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Salla Pykälämäki*
Kuntia rohkaistaan ottamaan käyttöön suoria osallistumisen muotoja kun-

talaisten aktivoimiseksi. Samalla hallinnon ja edustuksellisen demokratian 

välinen jännite kasvaa. Käsitys siitä, millaista toimintaa kunnallisdemokra-

tia on ja millaisia poliittisen toiminnan aspekteja siihen liittyy, näyttää ole-

van muutoksessa. Anne Luomala tutkii väitöskirjassaan valtuuston talous-

arviokokousta poliittisen toiminnan hetkenä sekä analysoi niitä tekijöitä, 

jotka politiikkaa estävät.

Talousarviokokous poliittisen toiminnan hetkenä

Syytä kunnan asukkaiden heikkoon kiinnostukseen paikallisdemokratiaan 

on viime aikoina usein haettu suorien osallistumismahdollisuuksien vähäi-

syydestä tai suoranaisesta puutteesta. Ongelman on nähty olevan nimeno-

maan kuntalaisten ja kunnallishallinnon etäisyydessä. Kunnissa tähän 

haasteeseen on pyritty vastaamaan lisäämällä kuntalaisten ja päätöksente-

kijöiden suoraa vuorovaikutusta esimerkiksi järjestämällä asukkaiden kuu-

lemistilaisuuksia tai asiakasraateja. Into suoran osallistumisen malleista 

on kuitenkin jättänyt varjoonsa paikallisdemokratian ongelmien taustalla 

olevan perustavanlaatuisen kysymyksen hallinnon ja demokratian suh-

teesta sekä politiikan ja poliittisesti toimimisen luonteesta ja roolista kun-

nissa. Tätä kehitystä on osaltaan tukenut tutkimus, jossa on keskitytty uu-

denlaisten osallistumismuotojen tehokkuuden ja toimivuuden analysoin-

tiin ja toisaalta kunnallishallinnon tarkasteluun oikeustieteellisestä ja ta-

loudellis-hallinnollisesta näkökulmasta. Politologinen mielenkiinto edus-

tuksellisen järjestelmän ja hallinnon kohtaamispintoihin on ollut vähäistä 

ja sen sijaan, että tarkasteltaisiin kuntaa poliittisen toiminnan areenana ja 

poliittisuuden toteutumista edustuksellisen järjestelmän puitteissa, tutki-

muksessa on lähestytty kuntaa useimmiten hallinnollisena ja taloudellise-

na toimijana.

Anne Luomala tarttuu väitöskirjassaan tähän tutkimuksen katvealu-

eeseen. Luomala kysyy, missä mielessä politiikka on mahdollista edustuk-
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sellisen demokratian virallisella ja julkisella päätöksentekoareenalla. Tut-

kimuksen kohteena on valtuuston talousarviokokous, jota Luomala käsitte-

lee toisin toimimisen mahdollisuutena. Työn aineiston muodostavat 11 

kunnanvaltuuston talousarviokokoukset ajalla 1998−2005. Analysoimalla 

talousarviokokousten puheenvuoroja retorisella tutkimusotteella Luomala 

pyrkii tunnistamaan niin poliittisesti toimimisen mahdollisuuksia kuin nii-

den esteitäkin.

Valtuuston talousarviokokous tutkimuksen kohteena voi vaikuttaa 

näköalaltaan turhan kapealta. Kunnan talousarvion laatiminen on toki 

muutakin kuin talousarviokokous, joka on vain päätepiste vuoden kestä-

välle talousarvion laadintaprosessille. Luomala tekee rajauksensa kuiten-

kin tietoisesti ja perustellusti; hänen kiinnostuksen kohteenaan on kokous 

prosessin julkisena ja virallisena osana, tilanteena, jossa politiikan tulisi 

mahdollistua edustuksellisessa järjestelmässä. Ja vaikka tutkimus kohdis-

tuukin juuri kokoukseen, se ei kuitenkaan sulje pois niiden vaikutusten 

huomioimista, jotka budjettiprosessista kantautuvat itse kokoukseen. 

Talousarviokokous on tilanteena mielenkiintoinen. Se täyttyy pu-

heesta, jonka tarkoituksena on ilmentää demokratiaa ja jota toisaalta vah-

vasti sääntelevät tietyt rutiinit ja raamit sekä prosessissa ennalta asetetut 

ehdot. Säännellystä luonteestaan huolimatta puheenvuorot eivät ole vain 

näytöstä. Talousarviokokouksen puheenvuorot ovat tarkoituksellista toi-

mintaa, sillä niiden kautta voidaan luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuden to-

dellisuuksia. Puheenvuorot myös pitävät sisällään erilaisia keinoja vakuut-

taa toiset toimijat vaihtoehtojen toimivuudesta ja ovat näin pyrkimyksiä 

saada aikaan haluttuja muutoksia. Talousarviokokous on siis tilanne, josta 

voi lukea poliittisesti toimimisen aspekteja kunnassa. 

Talousarviokokous avaa myös mahdollisuuden tarkastella kuntaa laa-

jemmasta näkökulmasta. Tutkimuksen perimmäiseksi kysymykseksi muo-

dostuukin kysymys poliittisen toiminnan merkityksestä ja toteutumisesta 

kunnallishallinnossa sekä edelleen edustuksellisesta järjestelmästä kunnal-

lisen itsehallinnon sisältönä. 

Hallintaa vai politiikkaa?

Demokratiaan kuuluu ajatus julkisesta keskustelusta, argumentoinnista ja 

jopa kiistoista, keinoina tehdä arvovalintoja, suunnanmuutoksia ja luoda 

tärkeysjärjestyksiä. Tällaista toimintaa voi kutsua myös politiikaksi. Luo-

mala luonnehtiikin politiikkaa dynaamisena toimintana, joka on tulevai-

suusorientoitunutta ja konfliktilähtöistä ja jolle on ominaista uuden aloit-
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taminen ja liikkeelle laittaminen. Näitä määreitä hän myös etsii talousar-

viokokouksesta budjetointiprosessin tärkeimpänä edustuksellisen de-

mokratian julkisena näyttämönä ja kyseenalaistaa samalla oletuksen toi-

mivasta suomalaisesta paikallisdemokratiasta. 

Luomalan monisäikeinen analyysi talousarviokokouksen sisällöistä 

ja politiikan esteiden näkyväksi tekeminen on tutkimuksen keskeinen an-

ti. Analyysillään Luomala osoittaa, miten politiikan hallinnallistaminen 

voi tehdä tyhjäksi poliittisen pelivaran, toisin tekemisen mahdollisuudet 

ja latistaa arvaamattoman ja uusia ratkaisuja hakevan kamppailun ennalta 

nuotitetuksi ja kaavamaiseksi suoritukseksi.

Tutkimuksen johtoajatukseksi piirtyvä hallinnan lähestymistapa 

avaa vuodesta toiseen samanmuotoisena näyttäytyvän talousarviokokouk-

sen uudenlaisesta näkökulmasta. Erilaiset kokousrituaalit ja vakiintuneet 

budjetin laatimisen menettelytavat, kuten esimerkiksi budjettisopu ja koa-

litiot, jotka toisaalta helpottavat asioiden käsittelyä, näyttävät Luomalan 

tutkimuksessa nurjan puolensa, sillä ne osaltaan tukevat talousarvioko-

kousta edeltävän vaiheen eli valmistelun merkitystä prosessissa. Erityises-

ti tiukan budjettisovun valtuustoissa konsensuaalinen dialogi estää tutki-

jan mukaan keskustelua. Talousarviosta laaditut esisopimukset puolestaan 

kahlitsevat talousarviokokousta aitona poliittisen kamppailun kenttänä. 

Ne myös korostavat niin ajan kuin tiedonkin merkitystä budjettiprosessis-

sa, jolloin olennaiseksi nouseekin mahdollisuus päästä vaikuttamaan talou-

sarviokokousta edeltävään aikaan eli valmisteluun. Valmistelun korostu-

minen näyttää uhkaavasti kutistavan kokouksen pelkäksi poliittiseksi per-

formanssiksi vailla merkitystä. 

Kieli vallan välineenä hahmottuu tarkemmin talousarviokokousten 

puheakteista tematisoiduissa diskursseissa ja ns. hallitsemisen iskusanois-

sa. Luomala erottaa kolme erilaista budjettiehdotuksen hyväksymiseen 

tähtäävää diskurssia (järjestys-, edistys- ja innovaatiodiskurssit), joiden 

kaikkien tavoitteena on talousarvioon liittyvän toiminnan hallitseminen 

kielen avulla. Luomalan mukaan näistä kolmesta lähinnä innovaatiodis-

kurssi avaa uusia mahdollisuuksia ja omaa näin ollen potentiaalia poliitti-

sesti toimimiselle. Hallitsemisen iskusanat puolestaan kietoutuvat kulloin-

kin vallalla olevaan sanastoon, jolla pyritään luomaan kuvaa siitä tulevai-

suudesta, johon tähdätään. Ne ovat myös argumentoinnin keino, joilla py-

ritään vakuuttamaan kuulijat esitellyn vaihtoehdon paremmuudesta. Täs-

tä esimerkkinä tehokkuuteen ja taloudellisuuteen vetoaminen. Samalla 

hallitsemisen iskusanat kuitenkin yleiskäsitteinä häivyttävät niin asioiden 
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välisiä suhteita kuin ongelmien alkuperää ja tulevaisuuteen liittyviä epä-

varmuustekijöitä. Tällaisina ne pyrkivät silottamaan pintaa ja peittämään 

säröjä ja ristiriitaisuuksia, jotka taas mahdollistaisivat poliittisen debatin 

valinnoista ja niiden perusteista.

Hallinnan välineenä aika nostetaan tutkimuksessa selvimmin esille, 

sillä se sisältää sekä mahdollisuuden toisin toimimiseen kuin uudenlaisten 

avausten estämiseen. Luomalan mukaan hallinnointidiskursseissa näkyy 

erityisesti tulevaisuuden haltuun ottaminen. Mitä kireämmät taloudelliset 

ajat, sitä vähemmän keskustelussa esiintyy ehdotuksia riskialttiista uusista 

avauksista ja tulevaisuuteen suuntautumista. Sen sijaan haetaan vakautta 

ja järjestystä nojaamalla talouteen perustuvaan välttämättömyysretoriik-

kaan. Luomala huomioi, että tässä yhteydessä aikajänteet lyhenevät – sen 

sijaan, että katsottaisiin kauemmas tulevaisuuteen, nojataan pikemminkin 

menneisyydessä koettuun (järjestysdiskurssi) ja tässä hetkessä olevaan 

(edistysdiskurssi). Innovaatiodiskurssiin sisältyvä poliittinen pelivara jää 

kapeaksi.

Luomalan mukaan talousarviokokouksen voi kuitenkin nähdä myös 

ainutkertaisena aikatilana, ns. kairos-aikana, joka tarjoaa muutoksen mah-

dollisuuden. Talousarviokokous siis pitää sisällään mahdollisuuden rikkoa 

budjetointiprosessissa ennalta asetetut tavoitteet, sillä se antaa valtuute-

tuille julkisen mahdollisuuden esittää kantojaan ja avata keskustelua uusis-

takin mahdollisuuksista, siis toimia poliittisesti. Tällaisena kokouksen voi 

nähdä katkoksena budjetointiprosessin jatkuvuuteen ja näin ollen mahdol-

lisuutena poliittisesti toimimiseen, johon erityisesti tilanteen julkisuus an-

taa ponnikkeen.

Onko politiikka mahdollista kunnassa?

Luomala kohdistaa tutkimuksensa valtuustoon. Paitsi että tutkimus osoit-

taa valtuuston toiminnan poliittisen luonteen, talousarviokokousten ana-

lyysi paljastaa samalla myös kunnallisdemokratian ja hallinnon yhteenso-

vittamisen ongelmakohtia. Erityisesti kokousrituaalien avaaminen näyttää 

kunnallishallintoon vakiintuneiden menettelytapojen vaikutukset politii-

kan mahdollisuuteen. 

Analyysi kertoo myös omaa kieltään aikajänteiden ja demokratian 

ristiriidasta. Kuntiin, niin niiden hallintoon kuin päätöksentekoonkin, on 

tunkeutunut tehokkuuden ja nopeuden vaatimus. Tästä kertovat myös eri-

laiset hallintapyrkimykset – niillä pyritään saamaan aikaan tuloksia, siis 

päätöksiä, nopeammin ja vaivattomammin. Demokratia on kuitenkin hi-
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dasta. Se vaatii aikaa ja asioihin paneutumista, molemmat määreitä, joita 

vain harvalla kunnanvaltuutetulla on. Luomalan tutkimuksen voisikin sa-

noa osoittavan myös sen, miten erilaisissa ja joskus vaikeasti yhteen sovi-

tettavissa tahdeissa hallinto ja edustuksellisen demokratian elimet kunnis-

sa kulkevat.

Mielenkiintoinen on Luomalan havainto, että valtuutetut myös itse 

hallinnallistavat omaa toimintaansa nostamalla konsensuksen toiminnan 

tavoitteeksi ja tavoiteltavaksi asiaintilaksi. Tällöin he itse mitätöivät poli-

tiikan mahdollisuuden ja mahdollisesti samalla myös luovuttavat osan val-

lastaan. Tapahtui tämä sitten tiedostaen tai tiedostamatta, on kehityssuun-

ta arveluttava demokratian kannalta ja osoittaa sokeutta hallinnon ja de-

mokratian erojen havaitsemisen suhteen. Se myös herättää kysymyksen 

politiikasta – millaisena oikeastaan ymmärrämme poliittisesti toimimisen 

tänä päivänä ja millaisen painoarvon sille annamme.

Täysin negatiivinen tutkijan luoma kuva kunnallisdemokratian tilas-

ta ei kuitenkaan ole. Luomalan mukaan politiikalla on olemassa mahdolli-

suus. Talousarviokokous ei ole hänen mukaansa tarkoitukseton näytelmä 

vaan tapahtuma, joka kantaa poliittisia intentioita. Kokous on tärkeä julki-

suutensa vuoksi – siellä esitetyt linjaukset, tavoitteet ja kannanotot ovat 

poliittinen performanssi, jossa poliittiset puolueet kohtaavat yleisönsä. 

Tutkimuksen tuloksena hahmottuukin kuva talousarviokokouksen oleelli-

suudesta nimenomaan tilanteen julkisuuden suhteen. Parhaimmillaan se 

toimii voimana, joka voi heikentää hallintapyrkimyksiä.

Vaikka työn ydin onkin talousarviokokouksen poliittisuudessa, sen 

sanoman voi laajentaa koskemaan kysymystä kunnasta politiikan paikka-

na yleensä ja kunnallisesta itsehallinnosta arvona. Pohdittavaa antaa tutki-

muksesta välittyvä ajatus siitä, että kunta hahmottuu hyöty-yhteisönä, ei 

niinkään poliittisena instituutiona, jossa arvovalinnoista debatointi on tär-

keää. Tämä näkyy muun muassa siinä, että edustuksellisen demokratian 

näyttämöllä tapahtuvalle poliittiselle keskustelulle annettu arvo on koke-

nut inflaation. Kuten Luomala osoittaa, merkkejä voi lukea kunnallishallin-

non ajankäytöstä, jossa demokratialle suotu aika kapenee tehokkuuden ja 

kiristyvän talouden tarpeiden nimissä. Tällöin voidaan hyvällä syyllä ky-

syä, mureneeko itsehallinnon eräs tärkeä periaate eli kuntalaisten oikeus 

päättää omista asioistaan, edustuksellisessa järjestelmässä edustajiensa vä-

lityksellä. 

Voi myös pohtia millaisia todellisia mahdollisuuksia kuntapoliitikoil-

la on toimia poliittisesti nykypäivän kunnassa ja tunnistavatko poliitikot 
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kaikki ne areenat, joilla päätökset tänä päivänä tehdään. Vaikka Luomala 

tutkimuksessaan näkeekin poliittisesti toimimiselle mahdollisuuksia myös 

valtuuston julkisissa ja virallisissa kokouksissa, voi kyynikko aiheellisesti 

kysyä, onko tämä mahdollisuus riittävä, jotta valtuusto voi toteuttaa tehtä-

väänsä ja edustuksellinen demokratia säilyttää legitimiteettinsä. Tyydym-

mekö yksinkertaisesti liian vähään? Kysymyksen painoarvo ei näytä tule-

vaisuudessakaan vähenevän. Samalla kun kuntalaisten osallistumattomuu-

desta ollaan kyllä huolestuneita, nakerretaan edustuksellisen järjestelmän 

perusteita ja legitimiteettiä retoriikalla ja toimenpiteillä, jotka korostavat 

tehokasta hallintoa, ristiriidattomuutta ja nopeutta. Demokratian ongel-

mien ratkaisu kohdistetaan kansalaisten aktivoimiseen ja uusien mallien 

kehittelyyn sen sijaan, että katse siirrettäisiin olemassa olevan järjestel-

män ongelmiin.
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