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Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan Seinäjoen ja Peräseinäjoen vuoden 2005 alussa tapahtunutta kunta-

liitosta hallinnon ja lähidemokratian näkökulmasta. Tutkimus on osa Ruralia-instituutin toteuttamaa 

Seinäjoki-Peräseinäjoki –kuntayhdistymisprosessin seurantahanketta 2005-2007. Yhtenä kuntaliitos-

ten suurimpina haasteina ovat erilaisten hallintokulttuurien yhteensovittaminen sekä kansalaisten 

osallistumisen ja demokratian toimivuuden turvaaminen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin 

se, miten uusi kaupunginvaltuusto toimii peräseinäjokisten valtuutettujen näkökulmasta ja toisaalta 

miten uuden asukaslautakunnan toiminta on käynnistynyt. Tutkimus toteutettiin pääosin käyttämäl-

lä teemahaastatteluja. Haastattelut on kohdennettu kaupunginvaltuustossa Peräseinäjoen alueelta 

oleviin henkilöihin sekä asukaslautakunnan jäseniin. Haastattelujen kokonaismääräksi tuli 13 kappa-

letta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hallintokulttuuri ja päätöksenteko oli Peräseinäjoen edustajien 

näkökulmasta muuttunut kuntaliitoksen jälkeen muodollisemmaksi, hitaammaksi ja kankeammaksi. 

Tämä ymmärrettiin kuitenkin suuren kunnan organisaatioon ja toimintakulttuuriin kuuluvana luon-

nollisena piirteenä.  Samaten puolueiden erilaiset voimasuhteet toivat poliittiseen keskusteluun eri-

laisen sävyn kuin aikaisemmin yhden valtapuolueen hallitsemassa Peräseinäjoen kunnanvaltuustossa. 

Peräseinäjoen valtuutetut olivat myös hyvin sopeutuneet uuteen roolinsa koko Seinäjoen kehityksestä 

huolta pitävinä edustajina.

Paikallisen hallinnan osalta asukaslautakunnan rooli ja asema koettiin vielä kehittymättömäksi. Se 

hakee edelleen paikkaansa niin osana kaupungin lautakuntajärjestelmää kuin alueensa asukkaiden 

vaikuttamiskanavana. Keskeinen ongelma on tunne päätös- ja vaikutusvallan puuttumisesta. Asu-

kaslautakunnan olemassaolo on kuitenkin tärkeä ja Peräseinäjoki voi toimia mallina muodostetta-

essa vastaavia toimielimiä Nurmon ja Ylistaron liittyessä osaksi Seinäjokea. Jatkossa tulisikin pohtia, 

miten asukaslautakunnan toimintaedellytyksiä voitaisiin vahvistaa yhtäältä päätöksentekoelimenä ja 

toisaalta kansalaisten vaikuttamiskanavana. Lautakunnan tulee kuitenkin säilyä selkeästi osana koko 

kaupunkiorganisaation yhteistä hallintoa. 
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Taustaa

Seinäjoen ja Peräseinäjoen vuoden 2005 alussa tapahtunut kuntaliitos liittyy laajempiin kuntaraken-

teen muutospaineisiin. Niiden taustalla on ollut tarve järjestää palveluita uudelleen siten, että palve-

lujen laatu, saatavuus ja tuottavuus voidaan varmistaa. Toisaalta tarve kuntarakenteen muuttamiseksi 

on lisääntynyt myös kiristyvän alueiden välisen kilpailun vuoksi, jossa suurten kuntien menestymisen 

edellytyksiä pidetään pieniä kuntia parempana. Tällä hetkellä kuntarajojen sopeuttamiseen vaikuttaa 

lähinnä kunta- ja palvelurakenneuudistus, joka käynnistettiin keväällä 2005. 

Kuntarajojen sopeuttaminen voi toteutua kahdella tapaa: yhtäältä vaihtoehtona on ollut kuntarajojen 

ylittävän yhteistyön lisääminen ja toisaalta kuntaliitokset (Haveri 2002). Uusien kuntien perustaminen 

ja vanhasta luopuminen vaativat kuntien poliittisilta päätöksentekijöiltä yhteistä näkemystä tavoitteis-

ta ja uuden kunnan toiminnan strategisista päälinjoista. Heterogeeniselle luottamushenkilöjoukolle 

yhteisten päämäärien suunnan hahmottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, ja esimerkiksi keskeisissä 

aluekehityskysymyksissä vanhat kuntarajat ja niistä johtuvat näkemyserot voivat vaikuttaa päätöksen-

tekoon ja intresseihin.

Yhteisen näkemyksen saavuttamisen ohella haasteena voidaan pitää myös hallinnon erilaisten toi-

mintakulttuurien yhteensovittamista liitostilanteessa. Lisäksi laajapohjaista luottamushenkilöstöä olisi 

pyrittävä hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Kuntaliitoksen jälkeen pitäisi pystyä luomaan sellai-

nen valtuuston toimintatapa, jossa poliittinen kulttuuri tukee liitosalueiden kehittämistä ja toisaalta 

mahdollinen kahtiajako liitosalueen ja keskuksen välillä poistuu. Liitoksiin liittyvissä arviointitutkimuk-

sissa on todettu, että valta keskittyy usein pienelle luottamushenkilöjoukolle eivätkä kaikki valtuutetut 

pääse välttämättä vaikuttamaan asioihin haluamallaan tavalla. Tunne vallan puutteesta ja esimerkiksi 

valikoitu tiedonvälitys voivat aiheuttaa muutosvastarintaa ja haluttomuutta nähdä uusia rakenteita 

ja uutta tilannetta mahdollisuutena. Tällöin on vaarana se, että uudessa tilanteessa liitosprosessia ja 

tulevaisuuden kehittämistyötä tarkastellaan liiaksi vanhojen rakenteiden kautta.

Luottamushenkilöiden lisäksi tulee kuntarakenteen muuttuessa kiinnittää huomiota myös kuntalais-

ten vaikutusmahdollisuuksiin. Kuntaliitosten yhteydessä kuntalaisten kiinnostus päätöksentekoon 

osallistumiseen tai sen seuraamiseen ei useinkaan vähene vaan pikemminkin lisääntyy (Zimmerbauer 

& Kahila 2006). Osallistumishalukkuus kuitenkin kanavoituu usein muun kuin perinteisen kunnallisen 

päätöksentekojärjestelmän kautta (von Bruun 2005, 19-20). Käytännössä tämä tarkoittaa osallistu-

mista erilaisten verkostojen kautta.

Kuntalaisten äänen ja mielipiteiden kuuleminen onkin tärkeää. Sen toimiva järjestäminen on haas-

tavaa. Viime aikoina lähidemokratiaa on liitostilanteessa pyritty turvaamaan muun muassa erilaisten 

lauta- ja neuvottelukuntien sekä aluefoorumeiden avulla. Näiden tarkoituksen on osaltaan myös tu-

kea alueen omaehtoista kehittämistoimintaa. Esimerkiksi asukaslautakunta toimii siis parhaimmillaan 

sekä lähidemokratian välineenä että aluekehittämisen virittäjänä.

Seinäjoki-Peräseinäjoki kuntayhdistymisprosessin seurantahankkeen osallistumiseen ja hallintoon liit-

tyvässä kokonaisuudessa tarkasteltiin kuntaliitoksen vaikutuksia kahdesta edellä mainitusta eli luotta-

mushenkilöiden muuttuneeseen toimintaympäristöön ja lähidemokratiaan liittyvästä näkökulmasta. 

Tarkemmin sanottuna tutkimus kohdentui valtuuston sekä asukaslautakunnan toimintaan ja sen toi-

minnan arviointiin. Tarkoituksena on ollut tuoda yhtäältä esiin, miten valtuusto toimii peräseinäjokis-

ten valtuutettujen näkökulmasta sekä toisaalta miten asukaslautakunnan toiminta ja rooli on koettu. 

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat näin muodoin olleet:
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■ Millaisia toimintakulttuurin eroja entisen Peräseinäjoen ja nykyisen Seinäjoen valtuustojen 
välillä voidaan löytää ja miten mahdolliset erot ovat vaikuttaneet työskentelyyn?

■ Näkyvätkö entiset rakenteet valtuustotyössä jollakin tavalla ja jos näkyvät, pitäisikö niistä 
pyrkiä aktiivisemmin eroon?

■ Miten päätöksenteossa huomioidaan eteläisen Seinäjoen mahdolliset erityistarpeet?

■ Onko asukaslautakunnalla riittävä rooli, jotta lähidemokratian periaate toteutuu sen kaut-
ta?

■ Millainen on asukaslautakunnan ja luottamuselinten välinen suhde?

■ Miten asukaslautakunnan asemaa ja resursseja tulisi jatkossa kehittää?

Tutkimus on toteutettu pääosin teemahaastattelumenetelmällä. Haastatteluiden kohteena ovat ol-

leet kaupunginvaltuustossa olevat Peräseinäjoen alueen henkilöt sekä asukaslautakunnan jäsenet. 

Tällä hetkellä valtuuston yhteensä 51 jäsenestä kuusi asuu entisen Peräseinäjoen kunnan alueella. 

Asukaslautakunnan jäseniä on yhteensä 12. Tämän tutkimuksen haastatteluiden kokonaismäärä on 

13 kappaletta. Haastatelluista kahdeksan oli pelkästään asukaslautakunnan jäseniä. Loput haasta-

tellut olivat valtuutettuja, joista osa on myös asukaslautakunnassa. Haastattelut toteutettiin 11.6. 

– 2.7.2007.

Raportissa on kolme pääteemaa. Raportin aluksi tarkastellaan kunnallista päätöksentekojärjestelmää, 

jolloin keskeistä ovat esimerkiksi valtuustotyön muutokset kuntaliitoksen seurauksena sekä ylipäänsä 

Peräseinäjoen asema uudessa tilanteessa. Toisena teemana on kuntalaisen osallistuminen päätök-

sentekoon. Tällöin tarkastellaan sitä, miten yksittäiset kuntalaiset vaikuttavat haastateltujen mukaan 

yhteisten asioiden hoitoon ja alueensa kehittämiseen. Molempien teemojen taustalla kulkee ajatus 

hallinnon muutoksesta kohti yhteishallintaa ja uudenlaisia politiikanteon ja aluekehittämisen toimin-

tatapoja.

Kolmas pääteema liittyy Peräseinäjoen asukaslautakunnan toimintaan. Tarkastelun kohteena ovat 

asukaslautakunnan tehtävät ja rooli sekä asema päätöksentekojärjestelmässä. Aiemmissa osioissa 

sivutaan myös lautakunnan asemaa lähidemokratian toteuttajana. Asukaslautakunnan toimintaa tar-

kastellaan myös suhteessa uusiin hallinnan tapoihin. Raportin lopussa palataan vielä yleisemmällä 

tasolla päätöksentekoon osallistumista vetäen yhteen keskeisiä tuloksia.    

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön toteuttamaa Seinäjoki-Pe-

räseinäjoki –kuntayhdistymisprosessin seurantahanketta. Hanke on toiminut vuosina 2005-2007 ja 

siinä on tutkittu kuntaliitoksen vaikutuksia eri näkökulmista. Osallistumiseen ja hallintoon liittyvän 

näkökulman lisäksi teemoja ovat olleet asuminen (Heiskanen ja Kahila 2006), palvelut ja maankäyt-

tö (Suutari ja Zimmerbauer 2007) sekä nuorten ajankäyttö ja kaupunkikeskustan viihtyisyys. Lisäksi 

hankkeessa on toteutettu Peräseinäjoen alueen asukkaille niin sanottu lähtötilakysely (Zimmerbauer 

ja Kahila 2006). Seurantahankkeen rahoittajina ovat toimineet Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjan-

maan liitto. Hankkeessa on ollut mukana myös Peräseinäjoen asukaslautakunta.   
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Kunnan toiminta

Kuntien toiminta koostuu hyvinvointi- ja palvelutehtävistä, edunvalvonta- ja kehittämistehtävistä, 

demokratia- ja johtamistehtävistä sekä valtion osoittamista hallinto- ja viranomaistehtävistä (Anttiroi-

ko ym. 2007, 20). Tässä raportissa keskeisimpinä tehtävinä nousevat esiin demokratiatehtävät sekä 

edunvalvontatehtävät. Näihin kuuluvat muun muassa verkostojen ja kumppanuuden edistäminen, 

paikallisyhdyskunnan etujen valvonta sekä olennaisemmin asukkaiden kansanvallan toteuttaminen, 

poliittisen vallan jakaminen sekä arvojen ja etujen yhteensovittaminen. Kun kuntakoko kasvaa kuten 

Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksessa kävi, demokratiaan, osallistumiseen ja osallisuuteen liitty-

vät kysymykset nousevat erityisen relevanteiksi. Toki ratkottavana on ollut myös paljon hyvinvointi- ja 

palvelutehtäviin liittyviä kysymyksiä. 

Toimintaa varten kunnat ovat organisoituneet tietyllä tavalla. Kunnissa on toimielimiä, jotka koostu-

vat kuntalaisia edustavista luottamushenkilöistä. Kunnanvaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. 

Valtuusto valitsee hallituksen ja lautakunnat kunnallisvaalien tuloksen perusteella edustamaan eri 

poliittisia ryhmiä. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kunnanhallitus johtaa kunnan 

hallinnon päivittäistä toimintaa, valmistelee ja toimeenpanee valtuuston päätösvaltaan kuuluvat asi-

at sekä vastaa taloudenpidosta. Hallitus myös valvoo kunnan etua. Kunnanhallituksessa esittelijänä 

toimii kunnanjohtaja. Lautakunnat toimivat puolestaan kunnanhallituksen alaisina toimieliminä omil-

la tehtäväalueillaan. Lautakunnat valmistelevat omaa toimintaansa koskevan talousarvioesityksen ja 

hoitavat toimintansa talousarvioesityksessä asetettujen puitteiden mukaisesti. (Anttiroiko ym. 2007, 

69–70.)

Pikkalan (2005, 25) mukaan kuntien luottamuselinhallinto on vahvasti perinteisten puolueiden kä-

sissä. Toisaalta puolueen jäsenyys ei ole ehdoton edellytys kunnallisen luottamustoimen saamiselle. 

Vuonna 2003 toteutettuun VILU-kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä kaikkiaan 9 % luokitteli 

itsensä sitoutumattomiksi. Suhteessa eniten puolueisiin sitoutumattomia luottamushenkilöitä on pie-

nissä kunnissa. 

Vanhasta luopuminen ja uusien kuntien perustaminen vaativat kuntien poliittisilta päättäjiltä selkeää 

näkemystä siitä, mitkä uuden kunnan toiminnan strategiset painopisteet ovat. Vahvan näkemyksen 

hahmottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, jos luottamushenkilöjoukko on hyvin heterogeeninen. 

Aiemmin tämä on näkynyt tiettynä liitosennakkoluuloisuutena ja -varovaisuutena. Toisaalta viime-

aikaiset hyvin hoidetut kuntaliitokset ovat saattaneet muuttaa näkemyksiä ja suhtautumista liitok-

siin. Yhteisen näkemyksen omaamisen lisäksi ongelmana voi olla myös luottamushenkilöhallinnon 

hyödyntäminen uuden kunnan rakentamisessa. Uusien valtuustojen valtuustoryhmät ovat keskeisiä 

poliittisen toimintakulttuurin rakentajia. Vaarana on se, että valta keskittyy pienelle luottamushenki-

löjoukolle enemmistön kokiessa vallan puutteen tunnetta. Läpinäkymätön prosessien eteenpäinvienti 

sekä valikoitu tiedonvälitys voivat myös aiheuttaa haluttomuutta nähdä uusia rakenteita mahdollisuu-

tena. Liitosprosessin jälkeistä tulevaisuutta ei saisi myöskään tarkastella vanhojen rakenteiden kautta 

ja oman (entisen) kunnan näkökulmasta. (Kuntademokratia rakenneuudistuksessa 2006, 2–3.)    
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Osallistuminen ja hallinta

Osallistumismahdollisuuksien ja kunnallisen kansanvallan vahvistaminen on ollut 1990-luvulla ja tä-

män vuosituhannen alussa keskeinen paikallista toimintaa koskeva keskustelu- ja kehittämiskohde. 

1990-lukua onkin nimitetty suoran demokratian voittokulun vuosikymmeneksi, sillä monissa Euroo-

pan maissa kunnallislakeja uudistettiin perusteellisesti kuntademokratian osalta. Suomessa kysymyk-

siä tarkasteltiin erityisesti kuntalain valmistelua tehneessä kunnalliskomiteassa, joka aloitti työnsä 

vuonna 1991. Vaikka laki ei toteutunut ehdotusten laajuisena, komitea arvioi varsin kattavasti kun-

nallista kansanvaltaa ja sen kehittämistä. Toki suoralla kansalaisvaikuttamisella on paljon pidemmälle 

menevät juurensa, sillä keskustelua demokratian uudistamisesta käytiin runsaasti jo 1970-luvulla. 

(Anttiroiko ym. 2007, 147–148.)

Koska alueellinen ja paikallinen taso ovat tulleet 1980-luvulta lähtien yhä merkittävämmiksi politiikan 

harjoittamisen foorumeiksi, on luonnollista vastata kyseisten tasojen demokratiahaasteeseen. Kan-

sanvaltainen tahto voi toteutua vain, kun kansan tahto on mahdollista muodostua ja myös välittyä. 

Paikallisen tason vaikuttaminen voidaan jakaa osallistumiseen poliittisiin prosesseihin ja toisaalta mui-

hin paikallisyhteisöjen intresseistä suoritettuihin aktiviteetteihin. Poliittisilla prosesseilla tarkoitetaan 

osallistumista vaaleihin, toimintaa puoluepolitiikassa ja suoraa päätöksentekoon osallistumista. Muu 

aktiviteetti tarkoittaa puolestaan esimerkiksi järjestö- ja yhdistystoimintaa ja muuta kuin institutiona-

lisoituun kunnalliseen päätöksentekojärjestelmään osallistumista. (Anttiroiko ym. 2007, 159.)

Suomessa kunnilla on selvitysten mukaan laajin tehtäväpiiri koko Euroopassa. Tästä syystä kunnan 

asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisella on suuri merkitys. Kriittinen ky-

symys liittyy julkisen vallan ja kansalaisen väliseen suhteeseen. Valtion roolin on katsottu muuttuvan 

eräänlaiseksi takaajavaltioksi, jolloin se ei enää itse toimi aktiivisena toteuttajana. Tähän vaikuttaa 

niin sanottu alueellistumiskehitys, jossa valtiota pienemmät alueelliset yksiköt voimistavat rooliaan 

(Brenner 1999, 432, Deas & Giordano 2003, 227–228). Kehityksen myötä korostuu lähidemokratian 

turvaamisen ohella myös kansalaisten oma vastuu ja vapaaehtoistyö, mikä tarkoittaa yhteistoiminnan 

ja  -hallinnan lisääntymistä sekä palveluntuottamisvastuun ulottamista yhä laajemmalle. (Anttiroiko 

ym. 2007, 161–162). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnallispoliitikot ja kuntien viranhaltijat 

ryhtyvät mahdollistamaan kansalaisten ja erilaisten järjestöjen mukaantuloa yhteisten asioiden hoi-

toon. Niin sanotun edustajapolitiikan kauden onkin sanottu olevan vähitellen väistymässä. Tilalle on 

tulossa julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö, joka lähtee ihmisten oman 

aktiivisuuden tukemisesta.

Kunnallishallinnon voidaan sanoa kehittyneen viime aikoina byrokraattisesta hallintojärjestelmästä 

kohti itseohjautuvien toimintayksiköiden muodostamia kuntakonserneja. 1980-luvulla kuntien riip-

puvuus valtiovallasta väheni ja ratkaisuvaltaa siirtyi alue- ja paikallistasolle. Samalla taloudellinen ajat-

telu ja niin sanottu kilpailukykypuhunta on voimistunut kaikilla hallinnon tasoilla (Sotarauta 2001). 

Muutosta kuvaa Anttiroikon ynnä muiden (2007, 164) mukaan deregulaatio eli sääntelyn purkami-

nen, desentralisaatio eli hallinnon hajauttaminen sekä markkinaohjautuvuus eli markkinaperusteisen 

ja asiakaslähtökohtaisen toimintamallin omaksuminen. 

Nykyään kuntien talouden ja toiminnan ohjaaminen ei perustukaan perinteiseen hierarkkiseen julki-

shallintoon, vaan enemmänkin niin sanottuun hallinta-ajatteluun, jonka mukaan toiminta tapahtuu 

erilaisissa tapauskohtaisesti rakentuneissa yhteistyö-, verkosto- ja kumppanuussuhteissa eri yhteis-

työtahojen kanssa (Haveri 2000, 40). Hallintaan liittyvä keskustelu alkoi viritä 1980-luvun lopulta 
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lähtien, kun kansallisvaltion roolia ryhdyttiin tarkastelemaan uudessa valossa. Tuolloin nähtiin, että 

suvereenin valtion sijaan kehitystä ohjaavat entistä enemmän alue- ja paikallishallinnon toimijat sekä 

toisaalta globaalin ja ylikansallisen hallinnan instituutiot. Globaalit haasteet nähtiin sellaisina, että 

kansallisvaltiot eivät kykene vastaamaan niihin omin neuvoin. Toisaalta paikallisten valintojen teke-

minen globalisoituvassa maailmassa nähtiin yhä tärkeämpänä, joten päätöksentekoa alettiin siirtää 

kunta- ja aluetasolle.

Vaikka hallinnasta puhutaan paljon, julkinen hallinto on yhä tärkeä, sillä se on edellytys esimerkik-

si tasa-arvon toteuttamiselle, tiettyjen julkishyödykkeiden tuottamiselle ja hyvinvoinnin jakamiselle. 

Julkisyhteisöjen toimintatapa on kuitenkin muuttunut siten, että uuden hallinta-ajattelun omaava 

hallinto toimii dynaamisesti ja kehittämisorientoituneesti erotuksena vanhasta kontrollia korostavasta 

hallinnosta. Kun hallinto perustuu julkiseen sääntelyyn, pakkovaltaan ja hierarkioihin, hallinnassa pe-

riaatteena on kehittämis- ja aloitevallan käyttö sekä verkostomainen toimintatapa. Julkisyhteisö toimii 

tällöin enemmänkin koordinoijana kuin toteuttajatahona. (Anttiroiko ym. 2007, 168–169)

Kunnan hallintasuhteet voidaan jakaa kolmeen eri kenttään. Ensimmäisen muodostavat kuntaorgani-

saation sisäiset hallintasuhteet, millä viitataan poliittisten päätöksentekijöiden, kunnan työntekijöiden 

ja johtavien viranhaltijoiden välisiin suhteisiin ja niihin liittyviin luottamuksen, vastuunjaon ja avoi-

muuden kysymyksiin. Toisena kenttänä ovat paikallistason hallintasuhteet ja niihin kuuluvat ne yhteis-

työverkostot, joita kunnilla on yrityssektorin, kunnan asukkaiden sekä paikallisten järjestöjen kanssa. 

Tämän artikkelin osallistumiseen liittyvän lähtökohdan mukaisesti keskeistä on etenkin kunnan ja sen 

asukkaiden välinen suhde, vaikka myös muilla tahoilla oma tärkeä roolinsa. Kolmannen kentän muo-

dostavat ylipaikalliset hallintasuhteet, joilla tarkoitetaan esimerkiksi kunnan ja valtion suhdetta, mutta 

myös esimerkiksi kunnan suhdetta Euroopan unioniin. (Anttiroiko ym. 2007, 173–174.)

Haastatellut valtuuston jäsenet sekä osin myös lautakunnan jäsenet kommentoivat yleisellä tasolla 

hallintokulttuurin ja päätöksenteon muuttumista. Yleinen näkemys oli, että päätöksenteko on kunta-

liitoksen jälkeen muuttunut entistä muodollisemmaksi. Vastauksissa tuotiin esiin, että päätöksenteko 

on nykyisin hitaampaa ja osin myös kankeampaa. Toisaalta tätä ei nähty kovin suurena ongelmana, 

vaan sen koettiin olevan enemmänkin väistämätön tosiasia, joka johtuu esimerkiksi asioiden huolelli-

sesta valmistelusta ja käsittelystä sekä yleisestä päätöksenteon kulttuurista. Kun Peräseinäjoella oli ai-

emmin toimittu päätöksenteossa hyvin joustavasti ja epämuodollisesti, nyt asioiden koettiin menevän 

liiankin kankeasti eteenpäin. Vaikka on tärkeää, että asiat valmistellaan ja toteutetaan lainsäädännön 

mukaisesti, tarpeetonta byrokratiaa olisi silti vältettävä. Kukaan vastaajista ei sanonut, että aiemmin 

päätöksenteko ei olisi noudattanut lainsäädännön antamia ohjeita, mutta nykytilanteessa sääntöjen 

mukaan menemistä korostettiin erityisesti.

Kyllä se isompi laiva kääntyy hitaammin, on se totta. Kuinka negatiivinen asia se loppu-
jen lopuks sitten, en mä sitä näe, että se kauhean negatiivinen. Ehkä se valmistellaan 
sitten huolellisemmin kumminkin, on isompi virkakoneisto, ne valmistelut on tosi hyvät 
ja ne vie aikansa. Ja kun on isot budjetit, ei sinne voi hirveen nopeesti tehä. Kun ajat-
telee, että Peräseinäjoella joskus saatto yks kaks päätettiin joku asia, niin ei se voi niin 
nopeesti, joku pesäpallokenttä. 

Myös päätöksenteon ilmapiirin mahdollisiin muutoksiin otettiin kantaa. Näkemykset olivat varsin ha-

janaisia, sillä osittain ilmapiiriä pidettiin hyvänä, mutta osittain siinä nähtiin myös kehittämisen varaa. 

Vastauksissa tuotiin esiin muun muassa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden varsin muodollinen 

suhde sekä puolueiden väliset jännitteet, joiden tosin nähtiin nyttemmin pienentyneen. Osittain viran-
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haltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä koettiin olevan jopa pientä nokittelua. Puolueiden väliset 

jännitteet ovat ymmärrettävästi nykyään toisenlaisia, sillä Peräseinäjoen kunnassa keskustapuolueella 

oli yli puolet valtuustopaikoista. 

Tietysti sanotaan nyt että, Seinäjoella virkamiesvalta on paljon paljon voimakkaampi 
kun mitä se oli Peräseinäjoella, että valmistelu tietysti tapahtuu virkamiesten kanssa 
ja luottamushenkilöille tuodaan valmiita asioita, että jos jotakin seminaareja käydään, 
yleisluonteisia, että tee näin ja näin ja vedotaan niihin niin se yhtä tyhjän kanssa. Käy-
tännön valmistelu ja se mitä kaupungissa tapahtuu, niin se on kumminkin sitten virka-
miesten kädessä.

Valtuustotyön erot Seinäjoella ja Peräseinäjoella liittyvät esimerkiksi tarpeeseen hallita entistä suurem-

pia kokonaisuuksia ja yleisesti valtuustotyön järjestelmällisyyteen. On selvää, että suuremmassa kun-

nassa pitää omaksua nopeasti tietoa laajemmista kokonaisuuksista. Pienemmässä valtuustossa asiat 

voitiin hoitaa ehkä myös hieman epämuodollisemmin ja tuttavallisemmin. Toisaalta isossa valtuus-

tossa keskustelua syntyy enemmän ja käytettyjen puheenvuorojen lukumäärä on suurempi. Erona 

tuotiin esiin suuremman kunnan valtuuston erilainen dynamiikka, mikä johtuu puolueiden erilaisista 

voimasuhteista. Kun yhdelläkään puolueella ei ole selkeää enemmistöä, poliittinen keskustelu on 

toisen tyyppistä kuin Peräseinäjoen valtuustossa. 

Sanotaan nyt, että sulla on luettavaa kymmenen kertaa enempi. Ei sekään varmaan 
riitä, sulla on enempi, siis ihan mielettömästi sitä, sun pitäis tutustua, kun alue on huo-
mattavasti isompi ja asioita on paljon enempi. Se on jo hyvin erilaista. Ja sun pitää hallita 
paljon isompia kokonaisuuksia, että et sä voi olla yhden asian ihminen, että jos sä oot 
hallitukses tai valtuustos sun on pyrittävä oppia tuntemaan se Seinäjoki. Ei se mikään 
helppo tehtävä oo. Kolmen vajaan neljän tuhannen asukkaan pitäjäs kun on tottunu 
niin. Oppia tuntemaan rajat ja kadut ja talot ja mitä on ennen tehty, kun siellä seuraa 
mukana se vanha politiikka, niitten konkareitten mukana. Sä et aina tiedä mistä puhu-
taan, mitä siellä on tapahtunu taustalla, sulla on tutustumista sata kertaa enempi. 

Seinäjoella ehkä valtuustossa keskustellaan enemmän, tai sanotaan, että siellä käyte-
tään enemmän puheenvuoroja, kun esimerkiks Peräseinäjoen aikaan. Valtuustoryhmien 
työskentely on hyvin paljon järjestelmällisempää. Kunnallisjärjestöjen toimijat varmaan 
joka ryhmissä, täs niin kun Seinäjoen aikana, se oli tavallaan sen valtuustokokouksen 
ulkopuolella tapahtuva valtuustotyöskentely, se oli ehkä epämuodollisempaa Peräsei-
näjoen aikaan. Seinäjoella se on niin kun järjestelmällistä. Siinä on ehkä suurin ero, 
kokouksissa ei kauheesti. 

Valtuutettujen kanssa keskusteltiin myös siitä, millaisena valtuuston ryhmäkuri koetaan ja onko eteen 

tullut tilanteita, jolloin peräseinäjokisuus olisi mennyt ryhmäkurin edelle. Tähänastisten kokemusten 

perusteella näyttää siltä, että peräseinäjokisuus ei mitenkään erityisesti korostu valtuustotyössä. Osit-

tain syynä on puolueryhmien tiiviys, mutta toisaalta myös se, että käsiteltävät asiat eivät ole olleet sen 

kaltaisia, että kannat niihin olisivat muodostuneet selkeästi peräseinäjokisuuden tai seinäjokisuuden 

mukaan. Joissakin ääritilanteissa peräseinäjokiset valtuutetut saatetaan niputtaa yhdeksi joukoksi, 

mutta arkipäivän politiikan tasolla sulautuminen on ollut kattavaa. Ei siis koeta, että peräseinäjokiset 

olisivat valtuustossa jonkinlainen korostetusti oman alueensa etuja ajava tarvittaessa puolueryhmien 

tahdosta piittaamaton joukko. 
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Meitä on aika paljon siellä, meitä on yllättävän paljon joka paikas mukana, mikä on niin 
kun positiivinen asia. Saattaa joskus olla, hyvä ettei kymmenen valtuuston jäsentä oo 
Peräseinäjoelta, jos on varajäseniä. Siellä on niin paljon varajäseniä. Mutta ei, se ei näy, 
että me ollaan niin kun, mikä on mun mielestä hyvä, niin sulauduttu siihen, että me 
ollaan seinäjokisia. Se ei siellä sillä lailla korostu. 

Osallistuminen paikalliseen hallintaan

Demokratia tarkoittaa kansalaisten osallisuutta itseään koskevaan päätöksentekoon. Demokratia 

on länsimaissa pääosin edustuksellista, mikä tarkoittaa ainakin osittaista suoran kansanvallan kor-

vaamista elimillä, joihin yksittäiset kansalaiset ovat luovuttaneet päätöksenteko-oikeutta. Aika-ajoin 

keskustellaan siitä, pitäisikö edustuksellisen demokratian rinnalle kehittää uudentyyppisiä suoran tai 

osallistuvan demokratian elementtejä. Osallistuminen liitetään usein paikallishallinnon kehittämisen 

yhteyteen eli osallistumiseen kunnallisen päätöksenteon piiriin kuuluvien asioiden hoitoon. (Anttiroi-

ko ym. 2007, 243–245.) 

Osallistumista voidaan tyypitellä monin tavoin. Monesti puhutaan institutionaalisesta osallistumises-

ta, millä viitataan laissa suoraan säädeltyyn ja määrättyyn osallistumiseen. Puoli-institutionaalinen 

tarkoittaa puolestaan osallistumista, joka on säädetty laissa mutta vain puitelain tyyppisesti siten, että 

osallistumisesta päätetään kunnan hallinnossa. Kolmantena osallistumisen muotona on ei-institutio-

naalinen osallistuminen, joka ymmärretään kansalaistoimintana ja –vaikuttamisena. (Anttiroiko ym. 

2007, 248–249) Kuntalaisten osallistuminen on mahdollista muun muassa seuraavilla tavoilla:

■ Vaaleihin osallistuminen

■ Päätösosallistuminen (esim. toimiminen luottamushenkilönä, sitova kansanäänestys)

■ Mielipiteen ilmaisu

■ Informaation saaminen ja antaminen

■ Kansalaistoiminta (esim. järjestötoiminta)

■ Toiminta-osallistuminen (esim. talkootyö ja ostopalveluiden tuottaminen)

Osallistumiseen liittyy useita eri näkökohtia. Keskeisiä haasteita ovat Anttiroikon, ym. (2007, 265–

267) mukaan varsinkin seuraavat:

1.  Demokratiaan panostaminen ja pitkän aikavälin demokratiapolitiikan luominen.

 Tällä viitataan siihen, että demokratiakehitys ei ole ennalta määriteltyä ja paikoillaan pysyvää, 

vaan se muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Siksi demokratiasta tulee käydä jatkuvaa 

keskustelua. Ongelmiin täytyy reagoida ja demokratian kehittämiselle on luotava perusta. De-

mokratian kehittämiseen on varattava myös resursseja.

2.  Tiedon tuottaminen demokratian tilasta ja kehittämistarpeista sekä konkreettiset toimet de-

mokratian kehittämiseksi.

 On hyväksyttävä, että demokratian kehittäminen on aikaa vievä prosessi. Lisäksi se on yhtä 

aikaa paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen prosessi. Onkin syytä panostaa demokratian 

selvittämis- ja tutkimustoimintaan. Tutkimusten pohjalta on kyettävä myös tekemään konk-

reettisia toimenpiteitä kansanvallan kehittämiseksi.



14

3. Kansalaisten osallisuuden sekä demokraattisen ja poliittisen yhdenvertaisuuden parantami-

nen.

 Olennaista on se, että kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon mahdollisimman laaja-

alaisesti ja yhdenvertaisesti. Demokratian eri tasoilla pitäisi tarjota laajoja mahdollisuuksia 

osallisuuteen. Tätä varten perusteiden pitää olla kunnossa, eli kaikilla tulee olla samanlaiset 

mahdollisuudet ja oikeudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

4.  Kansalaisten demokraattisen tietoisuuden lisääminen sekä kansalaisten ja päätöksentekijöiden 

vuorovaikutuksen lisääminen.

 Tärkeää on myös demokratiakasvatuksen kehittäminen siten, että tietoisuus ja tiedonsaanti 

paranevat. Tässäkin kohtaa olennaista on demokratian edellytyksiä ja toimintatapoja koskevan 

tutkimuksen kehittäminen mutta myös tiedottamisen lisääminen.

5.  Osallistumisen vaikuttavuuden kehittäminen.

 Osallistumisen lisäämisen kannalta on tärkeää, että osallistumisella on oikeasti merkitystä. 

Osallistumisen aito vaikuttavuus on kansalaisten osallistumismotivaation perusedellytys, joten 

huomiota on kiinnitettävä siihen, miten kansalainen saadaan paremmin ymmärtämään osallis-

tumisen merkitys ja mielekkyys. Osallistuminen on sitä mielekkäämpää, mitä suurempaa mer-

kitystä kansalaiset ymmärtävät sillä olevan.

6.  Myös muun suoran osallistumisen ja kansalaisten kuulemisen kehittäminen vaaliosallistumisen 

ohella.

 Yhteiskunnan olisi kyettävä luomaan uusia osallistumisinstituutioita. Erityisesti tulisi kehittää 

kykyä ottaa kansalaisten näkemyksiä huomioon poliittisessa päätöksenteossa, lainvalmistelu-

työssä ja jokapäiväisessä virkatoiminnassa. Osallistumista tulisi kuitenkin kehittää myös organi-

soimalla uudenlaisia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja. Esimerkiksi informaatioteknologi-

aa voitaisiin hyödyntää vaikuttamisen välineenä entistä useammin.    

On arvioitu, että kuntalaisten osallistumishalukkuus ei tulevaisuudessa sinänsä vähene, mutta osallis-

tuminen tulee tapahtumaan entistä enemmän muun kuin perinteisen kunnallisen päätöksentekojär-

jestelmän kautta. Käytännössä osallistuminen tapahtuukin erilaisissa verkostoissa ja kansalaisliikkeis-

sä. Uudessa tilanteessa korostuu yksilöllisyys, millä tarkoitetaan sitä, että kuntalaisista yhä suurempi 

joukko aktivoituu vasta kun jokin uhkaa omaa elämänlaatua ja lähiympäristöä. (Kuntademokratia 

rakenneuudistuksessa 2006, 3) 

Muutostilanteessa kansalaisten äänen ja mielipiteiden kuuleminen on kunnalle tärkeää. Kuntademo-

kratiaa voi sanoa toimivaksi, jos mielipiteiden kuuleminen on hyvin järjestetty. Kuntaliitostilanteissa 

on otettu käyttöön neuvoa-antavia mielipidetiedusteluja sekä viime aikoina myös mielipidetieduste-

luja, joilla selvitetään kuntalaisten odotuksia uudistusten suhteen. Kuntalaisten luottamus lähidemo-

kratian toimivuuteen ja kuntaorganisaation kykyyn tehdä oikeita päätöksiä vahvistaa kuntahallinnon 

legitimaatiota, joka näkyy loppukädessä vaaleissa. (Kuntademokratia rakenneuudistuksessa 2006, 

3–4)

Haastatteluissa keskusteltiin siitä, mitä pidetään yksittäisen kuntalaisen yleisimpinä tapoina vaikut-

taa päätöksentekoon. Pääsääntöisesti koettiin, että kuntalaiset ottavat yhteyttä joko valtuutettuun 

tai tiettyyn viranhaltijaan halutessaan muutosta johonkin kunnan toimintoon liittyvään asiantilaan. 

Koska valtuutetut ovat tuttuja monille, kynnys ottaa yhteyttä varsinkin ”omaan” valtuutettuun on 

varsin matala. Toisaalta jotkut asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä on järkevämpi ottaa yhteyt-

tä vastuulliseen viranhaltijaan. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi erilaiset luonteeltaan tekniset 
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rakentamiseen, ylläpitoon ja korjauksiin liittyvät asiat. Valtuutettu ja asukaslautakunta voivat sen si-

jaan olla sopivia asioiden ajajia silloin kun kyse on yleisemmän tason aluekehittämisestä, johon liittyy 

uusien prosessien synnyttäminen. Tässä yhteydessä asukaslautakunnan rooli nähtiin kuitenkin varsin 

vähäisenä ja haastatellut kokivat yhteydenottoja tulevan enemmän joko valtuutetuille tai kunnan 

viranhaltijoille. 

Jos ajattelee, että vaikka Peräseinäjokikin, jossa kaikki on tuntenu toisensa ja asiat on 
hoidettu niin kun aikanaan hoidettiin, että viranhaltijakin hoiti niin kun aika laajaa sek-
toria. Jos joku meni kunnan johtajalle sanomaan jotain, vaikka se ei hänen tehtäviinsä 
ollenkaan kuulunu, niin hän hoiti sen asian. Tuolla tietenkin on joka nippelillä ja nappe-
lilla, joku ostaa kasetteja ja joku ostaa kynttilöitä ja joku ostaa vessapaperia, joka asialla 
on oma viranhaltija niin kyl se pikkasen totuttelua tietenkin vaatii. 

Totta kai se tavallaan se matka sinne kuntalaisilta sinne vallan keskiöön, onhan se vähän 
pidempi ja pikkusen mutkikkaampi kuin ennen muinoin, kun saatto mennä kunnan-
johtajan huoneeseen ja kertoa asian. Tai mennä kunnansihteerin huoneeseen ja viedä 
sen asian eteenpäin, että se oli totta kai lyhyempi se. Seinäjoki on kuitenkin aika iso 
kaupunki, ei sinne kaupunginjohtajan huoneeseen nyt niin vaan pölähdetä kuitenkaan 
enää. On se ehkä vähän vaikeempi, mutta ei se mitenkään mahdoton, jos on joku asia 
minkä haluaa saada esille ja läpitte, niin sen saa ihan varmasti, ei siitä oo varmaan ky-
symys ollenkaan. 

Haastateltujen mukaan Peräseinäjoen erityistarpeet on huomioitu uudessa tilanteessa hyvin. Sekä 

asukaslautakunnan jäsenet että valtuutetut olivat sitä mieltä, että Peräseinäjoen aluetta on kohdeltu 

hyvin eikä menettelytapojen osalta ole juurikaan huomautettavaa. Kaikki se on saatu, mistä on ollut 

puhe, eikä kuntaliitoksen koeta heikentäneen Peräseinäjoen asemaa. Tilanteeseen on luonnollisesti 

merkittävästi vaikuttanut yhdistymisavustus, jota on voitu ohjata Peräseinäjoen alueen kehittämiseen. 

Koska kaikki on sujunut pääosin hyvin, on ilmeistä, että tulevien liitosten vaikutusta Peräseinäjoen 

asemaan pohditaan huolestuneina. Onkin aiheellista kysyä, mitä tapahtuu sitten kun yhdistymisa-

vustus on käytetty ja Peräseinäjoki menettää nykyisen erityisasemansa. Toisaalta laajemmin ajateltu-

na koko alueen myönteisen kehityksen nähdään olevan myös Peräseinäjoen etu ja paljon todetaan 

olevan kiinni asukkaiden omasta aktiivisuudesta. Joka tapauksessa kehitykseen on toistaiseksi oltu 

tyytyväisiä ja asioiden todettiin sujuneen hienosti.

Tässäkin on varmaan tällänen historiallinen katsaus, ensin miten on menny kun aikakausi 
muuttuu seuraavan valtuustokauden aikana jo, että meitähän on huomioitu hyvin. On 
kiintiöpaikat ollu lautakunnissa, esimerkiksi siellä on aina ollut edustus täältä ja monissa 
muissakin, missä kiintiöpaikkoja ei erikseen oltu määritelty niin otettu huomioon. Et sillä 
tavalla erityistarpeet on kyllä mun mielestä otettu yli odotusten huomioon. 

Siinä sopimukseshan, joka viis vuotta on voimas, aika hyvin pedattiin monet asiat ja pal-
velut toimii niin kun tosi hyvin, että mulla ei oo tosta mitään negatiivista sanottavaa. Sa-
moin meidän Kalajärven alue on otettu tosi hyvin huomioon. Sitten tietysti, kun meillä 
on ollu nää porkkanarahat, niin tässähän on kiva vielä, että vaikka sanotaan, että ollaan 
saatu niin paljon kaikennäköstä. Asukaslautakunta on saanu päättää niistä, ehdottaa 
mihinkä niitä laitetaan ja kaikki on tavallansa menny läpi. Ei oo hirveesti valittamista. 

Asukaslautakuntaan vaikutuskanavana suhtauduttiin kaksijakoisesti. Yhtäältä lautakunnalla näh-

tiin olevan rooli aidon lähidemokratian mahdollisuuksien luojana, mutta toisaalta tuotiin esiin, että 

kuntalaisilta tulee varsin vähän yhteydenottoja asukaslautakuntaan. Asukaslautakunta näyttäytyykin 
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lähidemokratian kannalta eräänlaisena käyttämättömänä mahdollisuutena. Ainakin toistaiseksi yksit-

täinen kuntalainen ottaa yhteyttää omaan valtuutettuun tai johonkin viranhaltijaan, kun hän haluaa 

vaikuttaa päätöksentekoon. Asukaslautakunnan roolia ja tehtäviä olisi tämän vuoksi tehtävä selvem-

mäksi myös yksittäisille kuntalaisille.

Kyllähän tietysti varmaan niin kun valtuutettujen kautta, mun mielestä ehkä yks tie, 
mutta täytyy kyllä sanoa, että vähän niitä tulee, jos juuri ollenkaan, ainakaan meikäläi-
selle. Tietysti taas mitenkä näille isommille. Ja kyllä mun mielestä toi asukaslautakunta 
vois olla sellanen kanava, mitä kannattais käyttää. Siinä onkin ehkä pieni ongelma, että 
kuntalaiset ei välttämättä miellä sitä asukaslautakuntaa sillä tavalla, että se on taval-
laan tarkotettu peräseinäjokisille, sitä kautta vois yrittää, aivan mitään nippelihommaa, 
mutta kumminkin vähän isommat jutut, niin mun mielestä sitä kautta vois lähtee aja-
maan, jos haluaa kylille jotakin hyvää ja näin päin pois. Sitä kautta, se on se oikea tie. 
Just sitä varten se lautakunta siinä välissä on, mutta ei vielä mun mielestä oo sillä lailla 
kuntalaiset sitä oivaltanu. Ehkä se on pikkusen se asukaslautakunta, tuntuu että sitä. 
On semmonenkin ajatus, että se nyt vaan on siinä, vähän niin kun Lehtimäki Soini, niin 
kun tavataan sanoa. Sitä ei mielletä sellaseks, että sen kautta, että se pystyis mitään 
vaikuttamaan. Eikä se varmasti pystykään, jos ei sitä niin kun käytetä siihen. 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kuntaliitos ei ole juurikaan muuttanut hallinnan ja päätöksente-

koon osallistumisen mekanismeja. Suurin muutos tuntuu olevan Peräseinäjoelta olevien valtuutettu-

jen työmäärän kasvu sekä puoluepoliittisten valtasuhteiden muuttuminen. Kansalaisvaikuttamisessa 

korostuvat oman valtuutetun ja viranhaltijoiden merkitys. Asukaslautakunnalla ei vielä ole ollut mer-

kittävää roolia kansalaisvaikuttamisen kanavana ja lähidemokratian välineenä. Kiintiöpaikat lautakun-

nissa ovat turvanneet peräseinäjokelaisedustuksen kunnallisessa päätöksenteossa, vaikka peräseinä-

jokisuus sinänsä tuntuu toimivan yhteisenä politiikanteon nimittäjänä varsin harvoin. Yleinen käsitys 

tuntuu joka tapauksessa olevan se, että Peräseinäjoki on huomioitu hyvin päätöksenteossa ja se on 

saanut hyvää kohtelua liitoksen jälkeen. 

Asukaslautakunta

Edellisessä kappaleessa viitattiin jo muutamaan kertaan Peräseinäjoen asukaslautakuntaan vuoden 

2005 alussa toteutuneen kuntaliitoksen myötä seuranneena uutena lähidemokratian toteuttamisen 

välineenä. Asukaslautakunnan johtosäännön mukaan sen tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin ja 

viihtyisyyden edistäminen turvaamalla asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet heidän lähipalveluiden-

sa toimivuuteen ja asuinympäristönsä kehittämiseen. Lisäksi lautakunta tukee ja koordinoi asukkaiden 

järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri- ja kylätoimintaa sekä vanhempaintoimikuntien työskentelyä. Asukas-

lautakunta on johtosäännön mukaan myös kanava yhteisen päätöksenteon ja asukkaiden välillä. 

Lautakunnan toiminnalla pyritään edistämään myös uuden kuntayhteisön sisäistä yhdentymistä.

Yksityiskohtaisemmin asukaslautakunnan tehtäviksi on määritelty seuraavat:

- Tukea ja valvoa Peräseinäjoen palvelutoimiston toimintaa

- Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja alueen julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja 

laadun kehittämiseksi samoin kuin asuinolojen, maankäytön ja ympäristön kehittämisestä

- Nimetä alueen edustajat kansalaisopiston neuvottelukuntaan ja asuntopoliittiseen työryhmään 

sekä muihin elimiin, joihin pyydetään Peräseinäjoen alueen edustusta
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- Myöntää alueen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset kaupungin 

talousarvion pohjalta

- Päättää Peräseinäjoen alueella sijaitsevien ja kaupungin omistamien kylätalojen, nuorisotilojen, 

liikunta- ja muiden vastaavien paikkojen käytöstä ellei tehtävää ole määrätty muulle toimieli-

melle tai viranhaltijalle

- Myöntää alueen yksityistieavustukset kaupungin talousarvion pohjalta

- Esittää liikuntapaikkojen, katujen ja kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapitotasot 

ja päättää määrärahojen jakamisesta ko. kohteisiin

- Hyväksyä osaltaan Peräseinäjoen alueelta olevien EU- ym. hankkeiden toteutusjärjestyksen

- Tehdä osaltaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille talousarviota ja alueen investointeja 

koskevat esitykset
- Raportoida ja antaa lausuntonsa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisenä vuonna 

tapahtuneesta yhdistymissopimuksen toteuttamisesta

- Seurata yhdistymisavustusten sekä investointi- ja kehittämishankkeiden tuen käyttöä

Asukaslautakunnassa on 12 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto va-

litsee lautakuntaan 10 jäsentä yhteiseen valtuustoon valituista varsinaisista valtuutetuista, kaupun-

ginhallituksen tai yhteisten palvelulautakuntien jäsenistä tai näiden toimielinten varajäsenistä. Kaksi 

jäsentä valitaan vanhempaintoimikuntien ja kylätoimikuntien esityksestä. Johtosäännön mukaan lau-

takunnassa tulee olla edustettuna kolme suurinta puoluetta tai ryhmää.

Asukaslautakunta tukee ja valvoo Peräseinäjoen palvelutoimiston toimintaa. Tässä tehtävässä lautakun-

ta saa tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä ja hallinnolta tehtävän hoidossa tarpeelliset tiedot. 

Asukaslautakunnan keskeiseksi toiminnaksi on johtosäännössä edellä sanottuun liittyen määritelty 

sen kuuleminen talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa ja muulloinkin, kun kysymyksessä on 

alueen ja sen asukkaiden kannalta merkittävästä hankkeesta. Asukaslautakunnan asiat valmistelee, 

esittelee ja panee täytäntöön palvelutoimiston päällikkö, joka myös toimii lautakunnan esittelijänä 

ja sihteerinä. Lisäksi asukaslautakunta ja kaupunginhallitus pitävät tarpeen mukaan yhteiskokouksia 

kulloinkin ajankohtaisista asioista.

Asukkaiden tarvitsemia lähipalveluita tuottaa Peräseinäjoen kunnantalolla toimiva palvelutoimisto. 

Toimiston tehtävänä on huolehtia yleisestä asiakaspalvelusta ja neuvonnasta sekä välittää asukkaiden 

esityksiä edelleen asianomaisille toimielimille. Toimistossa valmistellaan ja pannaan täytäntöön asu-

kaslautakunnan käsittelemät asiat. Palvelutoimistossa on eri toimialayksiköiden kuten maatalous- ja 

lomitusasiakkaiden, sivistys-, teknisen- ja sosiaalitoimen erityispalveluyksiköt. Lisäksi palvelutoimisto 

tarjoaa valtion aluehallinnon palveluja.

Tutkimusaineiston mukaan lautakunnan jäsenet sekä Peräseinäjoen alueen valtuutetut ovat sisäistä-

neet lautakunnan keskeiset tehtävät pääosin hyvin. Haastatteluissa tuotiin esiin lautakunnan merki-

tystä yhdistymissopimuksen toteutumisen valvojana sekä toisaalta lautakunnan tehtävää erilaisten 

esitysten ja lausuntojen antajana. Lisäksi tuotiin esiin lautakunnan avustusten jakoon liittyvää toimin-

taa, vaikka avustusten määrän todettiinkin olevan pieniä. Kysyttäessä tärkeimmistä tehtävistä haas-

tateltavat mainitsivat myös asukaslautakunnan roolin väestön viestintäkanavana. Tällöin sen nähtiin 

toimivan linkkinä asukkaiden ja kaupungin päättäjien välillä. Kaiken kaikkiaan kuitenkin yhdistymis-

sopimuksen toteuttamisen valvonta nähtiin tärkeimpänä tehtävänä.



18

Tärkeimpinä asukaslautakunnan saavutuksina haastatellut pitivät investointeihin vaikuttamista. Asu-

kaslautakunta on vaikuttanut siihen, että yhdistymisavustuksia on käytetty suunnitelman mukaan. 

Saavutuksina voidaan pitää myös kohdeavustuksen jakoja. Useilla haastatelluilla oli kuitenkin vaikea 

nostaa esiin mitään yksittäistä tiettyä saavutusta tai nähdä ylipäänsä asukaslautakunnan saaneen ai-

kaan mitään merkittävää. Asukaslautakunnan olemassaolo sinänsä nähtiin tärkeänä, mutta toisaalta 

vastauksissa mainittiin, että roolin selkeyttämiseen on mennyt niin paljon aikaa, että mitään merkit-

tävää ei vielä ole ehditty tehdä.  

Omasta asuinalueesta lähtevä alueellinen vaikuttaminen on hyväksi havaittu lähtökohta osallistu-

miselle. Alueellisista lautakunnista sekä neuvottelu- ja kehittämistoimikunnista on saatu Suomessa 

myönteisiä kokemuksia. Haasteena on osallistumisen turvaaminen myös uuden kunnan perustamis-

vaiheessa. Asukaslautakunnan voidaan väittää olevan yksi selkeä pyrkimys osallistumisen varmista-

miseen ja lähidemokratian toteuttamiseen muutoksessa. Aluelautakuntia onkin perustettu useissa 

liitoskunnissa. Kuntalaisnäkökulman huomioiminen onkin mahdollista nykylainsäädännön puitteissa, 

mikäli kunnissa osoitetaan tarpeeksi kiinnostusta aluelautakuntia kohtaan (Kuntademokratia raken-

neuudistuksessa 2006, 4 5.)

Tutkimusta varten haastatellut luottamushenkilöt näkivätkin asukaslautakunnalla olevan selkeän roo-

lin vaikutuskanavana. Vastauksissa korostui, että asukaslautakunta perustettiin nimenomaan toteut-

tamaan lähidemokratiaa. Näyttää kuitenkin siltä, että lautakunnan rooli on tältä osin vielä varsin vä-

häinen. Asukaslautakuntaan ei tule kovin paljon yhteydenottoja kuntalaisilta ja yhteydet kuntalaisiin 

ovat satunnaisia. Asukaslautakunta on siis vaikuttamisen kanavana yksittäisille kuntalaisille varsin 

kaukainen. Kuntien viranhaltijat sekä valtuutetut koetaan tärkeämpinä henkilöinä haluttaessa vaikut-

taa päätöksentekoprosesseihin. 

Tää nyt toimii linkkinä asukkaitten ja kaupungin päättäjien välillä. Se kai se mun mie-
lestä on se tärkein asia. Mitään maata mullistavia saavutuksia me ei olla saatu aikaseks, 
että ei oo tätä kylää käännetty ylösalaisin, mutta pikkuhiljaa. 

Tullaan tekemään paljon sen asian eteen, että me tultais lähemmäksi kuntalaista ja 
ymmärretään, että me tosiaankin toivotaan. Se on ainut konsti. Tää porukka ei voi yk-
sinänsä tätä juttua tehdä, että meidän on pakko saada kontaktia kuntalaisiin enempi. 
Kuntalaisen pitää ymmärtää, että oikeesti tällä on merkitystä. Monihan ajattelee, et ei 
sillä mitään, se ei pidä paikkaansa. 

Kyllä jotkut yhdistykset on ja sitten yksittäiset henkilötkin kyllä on ottanu jonkin verran 
yhteyttä. Sitten tulee niitä kirjeitä tonne, että tämä tienpätkä nyt pitää saada kuntohon 
ja tänne pitää saada valoa. Jostain liikuntatiloista ja luontoreitistä, kyllä niitä mun mie-
lestä. Tietysti aina enemmänkin vois, eihän niitä niin kun mitenkään hirveästi oo tullu, 
mutta kyllä mun mielestä on. Ettei voida sanoa, että ei mitään.

Kaiken kaikkiaan haastatelluilla oli asukaslautakunnan roolista hyvin vaihtelevia näkemyksiä. Sinän-

sä asukaslautakunnan tarve tunnustettiin, mutta toisaalta osittain koettiin myös, että lautakunta ei 

ole saanut tai ottanut sitä roolia, jonka se parhaimmillaan olisi voinut saada. Vastaajat kokivat, että 

lautakunnan toiminta on ollut paikkansa hakemista  ja sen rooli on jäänyt pieneksi. Osittain tähän 

nähtiin olevan syynä jäsenten eräänlainen varovaisuus, mutta tärkeämpänä syynä mainittiin ulkoa-

päin tuleva vaikutusvallan rajaaminen. Toisaalta vastaukset jättivät ilmaan kysymyksen, voiko lauta-

kunta ottaa tulevaisuudessa suuremman roolin, vaikka sille ei nimellisesti nykyistä enemmän valtaa 

ulkoapäin annettaisikaan.
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Asukaslautakunnan rooli on kohtuullisen erilainen kun kaikkien muiden lautakuntien, 
kun muille lautakunnille tehtävät tulee niin kun hallinto sinänsä itte antaa niille. Tai niille 
on jo pitkältä aika väliltä niitä tehtäviä, kun meillä ei sillä tavalla oo. Kun näitä sopimuk-
sia kun tehtiin, asukaslautakunta kun siihen ei oikeen paneuduttu mikä se on ja mitä se 
tekee. Se oli vähän, että kaikki ei oikein usko siihen, se jäi vähän ilmaan. 

Ongelmana on myöskin tämä, että tää on ehdottava yksikkö, että ei oo juurikaan pää-
töksentekovaltaa. Vastuuta on paljon, mutta valta puuttuu. 

Osa haastatelluista oli kuitenkin myös sitä mieltä, että asukaslautakunnan nykyinen rooli on hyvä. 

Tällöin korostettiin sitä, että määrärahojen suuruuden tai pienuuden tarkastelun sijaan toiminnassa 

tulisi keskittyä Peräseinäjoen edunvalvontaan yhteistyön ja keskustelun avulla. Tällöin korostuisivat 

asioiden tuominen keskusteluun, tärkeistä asioista tiedottaminen sekä eräänlainen lobbaustoiminta 

ja muu mielipidevaikuttaminen.
Ei ehkä tarvis olla niin realisti, et miettiä heti perään, ite ainakin siihen syyllistyn, heti 
miettiä, että kuka sen maksaa, mistä ne rahat löytyy. Että olis sellanen ideapankki, et jos 
vaan sitä rahaa tosiaan olis, niin kuin meillä tällä hetkellä hyvä tilanne on, kun on noita 
kohdentamattomia yhdistymisavustuksia, että tässä tilanteessa on hyvä, että on niitä 
ideoita. Ilman, että välttämättä tiedetään, että onko ne mahdollisia toteuttaa. Yleensä 
niihin ratkasu löytyy, kun niitä lähetään penkomaan. 

Mun mielestä tää on melkeen parempi rooli, että me muistutetaan ja pidetään ääntä 
ja viedään asioita eteenpäin neuvotellen, vaikka ei ookkaan sitä määrärahaa. Mun mie-
lestä tää rooli on parempi tällä lailla. Se suurin este on se, jos ajatellaan kehittämistä, 
miten me saadaan ne yrittäjät, yhdistykset ja tavalliset kuntalaiset niin kun ottaa meihin 
yhteyttä. Meidän kautta oikeesti voi viedä asioita, me ollaan voimakkaampi kun se, että 
otta johonkin yhteyttä, ollaan Peräseinäjoen alueella voimakkaampi. 

Tää asukaslautakunta on saanu ihan hyvän roolin, että ei sen tarvi olla sen isompi. Ei 
tarvi isoista rahoista päättää, mutta kuitenkin, että tän alueen ihmisten ääni kuuluu, 
että pikkuhiljaa ihmiset ottaa jo yhteyttä ja me saadaan vietyä ne asiat eteenpäin ja kyllä 
kun ne menee tonne Seinäjoelle niin kyllä niitä nyt kuunnellaan. 

Meillä on oma rahajuttu, mitä me jaetaan, et sehän on ihan hyvä asia. Senkin takia olis 
ihan hyvä, kun ne on monesti semmosia pieniä juttuja, muutaman sadan euron juttuja. 
Kuitenkin ne on tärkeitä niille toimijoille. Voi olla että ne ei tuolta hakis Seinäjoelta sitä 
ollenkaan. Pitää aktiivisena tätä. Onhan ihan hyvä rooli, sellanen pieni rooli, kuitenkin. 

Valtuutetuilla oli asukaslautakunnan roolista hieman muita negatiivisempi näkemys, joskaan yhte-

näistä näkemystä ei ollut sen paremmin valtuutetuilla kuin asukaslautakunnan jäsenilläkään. Joka 

tapauksessa selvää on, että asukaslautakunnan rooli vaatii yhä selkeyttämistä. Haastatteluissa tuotiin 

esiin, että asukaslautakunnalla on yksittäisille kuntalaisille merkitystä vain harvoin, joten sen roolia ja 

tehtäviä tulisi selkeyttää varsinkin niin sanotuille tavallisille kuntalaisille. Samalla tulisi ottaa uudelleen 

pohdittaviksi budjetti- ja päätöksentekovallan lisäämiseen liittyvät kysymykset. Keskeinen kysymys on 

se, missä määrin budjetti- ja päätöksentekovaltaa voidaan lisätä siten, että samalla ei tultaisi ikään 

kuin perustaneeksi Peräseinäjoen kuntaa uudelleen.

Pikkala (2005, 27) tuo esiin yleisenä käsityksenä sen, että puolueet jakavat lautakuntapaikkoja pal-

kinnoiksi kunnallisvaaleissa ehdolle asettuneille henkilöille, vaikka äänimäärä ei olisikaan riittänyt 

valtuustopaikkaan. Tilastojen mukaan näyttää siltä, että noin 40 % luottamustoimista on mennyt 
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kunnallisvaaleihin osallistuneille mutta valintakynnyksen alle jääneille ehdokkaille. Viidennes lauta-

kuntapaikoista on mennyt puolestaan henkilöille, jotka eivät olleet edes ehdokkaina kunnallisvaa-

leissa. Hieman yli kolmannes lautakuntapaikoista on varsinaisten valtuutettujen hallussa. Tarkastelu 

perustuu vuoden 2003 tilanteeseen. Vaikka monesti myös lautakuntien puheenjohtajat saattavat 

olla valtuustoon kuulumattomia, suunta näyttää olevan kohti suurempaa ”valiokunta-astetta”, mikä 

tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa suurempi osa lautakuntien jäsenistä olisi valtuutettuja.

Myös haastatteluissa pohdittiin jonkin verran asukaslautakunnan kokoonpanoa. Yhtäältä koettiin, 

että luottamustehtävien keskittyminen samoille henkilöille on ongelmallista, joten asukaslautakun-

taan on ollut syytä valita mahdollisimman paljon sellaisia henkilöitä, joilla ei ole muita merkittäviä 

luottamustehtäviä. Toisaalta tässä nähtiin olevan myös ongelmia, sillä lautakunnan roolin vahvistu-

misen nähtiin edellyttävän kunnallispoliittisen kokemuksen lisäämistä sen jäsenistössä. Keskustelua 

käytiin siitä, olisiko lautakuntaan pitänyt nimetä kaikki Peräseinäjoen alueen valtuutetut. Asiasta oli 

kuitenkin näkemyseroja, joten selkeää kehittämisehdotusta on vaikea muodostaa. Kokemuksen ja 

roolin vahvistumisen kannalta on järkevää valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisimman pitkä 

historia politiikassa ja luottamustehtävissä, mutta toisaalta hajautetun demokratian ja vallan liiallisen 

keskittymisen kannalta on perusteltua valita lautakuntaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole 

mukana kovin monessa muussa luottamustehtävässä. Toisaalta tehtävien keskittyminen samoille hen-

kilöille tuo myös käytäntöön eli ajankäytön hallintaan liittyviä ongelmia. Lisäksi on muistettava, että 

nytkin asukaslautakunnassa on mukana muutamia erittäin kokeneita luottamushenkilöitä. 

Mä ajattelin sen takia kun siellä on toisia ihmisiä, mitä täällä on päättämäs, tulis demo-
kratiaan laajuutta ja sitten taas tulis toisia ajatuksia, mutta se ei sitten välttämättä vielä 
toiminu niin. 

Siinä oli sellasena toiveena, että valtuutetut ja nää jotka on lautakunnissa niin niissä olis, 
ne olis samoja henkilöitä… Ehkä se kuitenkin, sen toimintaa jäntevöittäis, jos ne olis 
kuitenkin näitä samoja henkilöitä, jotka on mukana sielläkin, vaikka se taas kasaa sitä 
valtaa ja lisää kokouksia niille, jotka sitten on mukana. Siinä olis se välitön tiedonkulku 
ja asioiden tuntemus. 

Se on meistä ittestä kiinni. Se on täysin meistä ittestä kiinni, että jos me ollaan vaati-
mattomia ja pidetään vähän ääntä, eikä toimita, niin ei meitä kukaan tuu, et hei mitäs 
mieltä te ootte. Kyllä se meistä ittestä täysin on kiinni, meillä on oma roolinsa ja se on 
kirjoissa ja kansissa, jos me ei itte pidetä siitä kiinni ja itte toimita. Sen takia just on tär-
keetä kattoo ketä valitaan lautakuntaan. Se koostumus on tärkeetä. 

Keskimäärin lautakuntatyön on arvioitu työllistävän jäseniä noin kolme tuntia viikossa, mikäli lisäksi 

ei ollut valtuusto- tai hallitustehtäviä. Keskivertovaltuutetun viikossa luottamustoimiin käyttämä aika 

on puolestaan noin kuusi tuntia. Suurissa kaupungeissa politikointiin käytetään enemmän aikaa kuin 

pienissä (Pikkala 2005, 33–34).

Asukaslautakunnan työtä arvioitaessa on otettava huomioon, että kunnallisiin luottamustoimiin ha-

keutuvilla motiivit ja tavoitteet vaihtelevat. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että hallituksen jäsenet 

pyrkivät vaikuttamaan useampiin asioihin kuin muut luottamushenkilöryhmät. Rivivaltuutetuilla toi-

minnan vaikuttavuuspyrkimykset ovat siis vähäisemmät kuin hallituksen jäsenillä, vaikka ero onkin 

viime aikoina kaventunut. Pelkästään lautakunnissa toimivien henkilöiden pyrkimykset kohdistuvat 

selvästi rajatumpaan joukkoon kunnallispoliittisia kysymyksiä. Pelkästään lautakuntaan kuuluvat luot-
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tamushenkilöt kokevat vaikutusvaltansa selvästi muita luottamushenkilöryhmiä heikommaksi. Viran-

haltijoiden vahva asema kunnallisessa päätöksenteossa on sen sijaan korostunut. Usein koetaan-

kin, että todellista päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöiden sijaan johtavat viranhaltijat. (Pikkala 

2005, 38–40.) 

Vielä 1980-luvulla lautakuntia oli lukuisia, mutta vuonna 1989 alkanut vapaakuntakokeilu ja hal-

lintoon liittyvä kokeilu toi mukanaan lautakuntien karsimisen. Pekola-Sjöblomin (2003, 140–141) 

mukaan Suomessa oli vuonna 1989 arviolta 5800 lautakuntaa, kun vastaava luku vuonna 2001 al-

kaneella valtuustokaudella oli noin 2500. Nyttemmin muutokset lautakuntien määrässä ovat jääneet 

maltillisiksi, eikä lautakuntarakenteen lisäleikkaus saa kuntapäättäjiltä juurikaan kannatusta. Toimi-

elinten määrän supistamista kannattavia oli vuonna 2005 vähemmän kuin vuonna 1995. Lautakun-

tien määrän vähentämistä kannatettiin useimmin niissä kaupungeissa, joissa lautakuntien määrä oli 

kaikkein suurin (Pikkala 2005, 119–120). 

Asukaslautakunnan suhde muihin lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon on varsin etäinen. Ongel-

mana näyttää olevan se, että valtuusto ei anna kovin suurta painoarvoa asukaslautakunnalle. Asu-

kaslautakunnassa on valtuutettuja, joiden kautta tieto osaltaan kulkee, mutta muuten vuorovaikutus 

on varsin vähäistä. Sinänsä yhteistyö muihin lautakuntiin ja valtuustoon nähtiin tärkeänä, joten sen 

toivottiin kehittyvän nykyistä paremmaksi. Ongelmana pidettiin sitä, että Seinäjoen kaupungin hallin-

nossa asukaslautakuntaa ei koettu pidettävän samassa asemassa muiden lautakuntien kanssa vaan 

tietyllä tavalla näiden alapuolella.

Sinänsä pidän hyvänä, että asukaslautakunnan jäsenistössä olis valtuutettuja, olis hal-
lituksen jäseniä ja kuitenkin suoria linkkejä muihin lautakuntiin, mutta sellasta tietojen 
vaihtamista kyllä aika vähän tapahtuu, et ehkä se on jotenkin ihmiset kokee, että se 
asia aina mitä missäkin käsitellään niin se on aina tavallaan loppuun käsitelty, että ei 
tuu edes sellasta tiedottavaa, että meillä oli lautakunnassa tätä tai tuota, että ehkä kun 
se asia on jo päätetty, niin ajatellaan että asia on sillä selvä. Mutta semmosta olis hyvä 
lisätä asukaslautakunnassa, että kerrottais niistä päätöksistä, vaikka ei niihin tarvi sen 
enempää kantaa ottaa, että ne on semmosia tiedoksi merkittäviä asioita, mutta silloin 
vois saada paremmin ajan tasalle, mitä yleensäkin kaupungissa on päätetty. 

Mulla on vähän sellanen käsitys, että tuo asukaslautakunnalla ja valtuustolla ei juu-
rikaan oo semmosta suhdetta. Mä luulen, että siellä ei kauheesti valtuusto noteeraa 
asukaslautakuntaa. Totta kai se etenee jonkin valmistelun kautta, voi olla jossakin asu-
kaslautakunta on sitä mieltä ja näin, mutta ei se varmaan, mä oon melko varma, että se 
ei Seinäjoen valtuustoa kauheasti hetkauta. 

Kyllä mun mielestä seinäjokiset haluaa tiukasti pitää siitä kiinni, että asukaslautakunta 
on siellä niin kun muiden isojen lautakuntien vähän alapuolella. Ei seinäjokiset halua 
päästää sitä siihen asemaan, mikä sille mun mielestä alun perin oli tarkotettu siinä yh-
distymissopimuksessa. Kyllä se kävi ilmi jo silloin heti. 

Yhteistyö asukaslautakunnan, elinkeinoelämän sekä järjestö- ja yhdistyssektorin välillä on haastat-

telujen perusteella jäänyt vähäiseksi. Joitakin keskustelutilaisuuksia järjestöjen ja lautakunnan sekä 

yrittäjien ja lautakunnan välillä on ollut, mutta pitkäkestoista alueelliseen kehittämiseen tähtäävää 

verkostoitumista ei ole ollut. Toisaalta tällaisten uusimuotoiseen hallintaan perustuvien koalitioiden 

muodostaminen on usein tapauskohtaista, joten ellei syytä verkostoitumiseen ole nähty, on yhteistyö 
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ymmärrettävästi satunnaista. Haastattelujen perusteella näyttääkin siltä, että vaikka yhteistyötarvetta 

asukaslautakunnan, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä ei kovin paljon ole ollut, niin toi-

saalta yhteistyöhön ollaan valmiita mikäli tarvetta ilmenee.

Mä en nyt ainakaan äkkiseltään nää, ei tuu mieleen sellasta [kaupunginhallinnon, asu-
kaslautakunta ja yrittäjien yhteistoimintaa], että tällä alueella varsinaisesti. Kyllä mun 
käsittääkseni Seinäjoen alueella Seinäjoki-Nurmon yrittäjät ovat hyvinkin tiiviissä yhte-
ydessä elinkeinokeskuksen väen kanssa ja pääsevät tavallaan kommentoimaan sitten. 
Mä uskoisin, että sen tyyppinen toiminta varmaan lisääntyy.

On järjestetty keskustelutilaisuuksia, niin yrittäjille kuin yhdistyksille ja kokoon kutsuttu, 
näiden yhdistysten kokoontumisis on ollu hyvä osanotto. Ne tulee ympäri vanhaa Pe-
räseinäjoen aluetta ja sitten tätä Ilmajoen liitoskuntia… Ehkä niitä vois olla esimerkiks 
kaks kertaa vuodes, ehkä sillä lailla, että kokous ne vois olla vähän sellasia kahvipöytä-
keskusteluja, toisko se ehkä enemmän hedelmää, kun oikein viralliset kokoukset. Olis 
vähän epävirallisempaa. 

Tulevaisuudessa lautakuntien vallan on arvioitu pysyvän nykytasolla tai hieman lisääntyvän. Kivelä 

(2002, 56) toteaa, että poliittisen johdon vaikutusvallan arvioidaan jonkun verran lisääntyvän vuo-

teen 2017 mennessä. Kunnanhallitusten jäsenet arvioivat oman valtansa hieman kaventuvan ja osan 

vallasta siirtyvän lautakunnille. Valtuustojen vallan kasvun oletettiin olevan suurinta. Silti kunnan pe-

rinteisillä päätöksentekijöillä nähtiin olevan eniten valtaa myös vuonna 2017.

Yleisellä tasolla lautakuntapaikkojen määrä on vähentynyt ja kehityksen odotetaan jatkuvan saman-

suuntaisena myös tulevaisuudessa. Lautakuntien roolia ja lautakuntapaikkoja ajatellen voidaan esittää 

kaksi eri näkökulmaa. Yhtäältä määrän lasku on toivottavaa, jos tavoitellaan hallinnon tehokkuutta. 

Toisaalta se on haitallista, jos tavoitellaan demokratiaa. Määrän vähenemiseen liittyvät näkemykset 

lähtevätkin hallinnon keventämistarpeista sekä muun muassa kuntaliitosten vaikutuksista. Toisaalta 

demokraattisen järjestelmän voidaan ajatella tarvitsevan lisää osallistujia kehittyäkseen. Lautakunnilla 

nähdään olevan myös paikkansa lähidemokratian toteuttajina, joten siirtyminen suurempiin yksiköi-

hin ei sinänsä vähennä lautakuntien tarvetta. (Kivelä 2002, 73–74) 

Asukaslautakunnan yhtenä tarkoituksena on turvata entisen Peräseinäjoen kunnan sekä Keski-Sei-

näjoen kylien asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet suhteessa lähipalveluihin ja asuinympäristön 

kehittämiseen. Lisäksi lautakunnan on määrä toimia linkkinä päätöksenteon ja asukkaiden välillä 

sekä edistää toiminnallaan myös uuden kuntayhteisön sisäistä yhdentymistä. Ongelmatonta toiminta 

ei kuitenkaan ole ollut. Suurimpia toimintaan liittyviä esteitä ja ongelmia kysyttäessä haastateltavat 

toivat esiin ennen kaikkea roolin epämääräisyyteen liittyviä asioita. Näyttää siltä, että lautakunnan 

rooli on vähitellen selvinnyt sen jäsenille, mutta ulospäin asukaslautakunnan toiminta ja tarkoitus 

näyttää hieman epämääräiseltä. Kritiikki kohdistuu myös kaupungin keskushallinnon suuntaan, sillä 

sen ei katsota antavan asukaslautakunnalle riittävästi valtaa ja toimintamahdollisuuksia. Ongelmana 

on myös määrärahojen vähyys ja siitä johtuva valtatyhjiön tunne. Päätöksenteko- ja budjettivallan 

lisääminen olikin haastateltujen toiveissa varsin korkealla. Omat ongelmansa liittyvät myös tiedonkul-

kuun eli siihen miten lautakunta toimii informaatiolinkkinä Peräseinäjoen asukkaiden ja kaupungin 

hallinnon välillä. Asukaslautakunnan rooli pitäisi tehdä selkeämmäksi kuntalaisille, jotta sen jäseniin 

otettaisiin yhteyttä ja se voisi toimia paremmin peräseinäjokisten asioiden ajajana.
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Tietysti ne esteet tai ongelmat, että ongelma on tietysti se, että meillä ei oo budjettival-
taa. Meillä ei oo kun se 25 000 euroo, mikä meillä on rahaa, mutta en mä tiedä onko 
se suurin ongelma. Ideoita tietysti pitäis muiltakin, ei kaikki viisaus asu meissä yhdessä-
toista henkilössä. Pitäis vaan olla aktiivinen. 

Jonkun verran se oli sitä, varsinkin alussa, että mikä meidän rooli nyt oikein on. Kun on 
tekninen, joka päättää näistä jutuista, ja sitten on sosiaalilautakunnat, että mikä se mei-
dän rooli tässä on sitten. Siinä oli kyllä vähän sellasta hakemista, varsinkin alussa, mutta 
kyllä mä uskon, että nyt on löytyny ja sitten niistähän vähän kiisteltiin, että kun meillä 
ei, onko meillä rahaa, vai eikö meillä oo rahaa ja mistä me päätetään ja päätetäänkö 
me mistään. Lähinnä se tietysti painottuu sinne vaikuttamisen puolelle, että eihän se 
rahamäärä mitä meillä on, niin kun käytössä johonkin kohdeavustuksiin ja tämmösiin 
niin se on aika, ei se mikään iso oo. Et, sillä tavalla valtaa oo, että se on lähinnä vaikut-
tamisvaltaa. Kyllä mä uskon, että meitä kuunnellaankin, että nyt on opittu. 

Asukaslautakunnan tulevaisuuden haasteet liittyvät sekä sen sisäiseen toiminnan kehittämiseen että 

ulkoisiin muutostekijöihin. Sisäisen kehittämisen osalta pohdittavaksi tulee, mikä on lautakunnan 

tarkoituksenmukaisin kokoonpano. On tärkeä varmistaa, että asukaslautakuntaan tulee aktiivisia ja 

osaavia jäseniä. Toisaalta se ei vielä riitä, sillä vähäinen valta saattaa turhauttaa ja passivoida lauta-

kunnan jäseniä riippumatta sen kokoonpanosta. Olennaisen tärkeää on lautakunnan roolin vahvista-

minen ja selkeyttäminen tulevaisuudessa kaikille kuntalaisille. Yhteys paikallisiin asukkaisiin on tärkeä 

ja sen kehittämisen myötä myös asukaslautakunnan rooli voi kasvaa. Jos yhteys alueen asukkaisiin 

tiivistyy, lautakunnan merkitys korostuu.

Jos tää lautakunta pysyy, niin kyllähän se rooli pitää selkeyttää, mikä sen rooli todella 
on. En mä ainakaan oikein osaa sanoa tällä kokemuksella, että mikä se oikein on koko 
lautakunta. Muilla lautakunnilla on selvä rooli, mitä ne tekee, mistä ne päättää. Ei tämä 
oikein jämäkkää oo.

Nimenomaan asukaslautakunnan rooli pitäis olla just sellanen tavallaan paikallisvaltuus-
to. Sitten siinä on tietysti se huono puoli, että kun asukaslautakunnalla ei sitä rahaa 
oikeestaan oo kuitenkaan hirveitä määriä. Vaikee tehdä mitään päätöksiä, jos ei oo 
rahaa. 

Oman haasteensa lautakunnan tulevaisuuteen tuo myös Nurmon, Ylistaron ja Seinäjoen kuntaliitos 

vuoden 2009 alussa. Monet haastatelluista kokivat, että kun liitos tapahtuu, Peräseinäjoki menettää 

sen erityisaseman, joka sillä tähän saakka on ollut. Toisaalta osa vastaajista oli sitä mieltä, että jo nyt 

Peräseinäjoki on luonnollinen osa Seinäjokea, eikä sitä tarvitse erottaa kehittämistyössä omaksi eri-

tyisalueekseen. Joka tapauksessa tuleviin kuntaliitoksiin suhtauduttiin yleisesti melko varauksellisesti 

sikäli kun kyse on Peräseinäjoen asemasta Seinäjoen kaupungin sisällä. Ajateltaessa koko alueen 

hyvinvointia ja kilpailukykyä jatkoliitokset nähtiin kuitenkin pääsääntöisesti myönteisinä asioina. On-

gelma vain on siinä, että sisäisessä kilpailussa Peräseinäjoen aseman pelättiin ainakin väliaikaisesti 

heikkenevän. Lautakunnan operatiiviseen toimintaan tulevilla liitoksilla ei välttämättä ole juurikaan 

merkitystä, mutta sen rooli ja vaikutusvalta saattaa useamman toimijan kokonaisuudessa heiketä. Toi-

saalta Peräseinäjoen asukaslautakunta voi toimia mallina Nurmon ja Ylistaron asukaslautakunnille. 

Me ollaan nyt osa Seinäjokea, ei oo enää tarpeen korostaa tätä erityisasemaa, et kyllä 
mä luulen, et kaupungin energia menee nyt sitten tähän uuteen liitosvaiheeseen. Kyllä 
mä myös näen sen, että meidän on pitäny paikkamme ansaita tässä ajassa jo, et eihän 
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kaupunkikaan pysty muuten toimimaan, jos aina vaan tälläsia erityisehtoja. Seuraavalla 
vaalikaudella valtuustopaikatkin jaetaan aivan äänestystuloksen mukaan, niin kuin toki 
tuli viimeksikin, mut nää lautakuntapaikat ja muut oli kiintiöity ja hallituksessa oli kiin-
tiöpaikat. Ehkä tulee semmonen, että on nää uudet liitoskunnat ja tää on sit tosiaan 
jo se vanha liitos, että sitä kautta se erityisasema menee, mut en mä tiedä onko se 
huono asia. Siinä nyt kuitenkin pääsee paremmin siihen arkeen kiinni, et mitä se tulee 
olemaan. 

Kyllä on pakko sanoo peräseinäjokisena, että en mä riemusta kilju täs tilantees tieten-
kään. Meitä on tavallaan hellitty ja otettu huomioon enempi ja meidän asema on ollu 
tosi hyvä, että kyllä se vähän saattaa jäädä taka-alalle, mutta ei se tarkota välttämättä, 
edelleen täällä toimitaan ja peräseinäjokiset valtuustos ja osallistuminen ja asukaslau-
takunta, niin ei sen tarvitse merkitä yhtään mitään huononnusta, mutta tietysti se inhi-
millisesti ajateltuna, niin ei se aivan ihanin juttu oo täs. Jos ajattelee peräseinäjokisena, 
mutta jos ajattelee seinäjokisena ja maakuntalaisena niin sitten se on eri asia. Poliitikon 
on pakko ajatella kokonaisvaltasemmin ja laajemmas mittakaavas. Sä et voi lähteä ajat-
teleen tältä, siinä tulee sitten nää riidat ja väittelyt, mitä Nurmoskin käytiin, jos sä ajat-
telet liian nurkkakuntasesti. 

Me ollaan siinäkin varmaan sitten vähän niin kun malliesimerkkinä. Kyllähän me ollaan 
siihen varauduttu, että me tullaan vaikuttamaan siihen sitten, että minkälaista toimintaa 
niillä on vastaavasti tämmösten asioiden kanssa. Niin mä ainakin kuvittelisin ja toivoisin, 
jotta se menis, että ei kaikkien tarvii ihan alusta lähteä näitä asioita kaivamaan. 

Mun mielestä se on hyvä ilman muuta, että se liitos tulee ja Seinäjoen alue kehittyy. Kos-
ka jos ajattelee sen niin kun toisin päin, että sitä liitosta ei olisi koskaan tullu, niin siinä 
on aina se vaara, että se rupee sitten kuitenkin jossain vaiheessa taantumaan, varsinkin 
jos muualla tapahtuu koko ajan jotakin ja täällä ei tapahdu, kyllä sen kokonaisuudenkin 
kannalta tällekin alueelle huono juttu on, jos rupee keskusalue kuihtumaan. 
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Kuntademokratian tulevaisuus

Kivelän (2002, 5–6) mukaan on odotettavaa, että tulevaisuudessa kuntien itsenäisyys ja mahdollisuu-

det ohjata omaa toimintaansa tulevat lisääntymään. Kunnan hallinnossa palveluntarjoajaroolin rinnalle 

nousee siten rooli kuntalaisten itsehallinnollisena yksikkönä. Päätöksenteko-organisaatiossa vallinnut 

kehitys, jossa valtaa siirtyy luottamushenkilöiltä viranhaltijoille, tulee pysähtymään. Tulevaisuudessa 

poliittisen ja ammatillisen johdon vallankäyttö liittyy kuntataloudesta ja resurssien kohdentamisesta 

sopimiseen. Vaikutusvalta ei kuitenkaan tulevaisuudessa perustu asemaan tai organisaatiorakentei-

siin. Johtamisessa painottuvat sen sijaan verkostomainen toimintatapa ja visiointi. Tämä vaikuttaa 

osaltaan siihen, että poliittiset toimijat tullevat tulevaisuudessa verkostoitumaan entistä enemmän 

myös ylikunnallisesti. Menestymisen kannalta muun muassa motivaatiolla, yksilön ominaisuuksilla ja 

kyvyllä hahmottaa kehittämisen ”pelikenttää” on asemaan liittyvää statusta suurempi merkitys.

Vaikka tulevaisuudessa äänestysaktiivisuuden on arvioitu pysyvän suhteellisen alhaisena, sen ei kat-

sota merkitsevän ihmisten vieraantumista ja välinpitämättömyyttä. Suoran vaikuttamisen on arvioitu 

lisääntyvän ja tällaisella vaikuttamisessa nähdään olevan myös muita kuin päätöksentekoon vaikutta-

miseen tähtääviä tarkoitusperiä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asioiden nostaminen yleiseen keskus-

teluun sekä asioiden valmistelun seuraaminen. (Kivelä 2002, 5–6.)  

Tulevaisuudessa asukaslautakunnan kaltaiset lähidemokratian turvaamiseen liittyvät järjestelyt tulle-

vat lisääntymään. Peräseinäjoella asukaslautakunta perustettiin Seinäjoen ja Peräseinäjoen liittyessä 

yhteen vuoden 2005 alusta. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin lautakunnan toiminta hakee edelleen 

muotoaan, vaikka lautakunnan jäsenet ovatkin sisäistäneet sen roolin jo varsin hyvin. Sinänsä lauta-

kunta toimii hyvin niissä puitteissa, jotka sille on annettu. Lautakunnan toiminnan uskottavuuden 

lisäämiseksi olisi kuitenkin pohdittava, millä tavoin sen roolia voitaisiin vahvistaa. Toisaalta asukaslau-

takunnan toiminnassa on mahdollista painottaa sen tehtävää etujen valvojana nostamalla peräseinä-

jokisille tärkeitä asioita keskusteluiden ytimeen. 

Seinäjoen valtuutetuilta vaaditaan jatkossa entistä parempaa ”pelisilmää” ja kykyä ottaa haltuun 

laajempia kokonaisuuksia. Myös verkostotaidot tulevat painottumaan jatkossa. Peräseinäjoen alueen 

valtuutettujen osana on joutua vuoden 2009 alusta jälleen uuteen tilanteeseen kun Nurmo, Ylistaro 

ja Seinäjoki yhdistyvät. Uudessa tilanteessa edellä mainittujen vaatimusten voidaan olettaa tällöin 

edelleen vahvistuvan. Samalla tietenkin korostuu äänestysaktiivisuuteen vaikuttaminen, sillä vain ää-

nestämällä oman kaupunginosan ehdokkaita voidaan ehdokas saada valtuustoon. Toisaalta on syytä 

vähitellen oppia pois ajattelusta, joka ylläpitää tarpeettomia vanhoja rakenteita ja turhia kaupungin 

osa-alueiden välisiä jännitteitä. 

Kyllä mä edelleenkin alleviivaisin sitä asukkaiden aktiivisuutta, sekä siinä tilanteessa kun 
ollaan äänestämässä edustajia tai valtuutettuja ja jos käydään ahkerasti äänestämässä 
oman alueen ehdokkaita nimenomaan niin, kyllähän se edustus sieltä alueelta säilyy. 
Mutta jos ei käydä missään vaiheessa edes äänestämässä niin käy niin ettei oo yhtä 
ainutta edustajaa sitten alueelta. Kyllähän se päätöksenteko sen jälkeen on aika han-
kalaa. 

Yleisesti voidaan todeta, että ainakaan Peräseinäjoella kuntaliitos ei ole vähentänyt halukkuutta seu-

rata omaan alueeseen liittyvää päätöksentekoa tai osallistua siihen. Kuten kuvio 1 osoittaa, yhteensä 

52,5 prosenttia kyselyyn vastanneista 574:stä koki, että halukkuus osallistua päätöksentekoon tai 

seurata sitä on kasvanut kuntaliitoksen myötä. Passivoivaa vaikutusta kuntaliitoksella ei siis näytä ole-
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van. Haasteena on kuitenkin miettiä, miten luodaan sellaisia osallistumisen edellytyksiä, jotka mah-

dollistavat suoran vaikuttamisen omaan asuinalueeseen liittyvissä kysymyksissä. Asukaslautakunnalla 

voi olla oma roolinsa tässä kehityksessä, jos se toimii aidosti kuntalaisia lähellä ja kuntalaiset oppivat 

käyttämään sitä asioidensa ajajana. Vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamista ja lähidemokrati-

aan osallistumisen helpottamista on silti pohdittava myös yleisemmällä tasolla.

Kuvio 1.  Lisäsikö kuntaliitos halukkuuttanne seurata tai osallistua omaan kuntaan liittyvään päätöksentekoon 
tai sen kehittämiseen? (%), N = 574.
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Lopuksi

Peräseinäjoen asema on otettu huomioon hyvin kuntaliitoksen jälkeen eikä kuntaliitoksella näytä 

olleen suuria negatiivisia vaikutuksia alueelle. Haastatteluissa tuotiin esiin, että liitossopimus on ollut 

hyvä, palvelut toimivat ja Peräseinäjoen aluetta on kohdeltu hyvin. Uuteen asemaan on vähitellen 

totuttu ja vanhoista rakenteista ollaan jo osittain valmiita luopumaan. Hieman huolissaan oltiin Pe-

räseinäjoen suhteellisen aseman heikkenemisestä uusien liitosten myötä, mutta toisaalta maakun-

takeskuksen kasvun ja voimistumisen jatkoliitosten avulla nähtiin olevan pidemmän päälle hyvä ja 

kannatettava vaihtoehto.

Kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon ja pyrkivät vaikuttamaan asioihin samalla tavoin kuin ennen 

liitosta. Yhteyttä pidetään ensisijaisesti kaupunginvaltuutettuihin ja viranhaltijoihin. Tästä johtuen 

asukaslautakunnan rooli ei ole niin selkeä ja vahva kuin se voisi olla. Sen olemassaolo on kuitenkin 

tärkeä jo symbolisesti, ja toisaalta se toimii täydentävänä kanavana lähidemokratian toteuttamisessa. 

Ehkä myöhemmin aluejärjestelmän vakiintuessa asukaslautakuntien tarvetta voidaan arvioida uudes-

taan. Tällä hetkellä niin ei kuitenkaan ole syytä tehdä, sillä asukaslautakunnan toiminnan voidaan 

vasta katsoa asettuneen uomiinsa. On myös muistettava, että näkemykset lautakunnan nykyroolista 

vaihtelivat rajusti.

On oletettavaa, että myös Seinäjoella uudenlaiset verkostomaiset hallinnan tavat yleistyvät. Tällai-

sessa kehityksessä asukaslautakunnan rooli hallinnon, elinkeinoelämän ja niin sanotun kolmannen 

sektorin yhteistyöprosessien vahvistajana voisi entisestään korostua. Tällöin asukaslautakunta saisi 

lähidemokratiaan liittyvien tehtävien lisäksi myös vahvemman roolin paikallisessa aluekehittämisessä. 

On kuitenkin muistettava, että jatkossakin asukaslautakunnan työssä on syytä korostaa niitä asioita, 

jotka sille on sen johtosäännössä määritelty. Välitön kehittämisen tarve ei liity uusien tehtävien omak-

sumiseen, vaan selkeämmän roolin ottamiseen nykyisten tehtävien hoidossa. Kehitykseen vaikuttaa 

sekä lautakunnan oma toiminta että sille ulkoapäin asetetut tehtävät, vaatimukset ja odotukset. 
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