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K
untaliitosta voi pitää moniulotteise-
na sosiaalisena prosessina, joka perus-
tuu pääasiassa virkamiesten ja kun-
nanvaltuustojen selvityksiin, neuvot-

teluihin ja sopimuksiin. Prosessi etenee neu-
votteluista liitossopimukseen, johon kirjataan 
palvelujen järjestämistavat uudessa kunnas-
sa. Kuntaliitosprosessin onnistumisen kannal-
ta on ensiarvoisen tärkeää, että liitoksen valmis-
telu ja pohdinta liitoksen vaikutuksista tapah-
tuu avoimesti ja yhteistyössä kansalaisten kans-
sa. Kuntaliitosprosessi perustuu myös tiedotuk-
seen ja julkiseen keskusteluun. Tehdystä liitosso-
pimuksesta kerrotaan kuntien tiedotuksen rin-
nalla mediassa: sanomalehdissä, radiossa, televi-
siossa ja internetissä. 

Tämä artikkeli perustuu tutkimusprojektiin 
Yhteen itäsuomalaisittain – tutkimus kuntaliitos-
prosesseista maaseutualueiden ja niiden asukkai-
den kannalta. Tutkimuksen rahoitti maa- ja met-
sätalousministeriö Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän (YTR) esityksestä. Vuoden 2005 alussa 
toteutettiin kymmenen kuntaliitosta. Näistä kol-
messa tapauksessa itäsuomalaiseen kaupunkikes-
kukseen, Kuopioon, Joensuuhun ja Varkauteen, 
liitettiin laajoja maaseutualueita (Vehmersalmi, 
Kiihtelysvaara, Tuupovaara ja Kangaslampi). 

Liitoksissa yhdistyi toisiinsa erilaisia aluetyyppe-
jä: kaupunkeja, kaupungin läheistä maaseutua ja 
harvaan asuttua maaseutua. Näin laajentuneista 
kaupungeista muodostui erilaistuvia alueita, joi-
ta koskevat erilaiset ongelmat, mutta myös eri-
laiset tavoitteet.  

Vuoden 2005 itäsuomalaiset kuntaliitospro-
sessit erosivat laadullisesti toisistaan. Kuopiossa 
oli kokemusta laajan maaseutualueen liittämi-
sestä kaupunkiin. Kuopion maalaiskunta liitet-
tiin Kuopion kaupunkiin ja Siilinjärven kuntaan 
vuonna 1969. Riistaveden kunta liittyi Kuopion 
osaksi vuonna 1973. Liitokset tekivät Kuopiosta 
pinta-alaltaan varsin laajan, erilaisia alueita sisäl-
tävän kaupungin. Vehmersalmi lisäsi Kuopion 
pinta-alaa noin 500 neliökilometrillä ja sen arvi-
oitiin vahvistavan Kuopion asemaa vesi- ja luon-
tomatkailukaupunkina. (Kuopion kaupunki 
2007.) Joensuu oli puolestaan aivan uuden tilan-
teen ja uusien haasteiden edessä, koska kuntalii-
tos yli kymmenkertaisti Joensuun pinta-alan 120 
neliökilometristä 1330 neliökilometriin. Valtaosa 
liitosalueesta koostui erilaisista kylistä ja samal-
la maatalouden merkitys kasvoi. Yhdistymisen 
jälkeen Joensuussa oli yli sata maatilaa, jois-
ta yhdeksänkymmentä oli liitosalueilla. Lisäksi 
Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueet toivat mu-
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kanaan vilkasta ja omaehtoista kylä- ja yhdistys-
toimintaa.  Kyläsuunnitelmia oli laadittu kah-
deksassa liitosalueen kylässä. (Joensuun kaupun-
ki 2005.) Varkauden tilanne on pitkälti saman-
lainen kuin Joensuun. Yhdyskuntarakenteeltaan 
varsin tiiviin puunjalostusteollisuuskaupun-
gin 112 neliökilometrin pinta-ala lähes viisin-
kertaistui 525 neliökilometriin. Harvaan asut-
tu Kangaslampi oli tosin toiminnallisesti ollut 
jo aiemmin osa Varkauden seutua ja etäisyydet-
kin olivat Joensuun liitosalueisiin verrattuna ly-
hyemmät. 

Myös maaseudun kehittämisen suhteen itäsuo-
malaiset kuntaliitosprosessit poikkesivat toisistaan. 
Kuopiossa maaseudun kehittämisellä on pitkät pe-
rinteet, sillä kylien kehittäminen alkoi kaupungissa 
jo 1970-luvun alussa. Kuopion ja Vehmersalmen 
liitos kytkettiinkin suoraan olemassa olevaan 
kaupungin maaseutuohjelmaan. Joensuussa ja 
Varkaudessa maaseutupolitiikka ja siihen liittyvät 
kehittämistoimenpiteet olivat sen sijaan aika tun-
temattomia. Joensuussa uusien maaseutualueiden 
kehittämistä varten laadittiin erityinen Joensuun 
maaseudun kehittämis- ja markkinointiohjelma. 
Maaseutu kytkettiin prosessiin mukaan, kun lii-
tosvaroilla alettiin tukea maaseutuyrittäjyyttä, har-
rastuksia, kulttuuria ja palveluja rakentavaa hanke-
toimintaa. Varkauden ja Kangaslammen liitos hoi-
dettiin muista esimerkeistä poiketen lähes koko-
naan virkamiesvetoisena. 

Tutkimuksen tavoitteet

Kuntaliitosprosessien tarkastelu edustaa uudeh-
koa näkökulmaa kuntaliitosten tutkimusperin-
teessä (ks. esim. Puustinen 1998). Haverin ja 
Niemisen (2003) mukaan kuntaliitos herättää 
voimakkaita mielipiteitä ja tunteita. Ne saatta-
vat kuntaliitosprosessin aikana ja sen jälkeen vai-
kuttaa mielipiteisiin enemmän kuin taloudelli-
set faktat. Kuntaliitoksen vaikutukset eivät syn-
ny erillään itse liitosprosessista, vaan prosessiin 
liittyvät tekijät voivat vaikuttaa hyvin voimak-
kaasti siihen, millaiseksi vaikutukset muodostu-
vat. Asetelma korostaa johtamisen ja sopimisen 
merkitystä liitosprosessin kuluessa. Esimerkiksi 
Haverin ja Niemisen (2003) ja Leinamon (2004) 

tutkimuksissa päähuomio kiinnittyy kuntaliitos-
ten vaikutusten (5–30 vuotta) selvittämiseen – 
tässä tutkimuksessa huomio kiinnitettiin keskus-
teluun, sopimiseen, johtamiseen ja viestintään. 

Tutkimuksessa tarkastelimme sitä, miten 
maaseuduksi mielletyt alueet proiloituvat kun-
taliitosprosessissa. Näkökulmaa kuntaliitoksen 
menettelytapojen ja prosessin ymmärtämiseen 
rakensimme toimijahaastatteluilla sekä sanoma-
lehtiaineiston ja tutkimuskirjallisuuden avul-
la. Kuntaliitoksia lähestyttiin kokemuksellisina 
tapahtumina. Ensiksi havainnoitiin sitä, miten 
kuntaliitos koetaan kylissä ja millä tavoin siihen 
on valmistauduttu. Toiseksi toimijahaastatteluilla 
perehdyttiin neuvotteluprosessiin tarkastelemalla 
sitä liitosvalmistelun, liitossopimuksen laatimi-
sen sekä palvelu- ja yhdyskuntarakenteen näkö-
kulmista. Olennaista oli tunnistaa kylien erilaisia 
ongelmia, selvittää kylien ja kylätoiminnan roo-
lia liitoksessa sekä tunnistaa prosessista paikallista 
kehittämistä tukevia tekijöitä. Kolmanneksi kun-
taliitoksen menettelytapoja ja prosessia seurattiin 
sanomalehtiaineiston kautta. 

Toimijahaastatteluissa havaittiin, että kylien 
ja kirkonkylien roolit saattavat vaihtua liitoksen 
jälkeen. Kaikissa kolmessa tapauksessa omaehtoi-
seen kehittämiseen panostaneiden kylien asema 
on liitoksen jälkeen toiminnallisesti muita vah-
vempi. Aktiiviset kylät saattavat selvitä jopa pa-
remmin kuin palvelukeskuksina toimineet kir-
konkylät. Kaupunkia lähellä sijaitsevien kylien 
asemassa ei liitoksen seurauksena koettu tapahtu-
neen suurta muutosta. Harvaan asutun maaseu-
dun kylillä muutokset ovat tuntuvampia. Näin 
kaupunkikeskuksen ja maaseutukuntien liitok-
sissa kylistä ja kylätoiminnasta avautuu kiinnos-
tava yhteys uuden kunnan ja aktiivin kuntalaisen 
suhteisiin – kansalaistoimintaan. 

Tutkimuksessa nousi etualalle kyläyhdistys-
ten yhteisöllinen rooli ja näkyvyys kuntaliitok-
sissa. Kiinnitimme huomion etenkin yhteisölli-
syyden ilmenemismuotoihin. Havaitsimme, et-
tä myös viestinnällä on sekä prosessin kulun et-
tä kyläyhteisöjen toimintamuotojen kannal-
ta keskeinen rooli. Laajentuneen kunnan yhte-
ydessä asetimme viestinnän laajempaan, demo-
kraattisen järjestelmän kontekstiin. Tässä artik-
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kelissa keskitytäänkin siihen, miten liitokset esi-
tetään mediassa ja kiinnitetään huomio viestin-
tävälineiden merkitykseen laajentuneen kunnan 
kehittämisessä. Prosessin tutkimiselle muodos-
tui siten toinen, teoreettisemmin asetettu tehtä-
vä: pohtia ja ennakoida viestinnän ja kylätoimin-
nan yhteyksiä. 

Tarkastelimme kunnan laajentumis-
ta tehokkuuden ja demokratian ristivedosta. 
Kuntaliitosprosessia tarkastelimme perinteisen 
välittävän tiedotusvälineen näkökulmasta, mut-
ta ymmärsimme viestinnän myös yhteisön kautta 
kehittyväksi mahdollisuudeksi. Laajensimme nä-
kökulmaa viestinnän ja demokratian suhteeseen 
ja tätä kautta aluedemokratiaa koskevaksi asiak-
si. Kylätoiminnan verkostoitumista pohdittaes-
sa perehdyimme samalla mediatutkimuksen kir-
jallisuuden avulla viestinnässä tapahtuvaan kehi-
tykseen. 

Irrotimme siis viestinnän roolin kuntaliitos-
prosessista ja ryhdyimme sen kautta käsittelemään 
laajentunutta kaupunkia, jossa maaseutupolitiikka 
ja kaupunkipolitiikka kohtaavat. Tarkastelimme 
ensin maakuntalehteä alueiden kehityksestä ker-
tovana toimijana. Analysoimme sitä, miten liitok-
sesta maakunnissa uutisoitiin ja millaisena maa-
seutua pidetään. Tätä varten keräsimme kuntalii-
tosuutisia ja yleensä liitoksiin liittyviä artikkeleita, 
kolumneja, pääkirjoituksia ja mielipidekirjoituksia 
maakuntalehdistä (Karjalainen ja Savon Sanomat) 
sekä seutu- ja paikallislehdistä (Warkauden Lehti 
ja Kiihtelys-Pyhäselkä Lehti). Millä tavoin kau-
punki–maaseutu-jako ilmenee maakuntalehtien 
kirjoituksissa? Millainen maaseutukäsitys on kir-
joituksista tulkittavissa?  Tässä artikkelissa esiinty-
vät tulkinnat koskevat maakuntalehti Karjalaisen 
Joensuun, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran kunta-
liitoskirjoituksia vuosilta 2004–2005. Näiden li-
säksi keräsimme vuoden 2005 jälkeen kirjoitettu-
ja lehtiartikkeleita, jotka käsittelivät yleisemmin 
kuntaliitosten merkitystä. Luimme kirjoituksia 
maaseudun näkökulmasta pyrkien tulkitsemaan, 
millaisissa konteksteissa liitoksista kirjoitetaan. 

Kuntaliitosprosessien kuntademokratiaa ja 
osallisuutta koskevissa kysymyksissä katseet on 
suunnattava kyliin, sillä paikallisen omaehtoisen 
kehittämisen mallit saadaan niistä. Suomalaisessa, 

kyläläisiä omaehtoiseen ja aktiiviseen toimintaan 
mobilisoivassa maaseutupolitiikassa myös vies-
tinnällä on merkittävä, mutta vähän tarkasteltu 
rooli. Päädyimme kysymään, laajeneeko demo-
kratia kaupungin laajetessa?  Tarkastelimme kysy-
mystä julkisen harkinnan demokratia -käsitteen 
avulla. Tämän rinnalla pohdimme, miten yhdis-
tää maaseudun ja kaupungin kansalaistoimijoita. 
Tässä yhteydessä esiin tulivat uudet viestintäjär-
jestelmät ja -kulttuurit. Tuleeko tiedon käyttäjis-
tä tiedon tuottajia ja syntyykö uusien välineiden 
arkipäiväistymisen myötä esimerkiksi kansalais-
journalismin pohjalta kylää ja kaupunkia yhdis-
tävää toimintaa?

Viestinnän ja demokratian sidosten 

yhteys kylätoimintaan  

ja kuntaliitoksiin

Elina Laamanen on väitöskirjassaan analysoi-
nut sanomalehtiaineiston perusteella 1990-lu-
vun ja 2000-luvun alun kuntarakennekeskuste-
lua, kuten kuntien tavoiteltavaa kokoa ja kunta-
liitosten tarvetta. Laamanen tarkastelee sitä, mi-
ten hänen erottamansa diskurssit säätelevät niitä 
tapoja, joilla perustellaan kuntien asemaan, teh-
täviin ja voimavaroihin liittyviä poliittisia tavoit-
teita. Kuntarakennekeskustelun rintamalinjoi-
na ovat vastakkain kuntien paikallisen itsemää-
räämisoikeuden ja kuntien koskemattomuuden 
puolustaminen sekä pyrkimys kuntien koon uu-
delleen määrittelyyn. Näistä nousevat silloin 
esiin muun muassa Euroopan integraation tuo-
mat vaikutukset ja demokratiaa koskevat kysy-
mykset. (Laamanen 2007: 18–19.)

Euroopan integraatio toi maahamme uu-
dentyyppisiä maaseutupoliittisia välineitä ja juu-
ri kuntaliitoksissa maaseutupolitiikalla on mer-
kitystä. Sillä on 1990-luvulta alkaen pyritty voi-
mistamaan maaseudun omaehtoista, alhaalta 
päin lähtevää kehittämistä. 2000-luvulle tultaes-
sa kylätoimijat ovatkin muodostaneet laajan kan-
salaistoiminnallisen verkoston. Kuntien itsehal-
lintoa ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuk-
sia pyrittiin laajentamaan myös jo vuosina 1989–
1996 toteutetulla vapaakuntakokeilulla. Valtion 
viranomaiset lisäsivät kokeiluun yhteiskunnalli-
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sen tavoitteen palvelutuotannon tehostamises-
ta. Heurun mukaan kunnallishallinnon periaat-
teet olivat aiemmin liittyneet demokratian arvon 
toteuttamiseen ja vasta toissijaisesti tehokkuu-
teen, mutta vapaakuntakokeilussa asia käännet-
tiin päinvastoin. Kunnallishallinnon tehokkuus 
tuli ennen demokratiaa. Demokratialla ymmär-
rettiin demokraattisten arvojen kohdistamista 
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittä-
miseen eli suora demokratia sai vapaakuntaide-
assa edustuksellista demokratiaa suuremman pai-
noarvon.  (Heuru 2000: 273–274.)

Wiion (2006) mukaan markkinoilla toimi-
van median ihanteissa heijastui 1900-luvun lo-
pulle saakka vahvemmin sosiaalisen vastuun pe-
riaate. Media ei ollut vastuussa vain osakkeen-
omistajille tai mainostajille vaan yhteiskunnalle, 
jonka ihanteena on sallia erilaisten demokratiaa 
ja yhteiskuntaa palvelevien intressien pääsy esiin. 
Kuntaliitoksissa tämä on demokratian näkökul-
masta oleellista. Liitospäätöksessä on kysymys se-
kä uuden kunnan rakentamisesta että sen demo-
kraattisten käytäntöjen kehittämisestä. Näin ol-
len prosessissa korostuu myös viestinnän demo-
kraattinen rooli. 

Juho Rahkosen (2006) mediatutkimuk-
sen taustalla on julkisen harkinnan demokrati-
an ihanne. Rahkonen viittaa tutkimuksessaan 
Niemisen (1998: 275–299) esittelemään demo-
kratian kolmijakoon: suoraan, edustukselliseen ja 
deliberatiiviseen eli julkisen harkinnan demokra-
tiaan. Julkisen harkinnan demokratiassa yhteis-
kunnallisten päätösten oikeutusta haetaan mah-
dollisimman laajan ja oikeanlaisen julkisen kes-
kustelun kautta. Keskustelu halutaan avata kai-
kille, joita päätökset koskettavat. Kyse ei ole jo-
kaisen omaa intressiä vahvistavan näkemyksen 
tarjoamisesta ratkaisuksi, vaan julkinen harkin-
ta tarkoittaa yhteisten ongelmien pohtimista ja 
vaihtoehtoehtojen punnitsemista. Tavoitteena on 
etsiä yhteisymmärrystä ja myös korjata jo tehty-
jä päätöksiä jatkuvan keskustelun avulla. Julkisen 
harkinnan demokratialle on keskeistä sen perus-
ta moniarvoisessa kansalaisyhteiskunnassa, jonka 
keskusteleva viestintä tapahtuu jo erilaisten vies-
tintämuotojen (sähköposti, internet, sanomaleh-
det tai paikallisradiot) välityksellä. (Nieminen 

1998: 275–299.) 
Herneen ja Setälän mukaan deliberatiivi-

nen eli julkisen harkinnan demokratia tavallaan 
täydentää ja tai korjaa edustuksellista demokra-
tiaa, koska sitä kehittämällä avautuu kansalais-
ten ja päättäjien välille uusia vuorovaikutuska-
navia. Keskustelua korostavassa demokratiassa 
pyritään ylittämään intressiriidat ja perustellus-
ti ohittamaan kohtuuttomat vaatimukset ja näin 
ollen pääsemään sopimuksiin, jonka kaikki voi-
sivat hyväksyä. Koska kaikki yksilöt eivät kuiten-
kaan voi käytännössä osallistua deliberaatioon, 
on julkisen harkinnan demokratia riippuvainen 
myös edustuksellisesta järjestelmästä. (Herne–
Setälä 2005.)

Medialla ja sen tekemillä valinnoilla on kes-
keinen rooli kansalaisten julkisen harkinnan ja 
keskustelun edistämisessä (Rahkonen 2006: 26). 
Keskeistä on, millaisia valintoja ja miltä pohjalta 
media yhteiskunnallisessa roolissaan tekee. Wiion 
mukaan media omaksui 1990-luvulla yhä enem-
män markkinaehtoisia toimintamalleja ja ryhtyi 
valtaosin toimimaan ja viljelemään markkinaeh-
toisen diskurssin puhetapoja. Markkinaehtoisesti 
toimiva media pyrkii suosimaan sitä, mikä on sille 
itselleen tuottoisaa ja hylkäämään sen, mikä ei ole 
kannattavaa. Tällöin seurauksena on keskustelun 
keventyminen. Media näkee kansalaiset kuluttaji-
na, mutta ei enää itseään yhteisöllisenä kansalais-
keskustelua vahvistavina toimijoina. Wiion mu-
kaan tämän seurauksena yhteiskuntaa kehystetään 
taloudellisina kuluttajamarkkinoina. Kansalaisia 
ei kohdella niinkään kansallisen yhteisön keskus-
telijoina, vaan taloudellisina yksikköinä ja kulut-
tajamarkkinoiden osasina. (Wiio 2006: 28–30.)

Julkisen harkinnan demokratia avaa kysy-
myksen myös liitoksen kautta syntyneen uu-
den laajan kunnan demokraattisesta käytännös-
tä. Oleellista on silloin, miten viestintä on kun-
taliitosprosessissa toiminut. Rahkosen lähtökoh-
tana on progressiivinen käsitys journalismis-
ta: journalismin pitäisi edistää julkista keskuste-
lua ja auttaa päätöksiä, joilla on takanaan mah-
dollisimman laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä 
(Rahkonen 2006: 18). John Deweyn ilosoisessa 
ideaalissa perinteisen pienyhteisön sekä moder-
nin yhteiskunnan hyvät puolet pyrittiin yhdis-
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tämään joukkoviestinnän avulla. Dewey raken-
si progressiivista kasvatusajattelua, jonka keskiös-
sä on aktiivinen ja toimiva ihminen. (Rahkonen 
2006: 43–44.)

”Progressivismin käsite kuvaa amerikkalaises-
sa historiantutkimuksessa väljästi tapaa, jolla ko-
ko sukupolvi puolusti itseään poliittisesti ja vas-
tasi kansakunnan ongelmiin 1800- ja 1900-lu-
kujen vaihteessa. Progressivismi pyrki tiedosta-
maan sellaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
ongelmia, jotka liittyvät teollistumisen ja urbani-
soitumisen mukanaan tuomiin sosiaalisiin eroi-
hin” (Väkevä 2004: 108, ref. Link–McCormick 
1983: 3, 21). Väkevän (2004: 108) mukaan esi-
merkiksi Dewey liitti kasvatusilosoiansa prog-
ressiviseksi tunnetun sosiaalisen reformiliikkeen 
lähtökohtiin.  Käsityksemme mukaan suomalai-
nen, 1900- ja 2000-lukujen vaihteessa ja euroop-
palaisessa yhteydessään kehittyvä maaseutupoli-
tiikka sisältää progressiivisia toimijoita ja toimin-
tatapoja, joilla osaltaan pyritään vastaamaan alu-
eellisiin ja sosiaalisiin eroihin. Tämä tulee kunta-
liitoksissa näkyviin.

Media muodostaa tilannekuvia alueista, pai-
koista ja ongelmista. Media toimii suhteellisen 
yleisenä foorumina, jonka kautta ihmiset muo-
vaavat näkemyksiään ja rakentavat mielikuvia 
uudesta kunnasta ja sen alueista. Median kautta 
myös rakentuu kuva luottamushenkilöiden sopi-
mista asioista. Sopimukset koskevat etenkin lä-
hikoulujen ja sosiaali- sekä terveyspalvelujen tu-
levaisuutta, asuinalueiden kaavoitusta ja elinkei-
nojen kehittämistä. Tässä vaiheessa median va-
litsema suunta korostuu kerrontatavassa. Ketkä 
pääsevät ääneen ja kenen argumentein liitosta 
rakennetaan? Liitoksilla haetaan kustannusteho-
kasta toimintaa ja kevyttä hallintoa. Mitä nämä 
tarkoittavat ja mihin ne johtavat käytännössä? 
Kuntaliitosprosessissa kuntalaisille tärkeiden pal-
velujen sisällöt ja muodot tulisi tuoda ajoissa kes-
kusteluun ja vaihtoehdot harkintaan. 

Liitoskunnissa hyvinvointipolitiikkaa läh-
detään toteuttamaan pragmaattisesti ja uudes-
sa kunnassa myös kyläyhdistykset ja toiminta-
ryhmät voidaan nähdä maaseudun edustajina. 
Käytännössä suunnitelmat toteutuvat edustuk-
sellisen demokratian päätöksin ja joissain asi-

oissa voidaan toimia suoran demokratian väli-
nein. Molemmissa demokratian muodoissa tar-
vitaan kuitenkin laajapohjaista viestintää, jon-
ka avulla asiat voidaan tuoda ajoissa keskustel-
tavaksi. Rawls (2007: 168–176) puhuukin har-
kintademokratiasta silloin, kun kansalaiset har-
kitsevat, pohtivat, vaihtavat näkemyksiä ja kes-
kustelevat perusteista.  Tältä pohjalta asetimme 
laajentuvan kunnan julkisen harkinnan demo-
kratian yhteyteen. 

Kuntaliitosprosessiin sovellettuna kysymys 
on siitä, tapahtuuko liitos vai ei. Perustuuko lii-
tospäätös mahdollisimman laajaan ja kattavaan 
julkiseen keskusteluun? Missä on julkisen kes-
kustelun avoin paikka ja mitkä asiat päätyvät 
keskusteluareenalle? Julkisen harkinnan demo-
kratia -käsitteen avulla voidaan tarkastella vies-
tinnän yhteisöllisiä merkityksiä. Mitä viestinnän 
muotoja kylätoimijat käyttävät? Sanomalehdet 
ovat foorumi, jossa representoituu kuntien kä-
sitteellinen, toiminnallinen ja alueellinen muu-
tos kuntalaisille. 

Sanomalehden tulkintakehikot  

Kuntaliitoksia valmisteltaessa sanomalehtien yh-
tenä roolina on välittää ja tulkita paikallisten vir-
kamiesten ja päättäjien näkemyksiä prosessis-
ta. Kunta tiedottaa suunnitelmista ja päätöksistä 
omilla verkkosivuillaan ja sanomalehdissä. Lehdet 
välittävät tiedot kuntalaisille, mutta samalla ne 
myös tulkitsevat suunnitelmia ja päätöksiä. Näin 
sanomalehdet rakentavat todellisuuden tulkin-
takehikon ja luovat sen kautta merkityksiä sekä 
muokkaavat mielikuvia asioiden syistä ja seurauk-
sista (Karvonen 1999: 88). Lehdet esimerkiksi vä-
littävät tulkintakehikkoon valtioneuvoston ajan-
kohtaista viestiä kuntien palvelutehtävistä ja niitä 
koskevien muutosten perusteluista. 

Edustuksellinen demokratia lepää joukko-
viestimien välittämän tiedon ja informaation va-
rassa. Äänestäjät seuraavat edustajiaan ja päätök-
sentekoa viestimien välityksellä. Välillisessä de-
mokratiassa viestimillä on monipuolisia roole-
ja ja ne tekevät tarkkaan harkittuja viestinnäl-
lisiä valintoja. (Nieminen 1998: 282.) Näin ne 
toimivat myös itse mielipiteiden muokkaajina. 
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Lehtikirjoituksissa yleisölle kerrotaan tapahtu-
mista – siirretään ja levitetään tietoa ja samalla 
kirjoituksilla ylläpidetään puhetapoja, diskursse-
ja. Lehtikirjoituksissa usein juuri puheita, kan-
nanottoja ja päätöksiä viestitetään uutisina, mut-
ta samalla ne tulkitaan ja taustoitetaan valituista 
yhtenäisistä näkökulmista. Näin tuotetaan sosi-
aalista todellisuutta. (vrt. Jokinen ym. 1993.)

Joukkoviestinnällä on vaikutusta myös yh-
teisyyden (yhteisöllisyyden) tuottamiseen 
(Rahkonen 2006). Aluetietoisuuden yhteydes-
sä tämä tehtävä rinnastuu juuri alueellista rooli-
aan korostaviin maakuntalehtiin, joiden osateh-
tävänä on spatiaalisen informaation eli sijaintia, 
paikkoja ja alueita koskevan tiedon välittäminen 
sekä vahvan maakuntaimagon luominen, koros-
taminen ja vahvistaminen (esim. Paasi 1986: 92, 
Orjala 1989: 2). Lehtiuutiset muodostavat julki-
suustilan: uutinen on toimittajan rakentama esi-
tys, jonka rakennusainekset perustuvat haastat-
teluihin, lausuntoihin, selvityksiin ja asiakirjoi-
hin. Toiseksi uutisoinnissaan mediat ovat sidok-
sissa valmista tiedotusmateriaalia tuottaviin orga-
nisaatioihin, kuten hallitukseen, ministeriöihin, 
puolueisiin sekä talouden ja politiikan eturyh-
miin. (Väliverronen 1996: 90–91.) 

Tutkimuksessaan Helsingin Sanomien uu-
tisoinnista Kauko Pietilä ja Klaus Sondermann 
(1994: 51–52) puhuvat siitä, kuinka sanomaleh-
ti sitoo tietyssä aikatilassa lähes puolitoistamil-
joonaisen yleisön yhteen uutismaailman kans-
sa. Erkki Karvosen (1999: 84) mukaan media 
antaa ihmisille ajattelemisen aiheita eri asioista, 
mutta tämä tapahtuu erilaisten lähteiden ja ma-
teriaalien perusteella muokatun aineiston avulla. 
Journalistit suodattavat tietoa ja mielikuvia luki-
joiden arkipäivään. Keskeistä on siis se, millai-
seksi vallitseva todellisuus tulkitaan sekä minkä-
laisia pragmaattisia tavoitteita ja mistä asemista 
yhteisölle viestitetään. Lehdistön roolia voidaan 
tulkita kaksoisroolina: se siirtää tietoa (levittää 
sanomia), mutta myös rituaalisesti ylläpitää yh-
teiskuntaa (yhteisyyttä) ajassa eli kulttuurisesti 
rakentaa, muuntaa ja uusintaa yhteistä kulttuu-
ria (Rantanen–Ampuja 1997: 112). Rituaaliseksi 
määriteltynä viestinnässä tai kommunikaatiossa 
keskeistä on yhteisöllisyys ja olennaista yhteis-

ten uskomusten esittäminen (Carey 1994: 85, 
Karvonen 1999). Sanomalehdillä on oma linjan-
sa. Toimittaja muokkaa ja kirjoittaa lähteisiinsä 
pohjautuen lehtijutun, mutta se sovitetaan leh-
den linjaan (Lehto 2006). 

Kuntaliitoksista sanomalehdet kertovat va-
likoiden. Lehden linjapaperi määrää sen, mi-
ten paljon ja mitä liitosprosessista kirjoitetaan.  
Kuntaliitos syntyy ja uusi kunta rakentuu valta-
osalle kuntien asukkaista pitkälti maakunta- ja pai-
kallislehtien kirjoitusten kautta. Sanomalehdillä 
on merkittävä rooli, koska ne seuraavat, kommen-
toivat sekä pitävät yllä yleistä kansalaiskeskuste-
lua liitosprosessin aikana lähestulkoon päivit-
täin. Lehdet toimivat kuntaliitosprosessissa vies-
tin siirtäjinä, mutta myös prosessin muokkaaja-
na. Kuntaliitoksissa maakuntalehtien intressit voi-
vat paljastua myös taloudellisten hyötyjen (ilmoi-
tusmyynnin, levikkikasvun) keräämisenä. Samalla 
lehdistön julkaisemat kirjoitukset, kuvat ja kartat 
luovat myös uutta aluekäsitystä sekä mielikuvaa 
uudesta kunnasta ja kuntalaisuudesta. Lehden toi-
mitus tuottaa siis omilla valinnoillaan sekä liitos-
prosessin näkyväksi että muokkaa uuden laajentu-
van kunnan spatiaalista kuvaa. Journalismin kau-
punkipuhetta tutkineen Nevalaisen (2004: 33) 
mukaan valikoinnillaan ”lehdet tuottavat kau-
punkitilaa ja sen muokkaamista määrittäviä eh-
toja, vaikuttavat siihen mistä ja ketkä puhuvat”. 
Lehden linjan tuottama valikointi vaikuttaa näin 
myös siihen, mitä ja miten liitoksesta kerrotaan 
maaseudun asukkaiden näkökulmasta. 

Maaseutukuntien liittyessä kaupunkiin 
muodostuu yksi kaupunki ja yksi hallinto, mut-
ta myös monia alueita. Mitkä asiat määrittävät 
liitoskirjoituksia, mihin asioihin liitoskirjoituk-
set haluavat lukijan samaistuvan, mikä piirtää 
erottavan rajan maaseudun ja kaupungin väliin? 
Kirjoitetaanko liitosasiaa selkokielisesti vai abst-
raktisti?  Tämä on liitosprosessin kannalta asia, 
joissa tiedotusvälineillä on keskeinen vastuu.  
Usein virallisissa puheissa palvelujen tulevaisuut-
ta koskevat kuvaukset sisältävät abstrakteja mal-
leja, ilmauksia ja käsitteitä, kuten verkostoitumi-
nen, liikelaitostuminen ja tilaaja–tuottaja-malli. 
Lehdissä saatetaan kirjoittaa käsitteitä analysoi-
matta, aivan kuin ne automaattisesti sisältäisivät 
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vastaukset tulevaan. Tällöin sanomalehti toimii 
tiedon objektiivisena ja passiivisena välittäjänä, 
toisin sanoen prosessin ulkopuolisena tiedonsiir-
täjänä. Tällä tavoin arvioituna sanomalehdet ker-
tovat ikään kuin yhtä virallista tarinaa. 

Media on kuitenkin kuntaliitosprosessin si-
sällä. Liitosprosessi voidaan ikään kuin mallin-
taa näytelmäksi näyttämölle, jossa tiedotusväli-
neillä on aktiivinen kertojan rooli. Kertojalla on 
mahdollisuus vaikuttaa tarinan vastaanottoon. 
Kertoja voi esimerkiksi a) värittää tai muuttaa ta-
rinan juonta, b) pyrkiä vaikuttamaan lopputule-
maan, c) analysoida ilmiötä tai d) pilkkoa tari-
naa useisiin pieniin tarinoihin eli kertoa asiaa eri 
kansalaisryhmien näkökulmista. Tiedon siirron 
ohella mediassa siis luodaan jatkuvasti erilaisia ri-
tuaalisia esityksiä. Näitä esityksiä voidaan puoles-
taan tarkastella tutkimuksen keinoin ja esimer-
kiksi analysoida uuden kuntakuvan tai alueiden-
titeetin tai -maineen luomisena. Olennaista on 
mitä ja miten liitoksen sisältämistä vaihtoehdois-
ta kirjoitetaan ja mistä perspektiivistä alueita kat-
sotaan. Millainen maaseutukäsitys kirjoituksista 
on tulkittavissa?

Esimerkkinä  

maakuntalehti Karjalaisen 

kehystämä Joensuun, Tuupovaaran ja 

Kiihtelysvaaran liitos 

Tutkimusta varten luimme ja analysoimme maa-
kuntalehti Karjalaisesta 150 kuntaliitosta käsit-
televää tai sivuavaa kirjoitusta, jotka on julkaistu 
ajanjaksolla 5.1. 2004–18.3. 2005. Kirjoitukset 
kuvastavat lehden linjausta kuntaliitoskysymyk-
sessä ja toimivat esimerkkeinä lehden suhtautu-
misesta maaseutuun. Sanomalehti Karjalainen 
piirtää maaseutukuvaa pääasiassa elinkeino- ja 
kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Maaseudun 
ja kaupungin suhdetta kirjoituksissa määritte-
lee vahvimmin muuttoliike. Maaseudulta muu-
tetaan työhön ja asumaan kaupunkiin, maaseu-
dulta käydään työssä kaupungissa, ja maaseudul-
la lähinnä asutaan ja virkistäydytään. Maamme 
kuntarakenne ei sen sijaan ole lehden mukaan 
muuttunut vaan jäänyt paikoilleen. 

Tässä vuodenvaihteessa piti olla kuntaliitos-

ten kultainen hetki, kun valtuustokausi vaihtuu. 

Käytännön etujen vastapainona moni valtuutettu 

varautui kunnallisvaaleihin niin oman kuin puolu-

eenkin vaikutusvallan nimissä ja painoi jarrua yh-

distymissuunnitelmille. Jarrunpainajien vaikutus-

valta pienenee kuitenkin lähivuosina. Tästä anta-

vat esimakua monet viime aikojen lausunnot, joi-

ta on esitetty niin valtionhallinnon ja poliitikkojen 

kuin Kuntaliitonkin suilla – – Suomalainen kun-

tarakenne on peräisin aivan erilaisesta maailmas-

ta kuin missä nyt elämme. Parin eikä edes muu-

taman tuhannen asukkaan kuntayksiköille ei enää 

ole todellista tarvetta. Kuvitellutkin tarpeet näyt-

tävät yhä läpinäkyvämmiltä. Karjalaisen tekemän 

selvityksen mukaan (28.12) Joensuun uudella val-

tuustolla on selvä halu jatkaa kuntaliitoksia. Nyt 

pitäisi samanlainen tahto löytyä myös kaupun-

gin rajojen toiselta puolen, erityisesti Pyhäselästä, 

Liperistä ja Kontiolahdesta. Tällä tavalla Pohjois-

Karjalan veturiksi syntyisi maakuntapääkaupunki, 

jolla olisi resurssit kilvoitella tasaväkisesti muiden 

kanssa. (Karjalainen 29.12.2004.)

Maakuntalehden mielestä pienille maaseutukun-
nille ei uudessa tilanteessa ole enää tarvetta: hy-
vinvointivaltion aikainen kuntarakenne kuuluu 
menneisyyteen. Kuntaliitokset eivät edusta vain 
paikallisen politiikan tahtotilaa, vaan myös val-
tionhallinnon ja Kuntaliiton tavoittelemia uu-
distuksia. Karjalaisessa vahvistuu valtiovarain-
ministeriön näkemys, jonka mukaan kunti-
en taloudenpito on holtitonta. Lehti tuo esille 
Kuntaliiton valtuuston tahtopolitiikan ja liittää 
kannanotot lehden omaan kaupunkipolitiikkaa 
tukevaan linjapaperiin (Karjalainen 3.1.2005). 
Kirjoituksissa korostetaan suuruuden imagoa ja 
liitosdiskurssin kehyksenä toimii Suur-Joensuu. 
Uuden identiteetin luomisessa kaupungin on 
kasvettava kaupunkina muiden silmissä alueelli-
sesti suuremmaksi ja yhdyskuntarakenteellisesti 
tiiviimmäksi. 

Kalliomäen mielestä nykyisin kunnat eivät vas-

taa tehokkuusvaatimuksiin kyllin hyvin eli kun-

nissa haaskataan rahaa. Myös Kuntaliiton valtuus-

to haluaa vauhtia kuntiin. Valtuusto suosittaa yk-

situumaisesti, että maahan perustettaisiin parla-

mentaarinen komitea vauhdittamaan kuntaliitok-
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sia ja kuntayhteistyötä. Suomessa on tällä hetkellä 

444 kuntaa, mutta vuoden vaihtuessa määrä laskee 

432:een. Silti kuntaliitosten tahti on aivan liian hi-

das. Esimerkiksi Ruotsissa kuntia on tällä hetkel-

lä noin 200. Hajanainen kuntarakenne tekee pal-

veluista kalliita ja hajanaisia. Koulut, terveyden-

huolto, sosiaalipalvelut ja kaikki viihtyvyyspalve-

lut tuotetaan jokaisessa kunnassa mahdollisimman 

itsenäisesti. Ja varsinkin hallinto imee kohtuutto-

masti resursseja. Myös Pohjois-Karjalassa olisi tar-

vetta kuntien yhdistymisille ja nykyistä reippaam-

malle seutukuntayhteistyölle. Kiihtelysvaara ja 

Tuupovaara yhdistyvät Joensuuhun vuoden vaih-

teessa, mutta todella tarpeen oleva seudun vahvo-

jen kuntien liitos antaa odottaa itseään. Liperin, 

Pyhäselän ja Kontiolahden liittyminen yhteen 

Joensuun kanssa nostaisi alueen imagoa ja paran-

taisi ihmisten tarvitsemia palveluita. Nyt Joensuun 

seutu tuhlaa päällekkäiseen hallintoon, suunnitte-

luun ja byrokratiaan kohtuuttomasti rahaa. Nämä 

rahat ovat pois kuntalaisten tarvitsemista palve-

luista.  (Karjalainen 23.12.2004.)

Karjalainen pitää suurta kuntauudistus-
ta välttämättömänä ja väistämättömänä, mut-
ta kirjoituksissa ei etsitä reformin syvempiä syi-
tä. Paikallisesti kuntaliitoksen halutaan olevan al-
kusoitto vielä laajemmalle kuntarakenteen muu-
tokselle. Taulukossa 1 on eritelty maakuntaleh-
tien roolia kuntaliitoksissa sekä sanomalehti 
Karjalaisen viestiä.

Lehtikirjoituksista on tulkittavissa uuden 
laajan kunnan rakentuminen markkinaehtoisen 
ja hyvinvointivaltion kuntamallien välisenä ris-
tivetona.  Suur-Joensuun kunnallisdemokratiaa 
sovitetaan kirjoituksessa seutuvaltuuston toimin-
tamalliin. Samalla tehdään ero kuntayhteistyön 
ja liitoksen välille. Kilpailukyky vahvistuu aino-
astaan laajan kuntaliitoksen kautta (Karjalainen 
25.1.2004). Keskittäminen piirtää alueelliset ke-

Maakuntalehtien rooli Miten laajan kunnan syntyminen lehdissä 
esitetään?

Maakuntalehdet muodostavat yhden, alueelli-	
sen julkisuustilan.

Maakunta- ja paikallislehdet:	
rakentavat käsityksen kuntaliitoksesta ja sen •	
merkityksistä

toimivat sekä prosessin tiedottajina mutta myös •	
uuden kuntakäsityksen muokkaajina 

muokkaavat uudesta kunnasta aluekäsitystä ja •	
vision alueiden kehityksestä

ovat keskeisessä roolissa julkisen mielipiteen •	
ja keskustelun ylläpitäjänä kuntaliitosproses-

sissa.

Kuntaliitoksista kertovissa lehtiartikkeleissa 	
puhuvat tai niissä esiintyy kunnan johtoa, eri mi-

nisteriöiden virkamiehiä, maakuntaliiton johtoa, 

paikallisia luottamushenkilöitä, kansanedustajia, 

Kuntaliiton edustajia, pääkirjoitustoimittajia ja 

tutkijoita.

Näiden toimijoiden kuntaliitoksia koskevat pu-	
heet muokkaavat liitosprosessin julkisen sisällön 

– sanomiset, mielipiteet, kannanotot ja selvityk-

set leviävät määrällisesti suurelle lukijajoukolle. 

Lehdistön lähteinä ovat kunnat, ministeriöt, 	
valtioneuvosto, eduskunta, tutkimuslaitokset ja 

Kuntaliitto.

Sanomalehti Karjalaisen pääkirjoituksissa viesti kehystetään:

liitosten välttämättömyyteen	
viittauksiin kilpailukykytalouden yhteiskunnasta: pienet kunnat eivät enää pärjää globaalin  	
talouden ehdollistamassa alueellisessa kilpailussa

pyrkimykseen edetä uudessa Joensuussa liitoksen jälkeen vielä uusiin liitoksiin	
laajentuvan Joensuun kaupungin maakunnallisen veturin roolin vahvistumiseen	
liitosprosessin hahmottumiseen hallinnollisesta näkökulmasta	 .

TAULUKKO1. Sanomalehden rooli liitosprosessissa, lehdessä esiintyvät toimijat ja lehden viesti.
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hykset eli keskuksen ja reuna-alueet. Lehti luo 
näkemystä seudullisesta yhteistyöstä riittämättö-
mänä toimintamallina; sen sijaan on luotava yk-
si hallinnollinen yksikkö. Kirjoituksessa luodaan 
mielikuva, jossa vahva keskus kantaa maakun-
nan reunat. Kilpailuasetelmat määritetään kun-
taliitospolitiikalla: Joensuun kaupungin väkilu-
ku yksin ei riitä, mutta Joensuun seudun asu-
kasmäärä kokonaisuutena on kilpailukykyinen. 
Maakuntalehdessä tuetaan kyllä levikkialueella 
ilmeneviä kehitystavoitteita, mutta kuntaliitok-
sen yhteydessä lehti linjaa maakunnan tulevai-
suuden keskuskaupungin varaan. 

– – Kaupunkiseutujen kuntaliitokset ovat kaik-

kialla osoittautuneet vaikeiksi. Varsinkaan ne kes-

kuskaupungin ympärillä olevat kunnat, joihin 

muuttoliike nykyisin kohdistuu, eivät ole haluk-

kaita hakeutumaan kuntaliitokseen. Niissä koe-

taan sen verran vahvaa taloudellista itsetyytyväi-

syyttä – – Silti kaupunkiseutujen kuntaliitokset 

ovat tarpeen. Onkin etsittävä uusia malleja, joissa 

saavutetaan esimerkiksi Joensuun kannalta tärkeä 

kaupungin väkiluvun ja sitä kautta vaikuttavuuden 

kasvu kansallisessa imagoilmastossa. Suomessa käy-

dään kovaa kilpailua kaupunkien tulevista menes-

tysasemista. Yritysten sijaintipäätöksissä ja ihmis-

ten muuttovalinnoissa korostuu kaupungin koko. 

100 000 asukkaan kaupunki, varsinkin jos se on 

kasvava, on houkuttelevampi kuin 50 000 asuk-

kaan kokoluokkaan juuttunut kaupunki. Tämä 

houkuttavuus tuo tulevaisuudessa taloudellisia re-

sursseja menestyviin kaupunkeihin ja näin paran-

taa myös asukkaiden elinolosuhteita. Niinpä esi-

merkiksi Pohjois-Karjalan kannalta on suotavaa, 

että Joensuu pärjää tulevassa kaupunkikilpailussa. 

Kaupunkien kasvulle on etsittävä aktiivisesti uusia 

malleja. Ehkä keskusteluun on nostettava vakavasti 

ns. kattokaupunki-malli, jossa yhden kaupunkini-

men alla on monta kuntaa. Esimerkiksi Joensuun 

kaupunki voisi koostua Joensuun lisäksi Liperin, 

Pyhäselän ja Kontiolahden kunnista. Näillä ala-

kunnilla olisi oma paikallinen lähidemokratiansa, 

mutta suuret linjaukset tehtäisiin yhteisessä val-

tuustossa. (Karjalainen 27.2.2004.)

Karjalainen perustelee kaupungin menesty-
mistä (yritysmarkkinoilla) väkilukuun liitetyin 

merkityksin. Kuntien ja maaseudun asema ke-
hystetään alueiden kehittämispolitiikan kaut-
ta. Kirjoituksissa sovelletaan alue- ja osaamiskes-
kusohjelmien luonnehtimaa aluepolitiikkaa, joka 
on pääasiassa kaupunkipolitiikkaa. Kirjoituksissa 
pyritään rakentamaan maakuntakeskuksista vaih-
toehtoa Etelä-Suomeen painottuvalle kehityksel-
le. Samalla kirjoitukset vahvistavat maakunnal-
lista keskittymiskehitystä välttämättömyytenä. 
Tiedotustutkimuksen näkökulmasta voidaan ky-
syä, ovatko liitoskirjoitukset tulkittavissa uuden-
laisiksi ritualistisiksi yrityksiksi vahvistaa kau-
punkikeskeistä ajattelua ja kehittämistoiminnan 
malleja, joissa edistymistä tapahtuu ainoastaan 
kaupunkiseuduilla. 

Globaalissa taloudessa alueiden väli-
nen kilpailu voimistuu, jolloin eri alueil-
la pyritään luomaan elinkeinopoliittisten ke-
hitysstrategioiden tarpeista lähtevää alueellis-
ta yhteishenkeä (ks. Alasuutari–Ruuska 1999). 
Keskuskaupunkikehyksessä valtion aluepoliitti-
nen rooli vähenee, jolloin esimerkkitapaukses-
sa Joensuun näkyvyyttä ja menestymistä pide-
tään maakunnan etuna. Näin imagonrakenta-
misen keskeiseksi lähtökohdaksi kaupunkipoli-
tiikan valtakaudella tuleekin maakunnan sijaan 
keskuskaupunki. Maakuntalehdessä toistuu us-
komus siihen, että suurempi Joensuu on avain 
elinkeinolliseen menestykseen, ei siis Joensuun 
seutu ja yhteistyö, vaan yksi vahvempi hallinto-
kaupunki, joka saadaan useamman kunnan lii-
toksella. Lehti vahvistaa näkemystä seudullises-
ta yhteistyöstä riittämättömänä toimintamalli-
na. Ajattelu nojautuu seutuistumismallin kautta 
rakennettavaan suurempaan kaupunkiin, mutta 
kuntien itsehallinnon ja demokratian kysymyk-
siä ei nosteta laajempaan keskusteluun. 

Maakuntalehden ja siinä siteerattujen hen-
kilöiden Suur-Joensuu-liitosretoriikka tekee eroa 
maaseutuun. Retoriikka samaistuu kaupunki-
politiikan valtadiskurssin luomaan kilpailuky-
kyisten kaupunkiseutujen kaupunkiverkkoon. 
Suuremman asukasluvun arvioidaan takaavan 
paremmat asetelmat valtakunnallisessa ”kaupun-
kikilpailusarjassa”. Karjalaisen kuntaliitoskirjoi-
tuksissa keskuskaupunkiajattelu määrittää maa-
seudun aluepoliittisen aseman muovautumista 
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ja kehystää sen johonkin muuhun kuin elinkei-
nollisiin mahdollisuuksiin. Karjalaisen lehtikir-
joituksissa kuvautuvat menneen ja uuden maa-
seudun sidokset. Maaseutu ikään kuin leikkau-
tuu innovaatiopuheissa kartalta tai maaseutu saa 
toisenlaisen luonnehdinnan. Kun asukkaat kes-
kustelevat palvelujen säilyttämisestä tai ylläpitä-
misestä, puhutaan lehden mukaan tällöin men-
neestä maaseudusta. Menneen maaseudun kon-
tekstina ovat hyvinvointivaltio ja kunta. 

Toisaalta maakuntalehti Karjalainen antaa 
kylille palstatilaa ja kirjoittaa uuden maaseudun 
ilmiöistä. Lehtijutuissa kerrotaan kuinka kyläak-
tiivit tekevät kyläsuunnitelmia, markkinoivat ky-
liä, järjestävät kylätapahtumia, harrastavat koti-
seututoimintaa, ylläpitävät maisemaa ja tukevat 
yrittäjyyttä. Karjalainen on myös toimittanut 
Pohjois-Karjalan kyliä esittelevän juttusarjan ja 
avannut lehden verkkoversioon kyläsivut. Näistä 
huolimatta kuntaliitoskirjoitusten yhteydessä 
maaseutu erottuu kuitenkin erillisenä alueena 
keskuksen varjossa: kylien asukkaiden oma ääni 
jää liitosjutuissa vähemmistöön. Pystyvätkö siis 
kylätoimijat uudessa kunnassa nostamaan asioi-
ta keskusteluun ja kehittämään aluettaan ja uut-
ta kuntaa uusien viestintävälineiden, kuten kan-
salaisjournalististen kyläradiokokeilujen ja toimi-
tettujen verkkolehtikirjoitusten avulla?

Viestintä 

– maaseudun ja kaupungin 

vastavuoroisuuden edistäjä?

Maaseutualueiden kannalta aluepolitiikan vaih-
toehtoja rajaa valtioneuvoston alueiden kehittä-
mistä määrittävän virallisen puhetavan valta-ase-
ma. Saartenojan mukaan kansallisessa aluepolitii-
kassa omaksuttu osaamista ja kasvukeskuksia pai-
nottava linja korostaa maakuntien kaupunkikes-
kuksia alueiden kehittämisen vetureina ja maa-
kuntien elinvoimaisuuden tukena. Tämä johtaa 
ajatteluun, jonka mukaan vahvan keskuskaupun-
gin menestys on maakunnan menestys, mikä tar-
koittaa edelleen sitä, että maaseudulla ei ole juu-
rikaan merkitystä ja maaseudun kehittäminen 
jää kaupunkipoliittisen valtadiskurssin varjoon. 
(Saartenoja 2004: 143.) Jos alueiden kehittämis-

tä määrää kaupunkipolitiikan valtadiskurssi, niin 
millaisen viestinnällisen roolin kyläyhteisöt itse 
ottavat?  Jos kuntaliitokset mahdollistavat yhtei-
söviestinnän, kansalaisjournalismin ja paikallis-
demokratian väliset yhteydet, niin millaisia kyt-
köksiä tällöin ilmenee kyläyhteisöjen viestinnän 
keinoihin, välineisiin ja verkostoihin? 

Kilpailukykyä korostavan aluepolitiikan te-
hokkuus–talous-ajattelu määrittää maaseudun 
menneen maailman pienkuntarakennetta ilmen-
tävänä provinsiaalisena paikkana. Maaseutu yh-
distetään siten maakunnallisuuteen, maalaismai-
suuteen, syrjäseutuihin ja syrjäkyliin, jotka eivät 
sovellu modernin verkostotalouden sijaintilogiik-
kaan. Kylätoimijoiden omaehtoisuutta tarkastel-
taessa maaseutua voidaan kuitenkin tulkita sel-
laisen provinsiaalisuuden valossa, johon sopii se-
kä menneen maaseudun hyvinvointivaltiollinen 
tulkintakehikko että sellaiseen moderniin ja ver-
kostoituvaan yhteiskuntamalliin pohjautuva vire, 
joka kykenee luomaan uusia avauksia myös maa-
seudulta käsin.

Kuntaliitosprosessin aikana Pohjois-Karjalan 
maaseudulla juuri viestintävälineet ja verkkosivus-
tot nousivat esiin. Kyläradiotoiminta alkoi maa-
kunnassa ja Kylänsyrjä-liite alkoi ilmestyä itäsuo-
malaisen Reuna-aikakauslehden osana. Samaan 
aikaan myös maakuntalehti Karjalainen avasi 
omille verkkosivuilleen Kyläsivut. Maaseudun 
asukkaat tekivät kansalaisjournalistisia radiojut-
tuja ja tulivat esiin Karjalaisen kyläsivuilla (verk-
koyhteisössä).  Nämä viestintätahot heijastavat 
yhteisöviestintään kytkeytyviä mahdollisuuksia. 
Ne saattavat myös voimistua, kun paikallislehdet 
menettävät kuntaliitosten myötä ilmoitusasiak-
kaitaan maakuntalehdille, jolloin paikallislehden 
tekeminen voi muuttua kannattamattomaksi.

Uuden maaseudun politiikka perustuu ak-
tiiviseen kansalaisyhteiskuntaan ja omaehtoiseen 
toimintaan. Marja-Liisa Viherän mukaan elävä 
kansalaistoiminta motivoi yhteisölliseen viestin-
tään, kun uudet viestintävälineet antavat työka-
lut toiminnan verkostoitumiseen ja vuorovaiku-
tukseen sekä toimivat aseena vieraantuneisuutta 
vastaan. Kehityksessä hypätään ikään kuin uudel-
le yhteisöllisyyden tasolle. (Viherä 1999: 203.) 
Progressivismille oli tyypillistä yhteisöllinen kat-
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somus ja luottamus mediaan. Sen sijaan, että 
joukkoviestintä loitontaisi ihmisiä toisistaan, oli 
median avulla mahdollista kerätä ihmiset yhteis-
ten asioiden äärelle suureksi yleisöksi (Rahkonen 
2006: 44).  Yhdysvalloissa 2000-luvulla tapahtu-
vaa viestinnän kehitystä ovat Winograd ja Hais 
seuranneet kansalaisten politiikkaan osallistumi-
sen valossa. Heidän mukaansa viestinnän väli-
neellinen kehitys muokkaa käsityksiä demokraat-
tisesta päätöksenteosta. He kirjoittavat myös 
amerikkalaisen progressivismin lähtökohdista ja 
kytkevät yhteisestä asioista päättämisen nuorten 
omaksumiin viestintätapoihin. Milleniaalinen eli 
vuosina 1980–2003 syntyneiden sukupolvi tar-
kastelee demokratiaa ja sen vaikutuskeinoja pää-
asiassa uuden teknologian luoman viestintäkult-
tuurin kautta.  Kysymys on muun muassa erilai-
siin wiki-verkostosivustoihin perustuvasta osal-
listuvasta mediasta, joka mahdollistaa nopean 
reagoinnin epäkohtiin, vuorovaikutuksen, kes-
kustelun tai erilaisten julkaisujen toimittamisen. 
(Winograd–Hais 2008: 233–248.) 

Maaseudun paikallistoimijat pyrkivät oman 
toimintansa kautta syntyvillä tuloksilla viesti-
mään uuden maaseudun kuvaa, joka on kiinnit-
tynyt moderniin tietointensiiviseen maailmaan. 
Tässä näkyy progressiivinen sidos: kun kylät ja 
yhteisöt ovat hajautuneet, yhteistyön ja viestin-
nän rooli korostuu. Paikallisten kehittäjien luo-
ma maaseutuyhteisö linkittyy usean kylän paikal-
lisyhteisönä (ks. Rannikko 2005). Alueellisesti 
kaukana toisistaan sijaitsevien toimijoiden välille 
syntyy viestinnän avulla spatiaalinen sidos.  Eero 
Uusitalo (2007) haluaa nähdä maaseudun toimi-
vien kylien verkkona, joita yhdistää Suomen ky-
lätoimintaliike. Näkemys rakentaa kuvaa toimin-
nallisesti edistyneistä kyläyhteisöistä, jotka ovat 
valmiita ottamaan osavastuun palvelujen järjestä-
misestä kylillä, kun valtio ja kunnat niiltä Paras-
hankkeen myötä vetäytyvät. Maaseututoimijat 
pyrkivät luomaan kuvan uudesta maaseudus-
ta, joka yhteisönä haastaa kaupunkipolitiikan 
toimintoja keskittävän linjan mielekkyyden. 
Uusitalon mukaan paikallisen kehittämistyön 
tekijöiden on edettävä kahdella päälinjalla: ”toi-
saalta yhdistysten ja toiminnan on voimistutta-
va, toisaalta toimintamme poliittisen vaikutta-

vuuden on noustava”. (Uusitalo 2007.)
Mihin ja miten poliittinen vaikuttavuus ha-

lutaan näin ollen kanavoida? Yksi kuntalaisia ole-
tettavasti eniten kiinnostava kysymys koskee si-
tä, miten kuntapalvelujen saatavuus jatkossa taa-
taan. Aiemmin kunta oli unitaarisen hyvinvoin-
tivaltion säädettyjen tehtävien toimeenpani-
ja, mutta valtionosuuksia koskevalla lainmuu-
toksella sen rooli muuttui valtion ohjauksesta 
riippumattomaan itseohjautuvaan rooliin (Pyy 
1998: 246). Valtion vetäytyessä myös kansalais-
järjestöille on kanavoitu yhä enemmän vastuu-
ta. Harveyn (2008: 216) kriittisen näkemyksen 
mukaan talouden uusliberalistinen käänne no-
peutti valtion vetäytymistä esimerkiksi sosiaali-
palveluista korostaen samalla kansalaisjärjestöjen 
korvaavaa roolia niiden tuottajina. Ongelmaksi 
on muodostunut kuitenkin se, että valtion kaut-
ta toteutuneet yhdenvertaiset oikeudet saatta-
vat nyt jäädä resursseiltaan ohuiden järjestö-
jen ja yhdistysten harteille. Harvey kohdistaa-
kin epäilynsä kansalaisjärjestöjen kykyyn toimia 
demokraattisesti. On vaara, että esimerkiksi eri-
laiset uusurbaanit yhdistykset ryhtyvät ajamaan 
lähinnä aktiivien määrittelemiä (omia) intresse-
jä (Harvey 2008: 216, ks. myös Harvey 2000: 
170). Kuntaliitoksiin liittyvänä kansalaisyhteis-
kunnan haasteena onkin demokratian ylläpitä-
misen relektiivinen ulottuvuus. Uusissa kunnis-
sa asukkaiden tulee siis tunnistaa yhteisiä ongel-
mia ja pyrkiä luomaan vuorovaikutukseen perus-
tuvia keskustelukäytäntöjä ja kanavia. 

Hannu Katajamäki esittää mielenkiintoisen 
avauksen vaikutuksiltaan vähäisten aluefooru-
mien vahvistamisesta. Katajamäen ehdotukses-
sa kyläsuunnitelma kytketään osaksi kunnan 
budjetti- ja kaavoitusprosessia. Järjestelyissä osa 
suurentuneiden kuntien budjetointia alueellis-
tetaan kyläsuunnitelmien kautta. Kehysbudjetit 
päättäisi kunnanhallitus kunnanvaltuus-
ton määrittelemien periaatteiden mukaises-
ti.  Kylien kehyksiin voitaisiin siirtää esimer-
kiksi maankäytön suunnittelun, lasten päivä-
hoidon tai erilaisten hoivapalvelujen tehtäviä. 
Samalla kylän käsite pitäisi määritellä uudel-
leen, koska uudet kylät olisivat nykyisiä suu-
rempia. (Katajamäki 2008: 7.) 
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Katajamäen malli perustuu edustukselliseen 
demokratiaan, mutta kyläsuunnitelmien kaut-
ta siihen kytkeytyy julkisen harkinnan demo-
kratiakäytäntöjen kehittämismahdollisuuksia. 
Katajamäen tavoitteessa kaupunki ja maaseu-
tu asettuvat esille (yhdyskuntarakenteellisina) 
suunnittelukysymyksinä. Näin ollen tavoitteel-
la on kytkös myös yhdyskuntasuunnittelun tut-
kimuksen tuottamaan suunnittelun merkitysjär-
jestelmiä, kommunikatiivisuutta ja dialogia kä-
sittelevään teoreettiseen keskusteluun. Siinä py-
ritään ymmärtämään muun muassa osallistumis-
ta, keskustelijoiden rooleja ja keskinäistä oppi-
mista, yhteisymmärrystä ja yleisen edun toteutu-
misen mahdollisuuksia. (ks. esim. Healey 1997, 
Forester 2000, Mäntysalo 2007.)

Viestintävälineiden roolia vahvistaa niiden ky-
ky kertoa yhteisistä asioista asukkaiden kokemus-
maailmasta käsin (ks. Kunelius 2004: 98–100). 
Vuorovaikutusmuotojen kehittämiseen tarvitaan 
myös konkreettisia kuntalaisten arkipäivää kos-
kettavia tarinoita. Kuntaliitoksissa sellaisia ovat 
esimerkiksi kouluverkkoon, lasten päivähoitoon, 
vanhusten palveluihin ja asuinympäristön kehit-
tämiseen liittyvät kysymykset. Uusissa kunnissa 
on mahdollista kehittää päätöksentekoa. Tällöin 
voi rakentaa edustuksellisen demokratian ja jul-
kisen harkinnan demokratian välisiä vuorovaiku-
tusmuotoja ja siten edesauttaa myös kaupungin ja 
maaseudun asukkaiden välistä ja yhteistyötä. 

Lopuksi

Olemme tässä artikkelissa lähestyneet kuntalii-
toksia viestinnän näkökulmasta. On tärkeää ana-
lysoida sitä, miten maaseuduksi mielletyt alueet 
proiloituvat kuntaliitosprosesseissa. Näkökulmia 
liitoksen ja viestinnän suhteeseen on tässä avat-
tu yhden esimerkin – Joensuun seudun – kun-
taliitoksen ja siitä kerätyn sanomalehtiaineiston 
kautta.  Lehtikirjoituksista pääteltynä kuntien 
tulevaisuutta koskeva kehityskuva on vaihtoeh-
doton: pieni kunta ei enää selviydy itsenäisenä ja 
kuntien välisen yhteistyön sijaan on pyrittävä lii-
toksin laajempiin kuntiin tai oikeastaan palatta-
va niihin. Suomen kuntakartalla ollaan 2000-lu-
vun alussa ikään kuin markkinoiden ohjauksessa 

siirtymässä takaisin suurpitäjiin. 
Kuntaliitosprosessiin kuuluu kuntalaisille tär-

keiden lähipalvelujen järjestämistavasta sopimi-
nen. Tilanteessa on nähtävissä kyläyhdistysten po-
liittisen vaikuttavuuden haaste. Siihen vastattaes-
sa tulee esille edustuksellisen ja julkisen harkin-
nan demokratian rajapinta. Viestinnällä on rat-
kaiseva rooli: sanomalehdet, radio ja televisio pu-
huvat oman linjansa mukaisesti suurelle yleisöl-
le.  Kuntaliitosten jälkeen paikallislehdet saattavat 
menettää ilmoitusasiakkaitaan, jolloin uutisoin-
ti keskittyy valtalehdelle.  Tällöin myös maaseu-
dun toimintaryhmät, kyläyhdistykset, kylien yh-
teenliittymät tai kaupunginosatoimijat saattavat 
perustaa (kansalais)journalistisia julkaisuja, joissa 
asukkaiden ääni voi uusilla tavoilla nousta kuulu-
viin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Kuntaliitosprosesseissa kansalaisyhteiskun-
nan toimintamallit asettavat täydentävän haas-
teen edustuksellisen demokratian muodoille. 
Palvelujen tasapuolinen järjestäminen ja kun-
tademokratia ovat kuntauudistuksen ydinkysy-
myksiä. Kuntaliitosprosesseissa, joissa keskus-
kaupunki ja maaseutukunnat yhdistyvät, kylis-
tä ja kylätoiminnasta avautuu kiinnostava yhteys 
kaupungin ja aktiivisen kansalaisen suhteeseen. 
Kysymys näyttää olevan myös siitä, kuinka kan-
salaisyhteiskunnan paikallisen kehittämisen toi-
mintamalli yhdistetään hyvinvointivaltion uni-
versaalin ihanteen käytäntöihin.  Vahvistavatko 
kuntaliitokset aluedemokratian (kylät ja kaupun-
ginosat) ja kunnallisen edustuksellisen demokra-
tian välistä vuorovaikutusta ja kylän ja kaupungin 
vastavuoroisuuteen perustuvaa toimintamallia?

Kuntademokratian kehittäminen julkisen 
harkinnan keskustelevaan suuntaan voisi olla yk-
si mahdollisuus.  Toisaalta on myös kysyttävä, 
mitkä ovat pienten maaseutukuntien ongelmat 
ja strategiat? Näyttää siltä, että kaupunkikeskei-
nen diskurssi nostaa esiin vain ongelmat, mutta 
pienten kuntien strategiat ja tarinat jäävät kau-
punkikeskeisyyden varjoon. Miksi kuntastrategia 
ei yhtä lailla voisi perustua esimerkiksi maaseu-
tuun ja sen asumisen, ruokakulttuurin, energi-
an, vapaa-ajan sekä monipuolisen maa- ja metsä-
talouden luomiin uusiin taloudellisiin avauksiin 
ja alueidentiteetteihin?
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(Tutkimusprojekti seurasi Kuopion, Joensuun 

ja Varkauden kuntaliitostapausten lähtökoh-

tia ja alkuvaiheita liitosvuodesta 2005 alkaen. 

Keskiviikkona 4.6.2008 tuli Karjalan tutkimus-

laitokselle suruviesti. Mikko Kumpulainen oli sa-

mana aamuna menehtynyt äkilliseen sairaskohta-

ukseen. Mikon suunnitelmissa oli, että projektin 

koonti ja loppuraportti kirjoitetaan syksyllä 2008 

kesän haastattelukierroksen jälkeen. Se osuus ja 

tutkimuksen täydellinen loppuraportti jäivät näin 

Mikon poismenon vuoksi toteuttamatta. Tämä ar-

tikkeli jäi hänen viimeiseksi työkseen.)
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