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Eduskunnan hallintovaliokunnalle
HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan
12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Teema:
Asukkaiden osallistuminen, vaikuttaminen ja demokratia
Työskenneltyäni yli 25 vuoden ajan kansalais- ja järjestötoiminnan sekä politiikan tutkijana ja kehittäjänä
haluan kiinnittää lausunnossani huomiota seuraavaan kokonaisuuteen:
Asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista koskeva ”lainsäädännöllinen perälauta” on Suomessa
melko hyvä. Lainsäädäntö – sekä käsiteltävänä oleva HE 15/2017, hiljattain uudistettu kuntalaki
että osallisuuteen liittyvä muu erityislainsäädäntö – on kirjoitettu varsin velvoittavaksi. Myös käytännön keinoja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen järjestämiseksi luetellaan lainsäädännössä hyvin.
Maakuntien perustaminen uhkaa kuitenkin heikentää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, ellei asiaa oteta vakavasti ja siihen paneuduta ja panosteta käytännössä.
Teoriassa hyvin muotoillut pykälät eivät varmista sitä, että asukkailla on todellisuudessa
monipuoliset ja vaikuttavat mahdollisuudet osallistua.
Asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista koskevat 5 luvun pykälät ovat maakuntalakiesityksessä
pitkälti identtiset kuntalain vastaavien pykälien kanssa. Maakunnat ovat kuitenkin alueeltaan, budjeteiltaan ja organisaatioiltaan huomattavasti kuntia suurempia. Mittakaava vaikuttaa suoraan siihen, kuka asukkaista osaa, haluaa tai ylipäätään kykenee osallistumaan. Edustuksellisen päätöksenteon puolella jo kunnalliset luottamustehtävät ovat edellyttäneet paljon sekä aikaa että osaamista, ja maakunnan luottamushenkilöltä vaaditaan vielä huomattavan paljon tätä enemmän.
Maakuntien edustuksellinen päätöksenteko on myös ohuempaa: maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa on edustettuna suhteellisesti selvästi pienempi joukko asukkaita kuin kunnissa. Tämä
kaikki heikentää ja kaventaa suomalaisen kansanvaltaisen demokratian perustaa.
Samalla kansalaiset haluavat entistä useammin vaikuttaa muuten kuin vaaleissa äänestämällä ja
edustuksellisen päätöksenteon kautta. Erilaisten uusien osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen
kehittämiseen tulisi kiinnittää Suomessa huomattavasti nykyistä enemmän huomiota. Niiden
kehittämiseen tulisi myös ohjata nykyistä selvästi enemmän resursseja niin kansallisella tasolla,
tulevissa maakunnissa kuin uudistuvissa kunnissakin. Organisaatiolähtöisen lähestymis- ja johtamistavan rinnalle tarvitaan uudenlaista otetta asukkaiden aidon kuulemisen ja osallistumisen sekä
vuoropuhelun kehittämiseksi. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja ammattitaitoista työtä asukkaiden, yhteisöjen ja verkostojen parissa, osana maakuntien ja kuntien strategista johtamista ja kehittämistä. Tarvitaan nykyistä systemaattisemmin koottua tietoa hyvistä käytännöistä ja rakenteista
sekä osaamisen kehittämistä. Tiedolla, viestinnällä ja koulutuksella vaikutettaisiin myös asenteisiin.
Tällaista asiantuntemusta ja kehittäjäverkostoa olisi ryhdyttävä kiireesti rakentamaan.
Lainsäädäntö ei siis ole akilleen kantapää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi tulevaisuuden maakunnissa ja kunnissa. Ratkaisevaa on se, miten vakavasti
osallisuutta vahvistavaan työhön suhtaudutaan ja miten tämä työ maakunnissa ja kunnissa sekä
kansallisella tasolla resursoidaan. Tähän tulisi myös eduskunnan kiinnittää huomiota.
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Tallenne Ritva Pihlajan alustuksesta Hyviä osallisuuskäytäntöjä Suomessa
(Kuntatalo 14.3.2017, kesto 15 minuuttia) katsottavissa osoitteessa
http://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/hyvia-osallisuuskaytantoja-suomessa/
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