päästään sujuvasti toisenlaiseen yhteisöllisyyden paikalliseen muotoon. Se näyttää
yhteensulautuvan arjen kanssa, joka on elämän välttämättömyyksien hoitoa, tylsiä rutiineja ja
itsestäänselvyyksiä, joita ei tarvitse sanoa ääneen. Elämme sanoilla ilmaisemattomien tapojen
ja olettamuksien matalassa kulttuurissa. Paikallisuus on se areena, jossa kehittämisohjelmien
menestystarinoiden tuottamilla yhteisöillä voi parhaassa tapauksessa olla arjen maanläheisten
yhteisöjen hiljainen tuki ja hyväksyntä.


