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Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka 
Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista  
 
 
Pienen maaseutukaupungin sosiaalinen tila ja kulttuurinen kestävyys. 
Bourdieulainen tapaustutkimus asukkaiden arvoista, resursseista ja paikallisesta 
toimijuudesta. 

 

Tutkimusasetelma 

 

Tutkimuksen keskeisenä tarkastelun kohteena ovat maaseutukaupungin asukkaiden 
spatiaaliset orientaatiot: ihmisten aikaan ja tilaan sekä liikkuvuuteen liittyvät resurssit 
ja toimintataipumukset. Maaseutukaupungin paikallinen kulttuuri näyttäytyy yhtäältä 
spatio-kulttuurisena toimintaympäristönä, joka rajaa ja mahdollistaa yksilöiden 
toimintaa, toisaalta se on yksilön resurssi, käyttövoima, joka mahdollistaa ihmisten 
liikkeen ja pyrkimykset paikallisilla kulttuurisen ja sosiaalisen toiminnan kentillä. 
Kulttuurisen kestävyyden kysymykset liittyvät toimijan ja rakenteen väliseen 
yhteiseen intressiin ylläpitää tätä keskinäistä vuorovaikutusta. Käsitykset 
kulttuurisesta kestävyydestä ja sen päämääristä sekä käytettävistä menetelmistä 
kuitenkin vaihtelevat eri toimijoiden välillä eikä tavoitteisiin päästä ilman sosiaalista 
kamppailua.  

 

Kamppailussa on kyse ennen kaikkea resursseista ja siitä miten  paikallisten 
asukkaiden erilaiset kulttuuriset resurssit tunnistetaan maaseutupaikkakunnalla ja 
miten resurssit tulevat käyttöön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti? 
Tutkimuskysymykset liittyvät niin kantaväestön kuin muualta tulleiden asukkaiden 
erilaisten resurssien tunnistamisen ja tunnustuksen problematiikkaan: miten 
paikallisten asukkaiden erilaiset inhimilliset resurssit tunnistetaan 
maaseutupaikkakunnalla sen eri toimintojen kentillä kuten työelämässä, virallisissa 
verkostoissa, kulttuuri- ja yhdistystoiminnassa tai naapurisuhteissa.  

 

Tarkasteltavanani ovat yhtäältä toimijuutta määrittävät rakenteelliset ehdot sekä 
toimijoita kentille ohjaavat subjektiiviset tekijät kuten arvot ja intressit. Empiiriset 
tutkimuskysymykset kohdistuvat ensiksi maaseutukaupungin rakenteeseen. Kysyn 
Minkälainen yhdyskunta pieni ja syrjäinen maaseutukaupunki on? Sosioanalyysin 
avulla muodostan kuvan tutkimuspaikkakunnan demografisista piirteistä, sen sosio-
ekonomisesta jakaumasta ja paikkakunnalla asuvien asukkaiden resurssirakenteesta 
(pääomista). Toiseksi selvitän paikallisten asukkaiden toimijuutta maaseutukaupungin 
ympäristössä ja sitä,kuinka erilaiset arvot ja resurssit ohjaavat asukkaiden intressejä 



 2

osallistua paikalliseen toimintaan? Tässä tarkastelen asukkaiden mielenkiinnon 
kohteita ja arvoja osallistua erilaisille paikallisen kulttuuritoiminnan kentille kuten 
työelämään, kulttuuri- ja yhdistystoimintaan. Kolmanneksi selvitän, miten toimija ja 
rakenne kohtaavat maaseutukaupungin kentillä, eli miten paikallisten 
asukkaidentoimijuus rakentuu suhteessa heidän asuinpaikkansa spatio-kulttuuriseen 
maaperään. Kysyn minkälaisia mahdollisuuksia ja esteitä asukkaiden resurssien 
tunnistamiseen ja niiden käyttöönottoon liittyy paikallisilla kollektiivisen toiminnan 
kentillä? Toimijuuden mahdollisuudet ja esteet liittyvät sekä toimijan omiin 
käytettävissä oleviin resursseihin että paikan rakenteellisiin, toimintaa kehystäviin ja 
rajaaviin, tekijöihin. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa Pierre Bourdieun sosiaalisten erojen 
uusintamisen teoriaan eli ns. kenttäteoriaan. Teorian mukaan yksilön toimijuus on 
kaksoishermeneuttisessa suhteessa resursseja tuottaviin rakenteisiin eli ns. kenttiin. 
Yksilö on samalla sekä rakenteensa tuote että toimija, joka tuottaa ja uusintaa 
toimintaympäristönsä (kentän) rakenteita.Toimintaa ohjaa käytännön järki, joka on 
ihmisen sosialisaatiossa syntynyt kyky ohjata ja ohjautua erilaisiin asemiin tietyissä 
resurssirakenteissa.Teorian ontologiset juuret ovat konfliktiteoriassa. Sen mukaan 
kaikkea sosiaalista toimintaa leimaa symbolinen kamppailu resursseista ja niitä 
tuottavien rakenteiden uusintamisesta. (Bourdieu1974;1979; 1980; 1994.) 

 

Taustaoletuksenani on, että maaseutuyhdyskunta muodostaa erityisen kulttuurisen 
uusintamisen areenan, joka antaa asukkailleen tietyntyyppiset edellytykset kultivoida 
kulttuurisia resurssejaan sekä osallistua paikalliseen kulttuurikamppailuun. Yksilön 
kyky pärjätä tässä kamppailussa riippuu ensinnäkin siitä, minkälaisia sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia intressejä hänellä on osallistua kulttuuristen resurssien 
kasaamiseen. Ja toiseksi, kuinka mielekkäänä hän näkee paikallisen kulttuurin 
merkityksen, niin että hänen kannattaa investoida siihen aikaa ja resursseja. 
Oletuksenani on, että paikalliset toimintahorisontit vaihtelevat asukkaiden välillä 
johtuen yksilöiden erilaisista intresseistä ja mahdollisuuksista osallistua mukaan 
paikalliseen toimintaan. Yksilön toimijuuteen vaikuttavat paitsi yksilön subjektiiviset 
tekijät (arvot, resurssit ja intressit) mutta myös paikkakunnan rakenteelliset olosuhteet, 
jotka osaltaan määrittävät toimijan havainnointikykyä kulttuuristen resurssien 
tunnistamisessa sekä luovat puitteet hänen kulttuuriselle harrastuneisuudelleen. 
(Bourdieu1979, 135-136; 1985, 725-726, 743; Kangas & Kivistö 2011.) 

 

Tutkimuksen empiirinen tapaustutkimuskohde sijaitsee Keski-Suomessa. 
Tutkimuskohde edustaa tyypillistä tapausta syrjäisestä maaseutukaupungista, joka on 
kokenut yhteiskuntarakenteen muutoksia. Tutkimuskohteen valintaa leimaa huoli 
syrjäisten ja taantuviksi luokiteltujen maaseutukaupunkien kulttuurisesta 
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kestävyydestä. Tutkimusaineisto koostuu 473 paikallisen asukkaan Survey-
kyselystäja 35 teemahaastattelusta. Haastateltavat olen valikoinut ositetulla otannalla 
kyselyyn vastanneiden joukosta. 

Menetelmällisesti sovellan tutkimuksessa sekä määrällistä että laadullista aineiston 
analyysiä, jota kutsutaan myös ns. monimenetelmäisyydeksi (mixedmethods). Käytän 
Survey-aineistoa paikkakunnan rakenneanalyysin pohjana ja sen tulkinta nojaa 
tilastollisiin menetelmiin. Laadullisen haastatteluaineiston avulla avaan asukkaiden 
subjektiivisia lähtökohtia ja kokemuksia paikallisesta toimijuudesta. Tulkitsen 
aineistoa sisällöllistä ja narratiivista analyysia käyttäen. 

 

Kulttuurisen kestävyyden määritteleminen 

 

Kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta keskeisinä ongelmina tutkimuksessa 
nousevat esiin kysymykset siitä, minkälaisia kulttuurisia resursseja eli 
kulttuuripääomia paikallisilla asukkailla on hallussaan ja miten nämä resurssit 
saadaan mukaan paikalliseen kulttuurin ”tuotantoon” niin, että toiminnan voi ajatella 
olevan kulttuurisesti kestävää. Olennaista on myös selvittää, kuka tai ketkä viime 
kädessä päättävät siitä mihin suuntaan paikallista kulttuurista kehitystä viedään ja 
minkälaisten kulttuuristen piirteiden paikkakunnalla halutaan ylipäänsä kestävän.  

 

Kulttuurin käsitteellistäminen nojaa työssäni bourdieulaiseen tulkintaan kulttuurin 
kentästä ja kulttuurin määrittelyihin liittyvistä kamppailuista sekä kysymyksiin siitä 
mikä on ”hyvää” kulttuuria ja minkä pitäisi olla kestävää. Kulttuurisen kestävän 
kehityksen määrittelyn apuna käytän kestävän kehityksen neljän pilarin mallia 
(ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen), jossa kulttuurinen näyttäytyy 
omana entiteettinä suhteessa muihin kestävän kehityksenosa-alueisiin(Birkeland& 
Soini 2010). Se, mitä kulttuurinen kestävyys on nimenomaan maaseutukaupungissa, 
tulee empiirisesti määritellyiksi tutkimuksesta saatujen tulosten kautta. 

 

Laaja kulttuurin käsite 

 

Bourdieulaisen(1979) kulttuurintulkinnan mukaan kulttuurin määrittely on pitkälti 
diskursiivisen kamppailun tulosta. Kulttuuriset hierarkiat ovat konstruktioita ja 
kontekstisidonnaisia, jolloin niitä tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Jokainen 
paikalliskulttuuri muodostaa omanlaisensa suhteenympäröivään luontoon ja kestävän 
kehityksen sosiaaliseen ja taloudelliseen jatkumoon. Kulttuurin määrittely ja rajaukset 
tapahtuvat siis tapauskohtaisesti ja kontekstisidonnaisesti. Koska kulttuurin määrittely 
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on diskursiivisen kamppailun tulosta (ja kulttuuriset hierarkiat sen mukaisia), se 
mahdollistaa myös kulttuurin käsittämisen laajasti a priori. Laajaan kulttuurin 
käsitteeseen liittyy sellaisia yleismaailmallisia ulottuvuuksia kuten kieli, sivistys, 
taiteet, uskonto, perinteet ja erilaiset elämäntavat. Tämän lisäksi laaja kulttuurin käsite 
kattaa sisälleen lukemattoman joukon alakulttuureja, jotka ulottuvat aina ns. 
perinteisestä korkeakulttuurin kentästä erilaisille kansalaistoiminnan kentille kuten 
folkloreen. (ks. esim. Williams 1983; 1981.)Paikalliset kulttuuriset rajaukset ja 
hierarkiat tuleesiis etsiä empiirisesti. Tämä myös mahdollistaa maaseudulla 
esiintyvien erilaisten kulttuurimuotojen tunnistamisen ilman että maaseudulle 
sovitetaan esimerkiksi urbaania kulttuurihierarkiaa.  

 

Kulttuuri yhdyskunnan kestävän kehityksen uusintamisen kehässä 

 

Ymmärrettäessä kulttuuri laajasti, bourdieulaisessa kehyksessä, kulttuurisen kestävän 
kehityksen kysymykset liittyvät keskeisesti kulttuurin demokraattisuuteen ja 
resurssien saatavuuteen myös alueellisesti. Toisaalta kulttuurisen kamppailun luonne 
tuottaa erilaisia käsityksiä kulttuurien paremmuudesta ja ”hyvästä kulttuurimausta”, 
mikä aiheuttaa erimielisyyttä kulttuurisen kestävyyden päämääristä ja keinoista. 
Kulttuuriseen arvostukseen ja tunnustukseen liittyvä problematiikka synnyttää 
jännitteitä ihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja johtaa (diskursiiviseen) 
kamppailuun siitä, mikä tai minkä pitäisi olla kestävää. Keskeisenä haasteena on 
paikallisten toimintarakenteiden säilyttäminen ja toimintakenttien laajentaminen 
uusille ideoille ja kulttuureille. 

 

Paikallisen kestävän kehityksen osalta näen että yhdyskunnassa on kolme 
reproduktion perustasoa, joihin sen inhimillinen toiminta keskittyy: sosiaalinen, 
kulttuurinen ja taloudellinen taso. Neljäs inhimillisen toiminnan taso on poliittinen 
(valta) taso, joka muodostuu linkittyneistä suhteista muilla uusintamisen tasoilla. (ks. 
Kivitalo 2005; 2007; Kaunismaa 2000, 136-137.)Jokainen taso tuottaa omanlaisiaan 
pääomaresursseja (ks. Bourdieu 1986) ja jokaisella niistä on tärkeä tehtävä kestävän 
kehityksen uusintamisen kehässä. Inhimillisen toiminnan keskiössä on luonto, jonka 
materiaaliselle perustalle kaikki toiminta perustuu. Luonto muodostaa yhdyskunnan 
materiaalisen perustan eli niin sanotun luontopääoman. Tasot on kuvattu seuraavassa 
kolmion muotoisessa kuviossa, joka ilmentää paikallisen kestävän kehityksen kehää 
(ks. kuvio 1). 
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Kuvio 1. Paikallisen kestävän kehityksen kehä. 

 

 

Kuviota voi lukea vasemmalta alhaalta niin, että yhdyskunnassa sosiaalinen 
ulottuvuus vastaa inhimillisen reproduktion perusedellytyksistä kuten syntyvyydestä 
ja hoivasta. Keskeisiä toimijoita tällä sektorilla ovat perheet, naapurusto, yhdistykset 
ym. Sosiaaliset suhteet ja hoivaresurssit tuottavat yksilöille ja yhteisön jäsenille 
sosiaalista pääomaa. Kestävän kehityksen kehässä sosiaalisen uusintamisen kannalta 
keskeiset normatiiviset kysymykset liittyvät inhimillisen elämän edellytyksien 
rakentamiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä turvalliseen elämään. 
Paikallinen sosiaalinen ilmapiiri kertoo yleisesti siitä, mikä on yhdyskunnan 
sosiaalinen vastuu luonnosta, miten asukkaat suhtautuvat kanssaihmisiin, kuinka 
avoin tai sulkeutunut paikkakunnan kulttuuri- ja yhdistyselämä on ja miten 
luonnonresursseja jaetaan asukkaiden kesken.  

 

Kestävän kehityksen kulttuurinen taso puolestaan vastaa yhdyskunnan kulttuuristen 
tietojen, taitojen, tapojen, traditioiden ja kulttuuri-instituutioiden sekä 
kulttuuriobjektien uusintamisesta. Tässä tehtävässä keskeisessä asemassa ovat paitsi 
perheet niin ennen kaikkea sellaiset kulttuuri-instituutiot kuten koulut, kirkot, 
yhdistykset ym, jotka ylläpitävät ja vievät eteenpäin (paikkakunnan)kollektiivista 
kulttuuriperintöä. Instituutioiden välityksellä ihmisille kasautuu erityistä kulttuurista 
pääomaa kuten koulutuspääomaa, kulttuurimakua, paikkatuntemusta, tyyliä ja tapoja. 
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Yhdyskunnan kulttuurinen ilmapiiri määrittelee pitkälti myös sen, minkälainen suhde 
paikallisilla asukkailla on suhteessa ympäröivään luontoon ja luonnonresursseihin, 
paikalliseen kulttuuriperintöön ja erilaisiin kulttuurisiin kokeiluihin.  

 

Kestävän kehityksen kannalta kolmas keskeinen toimintataso on taloudellinen pilari, 
joka pääasiassa vastaa muiden sektoreiden kustantamisesta. Taloudellisesta 
kehityksestä vastaavia tahoja ovat elinkeinosektori ja julkishallinto, joiden vastuulla 
ovat paikalliset työpaikat ja yritystoiminta. Taloudellisen kentän erityispääomaa on 
taloudellinen pääoma so. raha ja rahassa mitattavat objektit ja symbolit. Luonnon 
kestävyyden kannalta on olennaista se, minkälainen rooli luonnonresursseilla on 
yhdyskunnan taloudellisessa tuotannossa (esim. maanviljelys, teollisuus). 
Paikkakunnan taloudellisella kestävyydellä on suoraan vaikutusta muiden pilarien 
toimintaedellytysten rahoittamiseen.  

 

Kolmion sivuille, inhimillisen toiminnan kehälle, linkittyy poliittinen valta, joka 
muodostuu yksittäisten toimijoiden tai instituutioiden samanaikaisista asemista 
kestävän kehityksen eri reproduktiotasoilla. Poliittinen valta määrittää kenttien välisiä 
voimasuhteita ja päättää siitä, miten resursseja allokoidaan eri toiminnan alueiden 
välillä, esim. mitä toiminnan alueita priorisoidaan: annetaanko kulttuurin tuotannolle 
tukea vai investoidaanko elinkeinosektorille. Poliittinen valta linkittyy osa-alueita 
yhdistäväksi kehäksi ja siellä asemiaan pitävillä, kuten paikkakunnan 
luottamushenkilöstöllä, on käytössään symbolista valtaa päättää muita pilareita 
koskevista asioista (Kivitalo 2007). 

 

Kulttuurilla on tässä kehässä oma ja itsenäinen tehtävänsä tieteen, taiteen, kielen, 
uskontojen ja perinteiden uusintamisessa, joita ei voi redusoida muille kestävän 
kehityksen kentille. Kulttuurin erottaminen omaksi kestävän kehityksen osa-alueeksi 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi irrallaan kestävän kehityksen muista osa-
alueista. Etenkin silloin kun kulttuuri ymmärretään laajassa mielessä, kulttuurisen 
kestävyyden problematiikat liittyvät keskeisesti myös sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Toisaalta kulttuurinen kehitys on monilta osin 
myös riippuvaista taloudellisten resurssien allokoinnista kulttuurin kentille ja 
päinvastoin kulttuurin roolista paikallisen hyvinvoinnin tuottajana (Kangas ja Kivistö 
2011). 

 

Tuloksia 
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Tutkimuksen keskeiset empiiriset löydökset osaltaan vahvistavat käsityksiä 
maaseudun kulttuurisesta ja sosiaalisesta tilasta.Ne kertovat yhtäältä maaseudun 
monimuotoisuudesta ja toisaalta sen erityisyydestä mutta myös relationaalisuudesta 
muuhun yhteiskuntaan nähden. (ks. Massey 2008.) Toimijuus maaseutukaupungin 
kulttuurisilla kentillä liittyy pitkälti toimijan ja rakenteen väliseen homologiaan, mikä 
tarkoittaa että toimija ja rakenne ovat symbioosin kaltaisessa suhteessa toisiinsa. 
Yhtäältä rakenne tukee toimijan pyrkimyksiä ja tavoitteita luoden 
toimintamahdollisuuksia ja toisaalta toimija tuottaa ja uusintaa rakenteita, mikä 
edelleen laajentaa sen toimintarakenteita. Kiteytän tulokseni alustavasti seuraaviin 
väittämiin:  

 

1. Maaseutukaupungin kulttuuri ei ole homogeeninen, koska ei ole yhtä 
tuotantokulttuuria tai yhtä arvopäämäärää, jonka kaikki asukkaat yksimielisesti 
jakaisivat. On olemassa useita erilaisia kulttuureja, jotka asettuvat eri tavoin tilan 
hierarkiaan. Tällaisia perinteisiä maaseutukulttuurista kumpuavia valtakulttuureja 
ovat mm. vanhaan talonpoikaiskulttuuriin nojaava arvo- ja normijärjestelmä sekä 
luontoon läheisesti liittyvä kulttuuritoiminta kuten metsästys- ja kalastuskulttuuri. 
Toisaalta maaseutukaupungissa esiintyy lukematon joukko kulttuureja, jotka eivät ole 
sidoksissa spatiaaliseen toimintaympäristöönsä vaan ovat osa laajempaa 
yhteiskunnallista ja globaalia kulttuurin kaanonia (tai postmodernia rapsodiaa). 
Tällöin ne eivät ole nimenomaisesti maaseudulle tyypillisiä kulttuurin muotoja sen 
paremmin kuin ne olisivat maaseudulle epätyypillisiäkään. Tällaisia kulttuurin 
muotoja ovat mm. kansainvälinen kulttuuri ja digitaalinen kulttuuri. 

 

2. Maaseutu muodostaa omanlaisensa kulttuurisen toiminnan kehyksen, jossa ihmisten 
kulttuuriset resurssit ja toimintamahdollisuudet poikkeavat muualla tuotetuista 
resursseista. Tämä johtuu spatiaalisista eroista ja rajoista, jotka muokkaavat kunkin 
yhdyskunnan kulttuuri-ilmapiiriä. Paikkakunnan spatio-kulttuuriset erityispiirteet 
muodostuvat paikan luonnonolosuhteista, sosiaalisesta, taloudellista ja kulttuurisesta 
ilmastosta sekä paikkakunnan sijainnista suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Tällaista 
sosio-spatiaaliseen tilaan kiinnittyvää kulttuurista tietämystä ja tuntemusta voisi 
kutsua spatiaaliseksi tai paikalliseksi kulttuuripääomaksi. Paikallinen 
kulttuuripääoma selittää sen, miksi toimijoiden toimintakyvyssä esiintyy eroja 
riippumatta heidän yleisestä kulttuurisesta pääomastaan. Toimijuus paikkakunnan 
rakenteissa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin toimija kykenee lukemaan 
paikkakunnan kulttuurista koodistoa ja osaa navigoida sen normi- ja 
merkkijärjestelmässä. Ne, joiden primäärihabitus on rakentunut paikallisissa tai 
samankaltaisissa olosuhteissa (eli tuntevat maalaiskulttuuria), pystyvät paremmin 
toimimaan paikallisissa rakenteissa ja käyttämään niitä hyväksi (ks. Bourdieu 1998, 
77; ks. myös Högbacka 2003, 263-266; Ojankoski 1998, 23-48, 210). 
Yhteentörmäyksiä esiintyy erityisesti muualta tulleiden kohdalla, sillä toimijan 
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odotusten ja rakenteiden välillä saattaa olla suuriakin tulkintaristiriitoja, mikä 
hankaloittaa heidän toimijuuttaan paikallisissa rakenteissa.  

 

3. Maaseutukaupungin kulttuuri-ilmapiiriä leimaa tietynlainen 
sisäänpäinkääntyneisyys. Tämä ulossulkemisen ja tunnistamisen problematiikka 
liittyy nimenomaan alkuperäisten asukkaiden (”me”) ja muualta tulevien (”muut”) 
välille. Sulkeutuneisuus korreloi perinteisesti myös paikkakunnan koon kanssa (ks. 
esim. Ojankoski 1998; Swanson et al. 1979) eli mitä pienempi paikkakunta on 
asukasluvultaan ja mitä syrjäisempi sijainti sillä on suhteessa muihin keskuksiin, sitä 
linkittyneempiä ovat myös reproduktion kentät suhteessa toisiinsa, jolloin sitä 
pienempi piiri käyttää valtaa yhdyskunnan asioista. 

 

4. Kulttuuripääoman kasaaminen edellyttää spatiaalista toimijuutta eli ajan ja tilan 
hallintaa. Kulttuuripääoman hankkiminen etenkin pienessä maaseutukaupungissa, 
jossa koulutus- ja korkeakulttuuriset toimintamahdollisuudet ovat rajatut, toimijalta 
edellytetään liikkuvuutta niin maantieteellisesti kuin virtuaalisestikin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että hankkiakseen yhteiskunnallista kulttuurista kompetenssia 
toimijan on usein muutettava pois paikkakunnalta tai pendelöitävä suurempiin 
keskuksiin (ks. esim. Haapanen 2003). Virtuaalinen liikkuvuus puolestaan viittaa 
kykyyn käyttää hyväksi tietoliikenneyhteyksiä ja luoda verkostoja maantieteellisten 
esteiden yli. 

 

5. Spatiaalisen kulttuuriperinnön siirtäminen sukupolvelta toiselle tapahtuu 
useinpatrilineaarisesti. Tämä liittyy etenkin sellaiseen miesten 
luontoharrastuneisuuteen, jossa paikkatuntemus on merkittävässä roolissa toiminnan 
harjoittamiselle ja toimijuudelle. Miehet korostivat kertomuksissa kuinka he ovat osa 
sukupolvien ketjua, jossa luontoon liittyvää reviirituntemusta sekä metsästys- ja 
kalastustaitoja siirretään isältä pojalle. Tätä voi pitää eräänlaisena perittynä 
spatiokulttuurisen pääoman muotona. Naiset harrastavat myös luonnossa liikkumista, 
marjastusta ja sienestystä, mutta paikkatuntemusta ei korostettu siinä määrin kuin 
miesten kertomuksissa. Erot miesten ja naisten kertomuksissa saattavat johtua 
rooliodotuksista, jotka korostavat miesten julkista ja naisten yksityistä (kodin) roolia. 

 

6. Omaksuttu kulttuuri voi olla este kulttuuriselle toimijuudelle. Tämä tuli esiin 
sellaisissa tilanteissa, joissa toimijan omat toimintaorientaatiot olivat ristiriidassa 
omaksutun kulttuurisen normin kanssa. Esimerkiksi perheen sisäinen hierarkia ja 
omaksuttu rooli perheessä vaikuttivat siihen missä määrin toimija katsoi sopivaksi 
toteuttaa omia kulttuuriharrastuksiaan (esim. kirjallisuuspiiriin osallistuminen) yli 
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perheen muiden velvoitteiden (esim. kotityöt), jotka olivat usein sukupuolittuneita ja 
kulttuurisidonnaisia. 

 

7. Maaseudun asukkailla on intressiä säilyttää oma asuinpaikkansa elinvoimaisena. 
Maaseudun kulttuurisen kehityksen suunnasta ei ole kuitenkaan yksimielisyyttä. 
Tämä johtuu siitä, että kulttuuristen resurssien kirjo on valtava ja asukkailla on 
erilaisia preferessejä kulttuuritoiminnan kehittämisen osalta. Erot kärjistyvätusein 
vastakkainasetteluina eri kultttuurinkenttien ja toimijoiden välillä, kuten urheilu vs. 
taideharrastukset mutta myös spatiaalisesti eri kyläkuntien kesken, erityisesti silloin 
kun päätetään resurssien jaosta alueiden välillä. 

 

Maaseudun kulttuurisen kestävyyden kannalta keskeiset päätelmäni liittyvät niihin 
tutkimuksesta esiin nousseisiin empiirisiin havaintoihin, jotka tukevat nykykäsityksiä 
maaseudun spatio-kulttuurisesta tilasta ja toisaalta niihin havaintoihin, jotka ovat 
kriittisiä ylhäältä tuotettuja kestävän kehityksen määritelmiä kohtaan (ks. Birkeland& 
Soini 2010; Agenda 21). Yksi tällainen kyseenalainen kestävän kehityksen 
indikaattori on jatkuvuuden määre, joka mielletään yleensä positiiviseksi kulttuurisen 
kestävyyden ulottuvuudeksi. Omassa tutkimuksessani kulttuurisen kestävyyden 
jatkuvuuden ulottuvuus on kaksiteräinen. Yhtäältä jatkuvuus luo toimintaedellytyksiä: 
ollessaan kulttuurinsa tuote ihminen pystyy lukemaan oman kulttuuriympäristönsä 
merkkejä ja toimimaan niin että hän tunnistaa asioiden lähtökohdat, toimintalogiikat 
ja toimintahorisontit (ns. pelisilmä) ja kykenee investoimaan toimintaympäristöönsä, 
mikä luo jatkuvuutta sekä rakenteille että toimijuudelle. Toisaalta kulttuurinen 
ympäristö muokkaa ihmisen kulttuurista havainnointikykyä, tapoja ja kulttuurimakua 
niin että yksilö (joka on tavallaan oman kulttuurinsa tuote) ei ole aina tietoinen oman 
kulttuurinsa kääntöpuolista ja saattaa näin tahtomattaan jatkaa esimerkiksi muita 
väestöryhmiä alistavan kulttuurin uusintamista (vrt. sosiaalinen oikeudenmukaisuus). 
Esimerkkinä tästä on eräänlainen sokeutuminen oman kulttuurin varjopuolia kohtaan, 
jota Bourdieu(1979)kutsuu doksaattiseksi uskoksi asioiden ”oikeasta ja luonnollisesta 
järjestyksestä”. Jatkuvuus ei siis ole kestävän kehityksen kannalta hyvä asia silloin, 
kun se uusintaa kulttuurista mielivaltaa ja (väki)valtarakenteita sosiaalisesti 
kestämättömällä tavalla. Näin ollen kulttuurin jatkuvuuden kysymyksiä ei voi 
tarkastella ottamatta kantaa myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin.  

 

Sen lisäksi että kulttuuri on suhde, myös maaseutu on bourdieulaisittain ajateltuna 
suhde. Maaseutu on suhteessa paitsi sen asukkaisiin myös suhteessa ympäröivään 
maailmaan. Maaseudun kehitystä ei siis tule erottaa yksilön kehityksestä eikä 
yhteiskunnan muusta kehityksestä. Kehitys edellyttää paitsi jatkuvuutta myös 
itsereflektiota ja kykyä muutokseen. Bourdieulaisittain ajateltuna kulttuurisen 
(kestävän) kehityksen dynamiikka liittyy nimenomaan kentällä tapahtuvaan 
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liikkeeseen ja kamppailuun ”hyvän kulttuurin” määritelmistä, jolloin kamppailu 
(argumentti-vasta-argumentti) tuottaa pohdiskelua ja itsereflektiota kehityksen 
suunnasta. Yhteisö jonka sisällä tällaista kamppailua ei ole, ei todennäköisesti 
myöskään omaa kykyä itsereflektioon eikä muutokseen. Bourdieun termein kyse on 
tällöin yhteisön doksisesta suhteesta omaan kulttuuriinsa eli sokeasta uskosta yhteisön 
arvoihin ja normeihin ja niiden oikeudenmukaisuuteen.  

 

Väitän, Bourdieun kirjoituksiin tukeutuen, että kulttuurien välinen kamppailu tuottaa 
kehityksen dynamiikan. Kehityksen kannalta mielenkiintoisia ovat ne tilanteet, jolloin 
jatkuvuuden kehä avautuu tai sitä murretaan ja paikalliset kulttuurin kentät avautuvat 
uusille ihmisille, ideoille ja resursseille. Kriittisin kysymys on pääsevätkö ne osaksi 
spatiokulttuurisenuusintamisen kehää ja millä ehdoilla. Havaintojeni mukaan muualta 
muuttaneiden sisäänpääsy paikallisille kentille on välillä hankalaa, koska paikalliset 
eivät välttämättä tunnista heidän resurssejaan (etenkin jos niiden muoto poikkeaa 
paikallisesta totutusta). Luottamuksen rakentaminen paikallisten ihmisten ja muualta 
tulleiden välille vie aikaa ja joskus käy niin, että muualta tullut jää aina muukalaiseksi. 
Toisaalta voimakkain tarve sekä materiaalisen että sosiaalisen elinympäristön 
muokkaamiseen liittyy juuri muuton jälkeiseen aikaan, jolloin ei välttämättä olla vielä 
tutustuttu paikkakunnan sosio-kulttuuriseen maaperään ja törmäykset ovat 
todennäköisempiä. Mikäli sisääntulo sosiaaliseen tilaan epäonnistuu huomattava 
määrä resursseja menetetään uusintamisen kehästä. Yhteisön tehtävänä on toki myös 
suojella omia jäseniään ja heidän asemaansa (Bourdieu1979), mutta liika 
protektionismi voi aiheuttaa inhimillisten resurssien puutetta ja kulttuurisen toiminnan 
tyrehtymistä (tästä esimerkkinä metsästysseurat). Mikäli arvokasta kulttuurista 
pääomaa menetetään, kyse ei voi olla kulttuurisesti kestävästä kehityksestä. 
Indikaattoreja tällaisesta kulttuurisen pääoman poisvirtaamisesta ovat mm. paikallisen 
yhdistysaktiivisuuden hiipuminen, asukkaiden syrjäytyminen sekä poismuuttajien 
suuri määrä.  

 

Paikkakunnan arvo- ja normi-ilmastolla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa kestävän 
kehityksen suuntaan ja siihen millä ehdoilla asukkaita osallistetaan paikalliseen 
toimintaan. Kulttuuri voi edistää kestävää kehitystä mutta se voi olla myös jarruna 
uusien ideoiden ja inhimillisten resurssien kultivoinnille silloin kun perinteet ja 
kulttuuriset normit estävät inhimillisten resurssien käytön esimerkiksi sulkemalla 
yhteisöstä ulos sellaisia toimijoita, joiden kulttuuri-identiteetti tai habitus poikkeavat 
valtavirrasta.Kulttuuri määrittää yksilön suhteen itseen, muihin ja luontoon (ks. esim. 
Birkeland& Soini 2010). Kulttuuri määrittää ne ehdot, joilla yksilöitä osallistetaan 
mukaan kulttuurin tuotantoon ja kuinka omaa asuinympäristöä arvostetaan. Kulttuuri 
voi edistää maaseudun kestävää kehitystä nimenomaan silloin kun kulttuurista 
tietotaitoa viedään eteenpäin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden 
mukaisesti osallistamalla asukkaita (myös muualta muuttaneita) paikallisen toiminnan 
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kentille, jakamalla vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, kultivoimalla 
kulttuuripääomaa sekä ottamalla asukkaiden moninaiset resurssit käyttöön paikallisen 
kulttuurin edistämiseksi.  

 

Tutkimukseni tullee osoittamaan että perinteinen, paikkaan sidottu maaseutukulttuuri 
vastaa parhaiten sellaisten toimijoiden ajan ja tilan määrittelyjä, jotka ovat oman 
kulttuurinsa tuotteita ja pystyvät käyttämään hyväksi paikkakunnan 
mahdollisuusrakenteita oman elämäntapansa tueksi. Näkemykseni mukaan perinteisen 
maaseutukulttuurin arvo liittyy nimenomaan paikalliseen tietotaitoon, joka on 
kasautunut sukupolvelta toiselle aikojen kuluessa ihmisen läheisestä suhteesta 
luontoon ja paikallisten kyvystä lukea sen merkkejä. Keskeisenä haasteena tänä 
päivänä on se, miten tätä tietotaitoa siirretään eteenpäin silloin, kun uusien 
sukupolvien intressit eivät enää liity paikkaan tai sukuun samassa määrin kuin ennen 
ja ihmiset määrittelevät identiteettinsä muutenkin kuin vain paikkasidonnaisesti.  

 

Huomioitavaa kulttuurisen kestävyyden määrittelyissä 

 

I Maaseutu tulee ottaa huomioon kulttuurisen kestävyyden tuotannossa. Maaseutu on 
keskeinen kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen uusintamisen paikka ja 
sillä on merkittävä rooli kestävän kehityksen toimeenpanoissa, erityisesti 
luontopääomaan liittyvän tietotaidon ja inhimillisen hyvinvoinnin kannalta. 
Kulttuurisen kestävyyden määrittely liittyy tietojen, taitojen ja tapojen siirtämiseen ja 
kultivointiin sosiaalisesti kestävällä tavalla ympäristöä kunnioittaen ja myös uusia 
kulttuureja luoden.  

 

II Tarkasteltaessa maaseutua kulttuurisen kestävyyden uusintamisen paikkana, 
kulttuuri tulee ymmärtää laajasti. Laaja kulttuuripääoma tulee myös erottaa 
korkeakulttuurisesta pääomasta, joka ei heijastele vain "hyvää makua" vaan laajaa 
kulttuurista tuntemusta ja osaamista yhteiskunnaneri kerrostumista ja alueilta 
(omnivore; ks. Peterson&Kern 1996; Bennet et al. 2009). Maaseutukulttuuri on yksi 
ulottuvuus kulttuurien moninaisuudessa mutta maaseudulla on myös useita erilaisia 
kulttuureja. Maaseutukulttuuria ei pidä myöskään nähdä kaupunkikulttuurin 
vastakohtana vaan omanlaisena tietotaitona ja arvojärjestyksenä, jonka maaseudun 
ihmiset ovat luoneet selviytyäkseen maaseudun olosuhteissa ja ylläpitääkseen sen 
rakenteita sukupolvelta toiselle.  

 

III Kulttuurisen kestävyyden indikaattorit tulee testata empiirisesti. Kestävän 
kehityksen viitekehyksessä kulttuuri näyttäytyy toistaiseksi enimmäkseen 
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yleisluonteisena ohjelmallisena julistuksena, eikä määrittelykamppailuja ole otettu 
huomioon kulttuurisen kestävyyden indikaattoreja luotaessa. On pyritty 
antamaan ”universaaleja” julistuksia ilman riittävän analyyttistä tarkastelua kulttuurin 
arvolähtökohdista ja kulttuurisen määrittelyvallan logiikoista; esimerkkinä tästä on 
kulttuurisen kestävyyden indikaattoriksi esitetty jatkuvuuden (continuity) idea. 
Kulttuurinen kehitys mielletään siis kestäväksi silloin, kun sillä on jatkuvuutta. 
Jatkuvuuden tavoite onkin looginen määre kulttuuriselle kestävyydelle silloin, kun 
puhutaan normatiivisesti hyväksi havaitun kulttuurin jatkuvuudesta. Se ei kuitenkaan 
toimi silloin kun halutaan oppia pois huonoista kulttuurisista tavoista kuten 
rakenteellisesta väkivallasta (ks. esim. Puupponen 2009).  

 

IV Kulttuuri on myös (väki)valtaa. Se että kulttuurin käsitettä ei ole juurikaan purettu 
analyyttisesti kestävän kehityksen toimeenpanoissa aiheuttaa myös sen että kulttuurin 
toinen puoli, (väki)valta, sivuutetaan määrittelyissä lähes kokonaan. Esimerkiksi 
edellä mainittu jatkuvuuden indikaattori lähtee olettamuksesta että kaikki vallalla 
oleva kulttuuri on "hyvää" ja jatkuvuus on arvo sinänsä. Se minkälainen kulttuuri on 
edistettävää ja mille halutaan jatkuvuutta, riippuu tietenkin siitä minkälaisia 
normatiivisia latauksia ”hyvälle” kulttuurille annetaan. Nämä kysymykset liittyvät 
olennaisesti paitsi kulttuurisen kestävyyden normatiivisuuteen laajemmin mutta myös 
kulttuurin paikallisiin määrittelykamppailuihin ja siihen miten ne linkittyvät 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen vallan kysymyksiin. 

 

V Kulttuuri tulee pitää kulttuurisena. Kulttuurisen kestävyyden käsitteen määrittely 
vaatii ennen kaikkea analyyttistä keskustelua siitä, mitä paikallisella 
kulttuurilla/kulttuureilla tarkoitetaan ja minkä kehityksen halutaan olla kestävää. 
Näkisin että tämän analyysin paikka on empiriasta johdetuista tulkinnoista ja niissä 
teoreettisissa työkaluissa, joilla kulttuuria (taiteena, tieteenä, traditioina, kasvatuksena, 
elämäntapana) määritellään. Mikäli kulttuuri mielletään kestävän kehityksen yhdeksi 
keskeiseksi osa-alueeksi, kulttuurille kuuluvaa määrittelyvaltaa ei voi luovuttaa 
talous- tai ympäristötieteiden tehtäväksi, sillä, bourdieulaisittain tulkittuna, kulttuurin 
(itseis)arvoa ja logiikkaa voidaan ymmärtää parhaiten vain sen omista lähtökohdista 
(kentältä) käsin. Vaarana muutoin on että kulttuurisen arvo jää instrumentaaliseksi ja 
sen normatiiviset periaatteet tuotetaan kulttuurisen ulkopuolelta kuten taloustieteistä. 
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kulttuuri olisi irrallinen muista kestävän 
kehityksen ulottuvuuksista, päinvastoin ymmärtämällä kulttuuria sen omista 
ontologioista käsin, ymmärretään paremmin myös ne arvolähtökohdat, jotka tulee 
huomioida kestävän kehityksen kokonaisuutta ajatellen. Toistaiseksi kulttuurisen 
kestävän kehityksen idea näyttäytyy enimmäkseen ”ylhäältä alaspäin” tuotettuna, eikä 
kulttuurin käsitettä ole määritelty myöskään riittävän teoreettisesti (ks. esim. Agenda 
21). Kulttuurinen kestävyys on myös tuotettu suhteellisen analogisesti muista 
kestävän kehityksen ulottuvuuksista (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen). 
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Kulttuurinen monimuotoisuus kuitataan usein monikulttuurisuudella (vrt. 
biodiversiteetti), jolloin määrittelyssä ohitetaan relativismin ongelma sekä 
kulttuuriseen demokratiaan liittyvät valtakysymykset. Joissain versioissa kulttuurinen 
kestävyys sulautetaan osaksi sosiaalista kestävyyttä, jolloin kulttuuria koskevat 
kulttuuriset teoretisoinnit sivuutetaan keskusteluista. (ks.  Birkeland& Soini 2010). 

 

VI Kulttuuri on suhde. Bourdieulainen tulkintakehys antaa hyvät edellytykset 
tarkastella kulttuuria kestävän kehityksen osa-alueena sen omista lähtökohdista ja 
toimintalogiikoista käsin mutta myös sen vuoksi, että bourdieulainen lähtökohta 
ymmärtää, että kulttuuri(nen) on aina myös suhde. Se on tulkintakehyssekä yksilöön 
itseensä että yhteisöön (sosiaalinen), ympäristöön (ekologinen) ja taloudelliseen 
kehitykseen (ks. Kuvio 1.). Kulttuurinen kehitys luo ehtoja ja mahdollisuuksia muille 
kehityksen osa-alueille (luova talous, osallisuus) mutta se myös hyötyy muiden osa-
alueiden kehityksestä (sosiaalinen oikeudenmukaisuus, taloudellinen tuki ym.) 
Ymmärrettäessä kulttuuri suhteena ei voida myöskään jättää huomioimatta sen 
vaikutuksia muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin. Se että kulttuuri ymmärretään 
suhteena, aiheuttaa toisaalta myös ongelmia sen universaaleille määrittelyille. 
Kontekstisidonnaisuus ei kuitenkaan poista tarvetta etsiä yleisiä kulttuurisen 
kestävyyden periaatteita. Paikantamalla kulttuurisen kestävyyden peruslähtökohtia 
empiirisesti voidaan tuottaa tärkeää tietoa siitä, mitä kulttuurinen kestävyys kussakin 
tapauksessa tarkoittaa. Tapauskohtainen empiirinen tutkimus voi täydentää niitä 
kulttuurisen kestävyyden nykymääritelmiä, joita on toistaiseksi tuotettu lähinnä 
ylhäältä alaspäin. 

 

 

Lähteet 

 

Agenda 21 for culture. 2009. Culture and sustainable development: examples of institutional 
innovation and proposal of a new cultural policy profile.UCLG – United Cities and Local 
Governments. 

Bourdieu, Pierre. 1974.Avenir de classe et causalité du probable. Revuefrançaise de sociolgie 
15 (3), 3-42. 

Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Critique social du jugement. Les Éditions de Minuit: 
Paris. 

Bourdieu, Pierre. 1985. The social space and the genesis of groups. Theory and Society 14 (6), 
723-744. 

Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. Teoksessa Richardson, J.G. (ed.), Handbook of 
Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood: New York. 241-258. 



 14

Bourdieu, Pierre. 1994. Raisonspratiques. Sur la théorie de l’action. Paris: Éditions de Seuil. 

Bennet, Tony, Mike Savage, Elizabeth Silva, Alan Warde, ModestoGayo-Cal& David Wright. 
2009. Culture, Class, Distinction. London & New York: Routledge. 

Birkeland, Inger& Katriina Soini. 2010. Developing the role and meaning of cultural sustainability in 
cultural policy. Paper for ICCPR 2010, University of Jyväskylä, August 2010. 

Haapanen, Mika. 2003. Studies on the Determinants of Migration and the 
SpatialConcentration of Labour. Jyväskylä Studies in business and economics 27. University 
of Jyväskylä. 

Högbacka, Riitta. 2003. Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura: Helsinki. 

Kangas, Anita & Kalevi Kivistö. 2011.  Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja 
kehittämispolitiikka. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2011:12. 

Kaunismaa, Pekka. 2000. Yhdistyselämä ja sosiaalinen pääoma. Teoksessa Ilmonen, K. 
(toim.), Sosiaalinen pääoma ja luottamus. SoPhi: Jyväskylä. 

Kivitalo, Mari. 2005. Kuka muuttaisi syrjäiseen pikkukaupunkiin? 

Kivitalo, Mari. 2007. Habitus muuttoliikkeessä. Teoksessa Alanen, Leena, Salminen Veli-
Matti & Martti Siisiäinen (toim.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät. Koulutuksen 
tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto.  

Massey, Doreen. 2008. Samanaikainen tila. Vastapaino: Tampere. 

Ojankoski, Teija. 1998. Oikea pieni kaupunki. Maantieteen ja asukkaiden näkökulma 
suomalaiseen pikkukaupunkiin. Turun yliopisto. 

Peterson, Richard A. & Roger M. Kern. 1996. Changinghighbrowtaste: Fromsnob to omnivore. 
American SociologicalReview 61: 900-907. 

Puupponen, Antti. 2009. Kulttuuri, kestävyysjavuorovaikutuspaikallisenruoantuo- 
tannonkehittämisessä [Culture, sustainability and interaction in development of local food production]. 
Terra 121: 2, 95−106. 

Swanson, B., Cohen R.A. &Swanson, E.P. 1979. Small Towns and Small Towners: 
Framework for Survival and Growth. Sage Library of Social Research 79. Sage Publications 
Ltd: USA. 

Williams, Raymond. 1981. Culture. Fontana Press: Great Britain. 

Williams, Raymond. 1983. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. Fontana Press. 
Harper Collins Publishers: London. 

 

 

 



 15

 


