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1. Johdanto – miksi kansalaisosallistuminen/-vaikuttaminen 
on ajankohtaista? 
 
Kansalaisosallistuminen ja –vaikuttaminen alueellisessa suunnittelu- ja kehittämistyössä 

on oikeastaan vasta parina viime vuosikymmenenä noussut julkishallinnon agendoihin 

ja lähemmän tarkastelun kohteeksi myös kotimaisissa yhteiskunnallisissa tutkimuksissa. 

Tätä näkemystä puoltaa muun muassa lukuisten viime vuosina julkaistujen 

tutkimusartikkeleiden määrä sekä esimerkiksi tässäkin tutkimuksessa lähteenä toimiva 

oikeusministeriön julkaisema kattava katsaus (Elo 2009) 2000 –luvun suomalaisista 

kansalaisosallistumista käsittelevistä tutkimuksista - vastaavaa yhteenvetoa ei ole 

maassamme aiempina vuosikymmeninä julkaistu (Elo 2009: 15).  

 Kansalaisen näkökulmasta ei liene myöskään väärä tuntuma, että turhan 

usein heitä koskevat päätökset tehdään konttoreissa, kabineteissa tai suomalaisittain 

nähtynä jopa hallinnollisten virastojen saunatiloissa – poissa yksityisten ihmisten 

silmistä ja mielistä. Muun muassa vallankäytön suhteen kansalaisosallistuminen jää 

usein irralliseksi esimerkiksi erilaisista kaavasuunnitteluprosesseista (Leino 2008:41). 

Usein puhutaan myös konkreettisesti ”asiantuntijoista” ja heidän työssään 

kohtaamistaan haasteista, mutta uudenlaista ajattelua edustaa myös kysymys - kuka tai 

mikä on asiantuntija? Voisiko se olla myös tavallinen Matti tai Maija Meikäläinen? 

 Uusi, moderni näkemys korostaa ”perinteisen asiantuntijuuden roolin 

muutosta” ja sitä, kuinka ”asiantuntijuus on liukunut perinteisten asiantuntijoiden 

hallinnasta ja tilalle ovat tulleet kansalaisosallistuja ja julkinen keskustelu” (Leino 2008: 

41). Kansalaisten tulisi osallistua aktiivisesti asuinyhteisönsä toimintaa koskevaan 

keskusteluun ja päätöksentekoon antamalla oman panoksensa vapaaehtoistyön 

periaatteen mukaan (Kattilakoski et al. 2011: 5). 
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2000–luku on ollut kansalaisosallistumisen/-vaikuttamisen periaatteiden 

kulta-aikaa suomalaisessa aluepolitiikassa sekä suunnittelu- ja kehittämistyössä, vaikka 

jo 1990–luvulta lähtien erityisesti EU –jäsenyyden myötä valtion hallinto on vähitellen 

pyrkinyt lisäämään kansalaisten vapaaehtoista osallistumista päätöksentekoon ja 

suunnittelutyöhön. Rahoitusta ja ohjaamista kansalaisosallistumisen suuntaan on myös 

tapahtunut julkishallinnon taholta 1990–luvulta alkaen (mm. Kattilakoski et. al. 

2011:5). 

EU –jäsenyyden merkitystä ja sen vaikutusta maamme aluepoliittisiin 

linjauksiin ja siten myös kehittämis- sekä suunnittelutoimintoihin ei pidä aliarvioida. 

Markku Sotarauta toteaa:  

”1990-luvun uudistuksiin vaikutti suuresti Suomen liittyminen Euroopan 

unionin jäseneksi 1995. Kaikkien uudistusten taustalla näkyi enemmän tai vähemmän 

pyrkimys sopeuttaa suomalaiset käytännöt EU:n yhteisöaluepolitiikan periaatteisiin eli 

keskittämiseen, kumppanuuteen, ohjelmallisuuteen ja täydentävyyteen” (Sotarauta 

2015: 220).  

Sotarauta täsmentää kumppanuusperiaatetta siten, että sillä pyritään 

kytkemään myös yrityksiä, yrittäjien etujärjestöjä sekä työmarkkina- ja 

kansalaisorganisaatioita/-tahoja mukaan kehittämistoimintaan (Sotarauta 2015: 220). 

Näitä seikkoja, EU:n ja Suomen kansallisen aluepolitiikan yhteennivoutuminen mukaan 

lukien, käsitellään myös aluetieteen sekä aluekehityksen ja aluepolitiikan 

tutkimusaloilla. Unohtaa ei myöskään voida nykyaikaisessa aluekehitys-/ 

suunnittelutyössä painotettavaa, keskitettyä valtaa hajauttavaa, yhteiskunnan eri toimijat 

osallistavaa ja yhdistävää “governance” –hallintaperiaatetta sekä osittain siihen liittyvää 

valtiollisen vallan ja vastuun hajauttamista alueellisille ja paikallisille tasoille (eli 

osittain niin sanotun kansalaisyhteiskunnan piiriin).  

Toisaalta, perimmäinen ja kansallinenkin lähtökohta 

kansalaisosallistumiseen ja –vaikuttamiseen rohkaisulla lienee yksinkertaisesti se, että 

“…kansalaisyhteiskunnasta nouseva osallistuminen… sillä on haluttu elävöittää 

yleisesti rapautuvaa demokratiaa, kansalaisten poliittista osallistumista ja kiinnostusta” 

(Kattilakoski et. al. 2011: 5). Suomessa on viime vuosisadan kuluessa esimerkiksi 

poliittisten yhdistysten määrä vähentynyt huomattavasti ja äänestystrendit ovat yleisesti 

laskeneet vuoden 1987 eduskuntavaalien jälkeen (Suomalaiset osallistujina 2009). Uusi, 
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alueellisuuteen ja paikallisuuteen orientoitunut aluekehittämis- ja suunnittelutoiminta 

saattaisi innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisemmin koti- ja lähiympäristönsä puolesta. 

Tässä tutkielmassa tarkoituksena on tarkastella aihepiiriin liittyvän 

kirjallisuuden ja muun tietoaineiston avulla sitä, miten kansalaisosallistuminen/-

vaikuttaminen toimii Oulussa, kaupungin (julkishallinnon) tarjoamien osallistumis-

/vaikuttamismahdollisuuksien sekä -keinojen puitteissa aluekehittämisessä ja –

suunnittelussa. Rajoitetusti ohjeistavan järjestyksen ja rungon kansalaisosallistumisen 

sekä –vaikuttamisen tutkimukselle tässä tapauksessa tarjoaa jo mainittu 

kansalaisosallistumisen kotimaista tutkimusta kartoittavassa bibliografiassa (Elo 2009: 

15-16) lueteltu pääluokittelu eri osallistumismuodoille aina kansalaisyhdistys- ja 

järjestötoiminnasta vaali- ja puolueosallistumiseen sekä verkko-osallistumiseen. Aihetta 

tarkastellaan myös yleiseltä ja kriittiseltä näkökannalta pohtimalla mahdollisia syitä 

siihen, mitä aktiivisella kansalaisuudella - kansalaisosallistuminen/-vaikuttaminen - 

haetaan julkishallinnon taholta ja mitä sillä tarkoitetaan? Tähän kysymykseen 

hyödynnetään tutkimuskirjallisuutta myös muun muassa politiikan tutkimuksesta sekä 

sosiologiasta (sis. ajatuksia mm. globaalista uusliberalismista, kansalaisyhteiskunnasta 

sekä kansalaisuudesta). 

 Jotta kansalaisosallistumisen ja –vaikuttamisen tarkastelu pysyy asiaan 

kuuluvassa maantieteellisessä kontekstissa, tulee tutkielmassa pitää läsnä 

alueellisuuteen ja paikallisuuteen perustuva teoreettinen näkökulma. Tähän kuitenkin 

liittyy Oulun kaupungin tapauksessa sen toimiin ja suunnitelmiin enemmän tai 

vähemmän vaikuttavien aluepoliittisten linjauksien laajan skalaarisuuden 

huomioonottaminen, aina rajoitetusti EU:n ja valtion sekä maakunnan kehittämis- ja 

suunnittelutasolta itse Oulun kaupungin kuntarajojen sisällä tapahtuvaan 

aluekehittämis- ja suunnittelutoimintaan. Mielenkiintoisen asetelman tarjoaa myös 

kuntaliitoksen jälkeisen niin sanotun uuden Oulun syntymisen ohella tapahtunut pinta-

alan ja väestön kasvu, joiden myötä kaupungin rajojen sisällä asumis- ja 

toimintaympäristö vaihtelee aina urbaanista kaupunkiympäristöstä maaseutuun sekä 

syrjäseutuihin. Tämä luo mielenkiintoisia ja haastaviakin tilanteita kaupungin 

kehittämiselle sekä kansalaisosallistumiselle/-vaikuttamiselle. Tarkastelun kohteena ja 

kysymyksenä onkin myös kaupunki-maaseutu–suhteen arviointi suhteessa 

kansalaisosallistumiseen ja -vaikuttamiseen Oulun kuntarajojen sisällä.  
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Teoriakantaan kuuluu siis olennaisena osana myös kaupungin sisäisten 

aluetyyppien muodostaman yhteistoiminnan sekä vuorovaikutuksen tai jopa 

konfliktinomaisen vastakkainasettelun tarkastelu. Tutkimusalue pysyy kuitenkin varsin 

tiukasti Oulun kaupungin kuntarajojen puitteissa, mutta kuten edellä mainittiin, 

kansalaisosallistumisen/-vaikuttamisen suhteen on otettava huomioon ainakin osittain 

(EU:n ja valtion hallinnon ohella) myös maakunnalliset aluekehitykselliset linjaukset, 

esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan nykyisen maakuntasuunnitelman ja –ohjelman 

periaate: nuorten maakunta (Pohjois-Pohjanmaa – Nuorten maakunta 2014).  

2. Teoreettinen viitekehys  
 
2.1. (Uus-)liberalismin vaikutus kansalaisosallistumisessa ja  
-vaikuttamisessa 
 

Outi Autti (2013) kirjoittaa:  

”…osallisuutta ajatellen on myös huomattava, että näiden 

vuosikymmenien aikana… tapahtunut muutos on laajempaa kuin pelkästään paikallisiin 

ryhmiin ja niiden voimaantumiseen liittyvä ja siitä nouseva osallisuus. Globaalin 

uusliberalismin nousu on tyystin eri tasolta voimakkaasti osallisuuteen vaikuttava 

voima. Sen myötä yksilöitä ei nähdä enää uhreina tai pelastettavina, vaan kaikkien 

nähdään olevan rationaalisia, laskelmoivia toimijoita ja vastuussa omasta 

hyvinvoinnistaan” (Autti 2013: 182).  

Uusliberalismin historia juontaa juurensa aina antiikin Kreikkaan, jossa 

kansalaisten oma-aloitteisuus ja aktiivisuus yhteiskunnallisten asioiden hoidossa sekä 

poliittisessa keskustelussa oli luonnollinen osa polista eli kaupunkivaltioiden ja niihin 

liittyvien poliittisten yhteisöjen periaatteita. Kuitenkin vasta 1700-1800-luvuilla 

liberalistinen poliittinen ajattelu nosti edellä mainitut seikat modernimpaan kontekstiin. 

Näin ollen liberalismi rakentui näkökulmalle omat tarpeensa sekä pyrkimyksensä 

määrittelevistä poliittisista toimijoista, jotka osallistuvat aktiivisesti itsehallinnallisten 

metodien kehittämiseen, asettaen samalla rajat valtiovallan harjoittamalle säätelylle 

(Eriksson 2009: 194). 
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Länsimaissa, tosin Suomessa hieman myöhemmin, niin sanottu aktiivisen 

kansalaisuuden ja vireän kansalaisyhteiskunnan merkitys demokraattisen yhteiskunnan 

perustana saivat tuulta siipiensä alle viimeistään 1980–luvulla (Eriksson 2009 :194).

  Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti erilaisia aluepoliittisia ja -

kehityksellisiä linjauksia kansalaisvaikuttamisen ja –osallistumisen puolesta Euroopan 

unionin, Suomen sekä Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia) hallintojen 

näkökulmasta. 

2.2. Aluepoliittisia ja -kehityksellisiä linjauksia kansalaisosallistumisen 
ja –vaikuttamisen puolesta – mukana ripaus kommunikatiivisuutta 

Euroopan unionin uusi Eurooppa 2020 -toimintastrategia ja siihen kiinteästi liittyvä 

aluepoliittinen ja –kehityksellinen agenda ”The Territorial Agenda of the European 

Union 2020” (TA 2020) nähdään keskeisinä käännekohtina muun muassa ”taistelussa” 

Euroopan syvemmän integraation ja territoriaalisen koheesion puolesta. EU:n toimien 

uskottavuus on ollut koetuksella muun muassa viime vuosikymmenen lopulla alkaneen 

talouskriisin myötä (Schmitt 2011). 

Itse EU 2020 – ”älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun” –strategiassa 

(2010) korostetaan, että kaikkia EU:n toimintoja koordinoidaan myös yhteistyössä 

kansalaisyhteiskunnan kanssa (Eurooppa 2020 2010: 3). Jo tämän tutkielman 

johdannossa mainittua eri tahojen ja sidosryhmien (ml. teollisuus, ammattiliitot, 

tiedeyhteisö, kansalaisjärjestöt ja kuluttajajärjestöt) yhteistyötä ajavaa kumppanuus- 

periaatetta kannatetaan muun muassa yhteisen vision toteuttamisen ja yhdessä 

tekemisen perustein (Eurooppa 2020 2010: 6). Euroopan parlamentti on sitoutunut 

ottamaan veturin roolin, joka saa kansalaiset liikkeelle ja sen tulee myös aktiivisesti 

rohkaista koolle erilaisia kansallisia, alueellisia ja paikallisia kansalaisyhteiskunnan 

edustajia sekä Euroopan unionin (mukaan lukien EU 2020 –strategian) että erityisesti 

kansallisten uudistusohjelmien laatimisessa ja toteuttamisessa (Eurooppa 2020 2010: 

30). 

 Suomessa EU –jäsenyys näkyy ja vaikuttaa kansallisissa aluepoliittisissa 

ja -kehityksellisissä linjauksissa myös kansalaisosallistumisen ja –vaikuttamisen 

suhteen. Tuore työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema, Juha Sipilän hallituskaudelle 

valmistunut ”Aluekehittämispäätös 2016-2019” –raportti painottaa alueiden 
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kilpailukykyä sekä ihmisten sujuvaa arkea (Aluekehittämispäätös 2016). Periaatteissa ja 

visioissa toistuvat EU –tasoltakin tutut iskulauseet ”hyvinvointia kumppanuuksilla”, 

”uudistumisella kasvua” sekä ”elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta”. Myös 

digitalisaatioon (kansalaisten yhdenvertaisiin ja laadukkaisiin julkisiin palveluihin 

vedoten; EU –tasolla lisää aiheesta EU 2020 –strategian ”Eurooppalainen 

digitaalistrategia” -kohdassa) ja älykkääseen alueellisen erikoistumiseen tähtäävät visiot 

ovat vahvasti läsnä (Aluekehittämispäätös 2016: 3). Raportissa mainitaan myös 

konkreettisesti, että ”…kansalaisten osallistamista oman elinympäristönsä ja alueen 

kehittämiseen on lisättävä” nojautumalla muun muassa kumppanuuden ja 

omaehtoisuuden periaatteisiin – erikseen mainittuna myös kaupunkialueilla  

(Aluekehittämispäätös 2016: 16).  

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kansalaisosallistumiseen liittyy tiukasti 

sikäläisen konservatiivisvaltaisen julkishallinnon epävirallinen slogan ”Tehdään 

enemmän vähemmällä”, mikä käy yhteen myös hallituksen Big Society –hankkeen 

kanssa (=valtiovallan hajauttaminen alueellisille ja paikallisille toimijoille sekä 

asukkaille, itsemääräämisoikeus paikallisista asioista) (Koskiaho 2015: 57). Tilanteen 

historiaa selventää, että Britanniassa ajatus ”aktiivisesta kansalaisesta” nousi pinnalle 

erityisesti 1980–luvun lopulla konservatiivipolitiikkojen ottaessa asian aktiivisemmin 

puheeksi. Pääministeri Margaret Thatcherin symbolinen puhe Skotlannin kirkon 

yleiskokouksessa vuonna 1988 korosti kansalaisten vastuuta olla armollisia ja anteliaita 

toisilleen – tämä kuvastaa myös hyvin konservatiiviseen ja uusliberalistiseen 

arvomaailmaan viittaavia seikkoja individualismista ja 

kansalaisten/kansalaisyhteiskunnan näkemisestä ”oman onnensa seppinä” ja 

kollektiivisen hyvinvoinnin tuottajina, valtion tarjotessa tähän vain puitteet (Kearns 

1995 :157). 

Myös kansalaisosallistumisen/-vaikuttamisen tarkasteluun 

aluekehittämisessä ja -suunnittelussa liittyvä kommunikatiivinen suunnitteluteoria 

toteutuu ainakin periaatteessa edellä mainituissa esimerkeissä. Eri yhteiskunnalliset 

osapuolet vuorovaikutukseen yhdistävä kommunikatiivinen suunnitteluperiaate on 

omalla tapaansa esitellyn uusliberalistisen näkemyksen ilmentymä, sillä se suhtautuu 

kriittisesti holhoavaan valtio-/keskushallintovetoiseen alueelliseen suunnittelutyöhön 

(Healey 2010: 44-45). Toisaalta kommunikatiiviseen suunnitteluteoriaan liittyy myös 
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mielenkiintoinen vastanäkemys toimijoiden roolista; ovatko toimijat kansalaisia, jotka 

kollektiivisesti ja yhdessä tekevät päätökset sekä ratkaisevat elinympäristöään koskevia 

ongelmia (tai miten heidät sellaisiksi rohkaistaisiin) vai ovatko he tiukan 

individualistisia, omaa taloudellista etuaan ajavia kuluttajia.  

2.3. Kansalaisyhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus 
aluekehittämisessä ja –suunnittelussa 

Kansalaisyhteiskunta määritellään perinteisesti:  

”…valtion ja perheen välimaastossa toimivaksi kokonaisuudeksi, 

työelämän ulkopuoliseksi kansalaisten toiminnaksi… kansalaiset nähdään aktiivisina, 

tahtovina ja toimivina” (Koskiaho 2015: 54).  

Nykyaikaisessa poliittisessa toiminnassa ja päätöksenteossa sekä 

aluekehittämis- ja suunnittelutoiminnassa on pyritty vähitellen siirtymään kohti 

kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vastuuttamista. Kuten Briitta 

Koskiahon artikkelin (2015) otsikossa mainitaan; ”Tehdään enemmän vähemmällä”, 

mikä tarkoittaa karkeasti määriteltynä julkis- ja valtionhallinnon vähentämistä minimiin 

ja sen korvaamista kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten omalla panoksella sekä 

vastuullisuudella muun muassa rohkaisemalla kansalaisia ottamaan vapaaehtoisesti osaa 

erinäisiin kehittämis-/suunnittelutoimintoihin (Koskiaho 2015: 63). Periaate on ollut 

viime vuosikymmeninä keskeinen ohjenuora myös mainitussa Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallinnon ”Big Society” –ohjelmassa. Yksin kansalaisyhteiskunnalle 

vastuuta ei kuitenkaan jaeta, vaan mukana ovat keskeisessä asemassa myös markkinat 

yrityksineen, mikä Suomessa näkyy esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 

ulkoistamisena. Keskeinen peruste tällaiselle restrukturoinnille on julkisten menojen 

vähentäminen (säästöjen luominen – tehokkuus), palveluiden valinnan vapauden 

parantaminen sekä ennen kaikkea entisen tasaveroisuuteen nojaavan jakopolitiikan 

sijaan kansalaisten päätöksentekovapauden parantaminen (Koskiaho 2015: 63). 

Merkittävänä tekijänä ja laukaisijana uudistuksiin on esimerkiksi kotimaassa nähty 

yleisesti 1990–luvun talouskriisi (Koskiaho 2015: 54). 

Kai Eriksson (2009) esittelee kansalaisyhteiskunnan käsitteen yhteyteen 

niin sanotun osallistuvan politiikan sekä itsepalveluyhteiskunnan määritelmät. 

Osallistuva politiikka sisältää ajatukset ja periaatteet kansalaisyhteiskunnan näkemisestä 



11	

aktiivisen osallistumisen luontaisena ympäristönä sekä yhteisön itseorganisoitumisen 

voimavarana. Tämän lisäksi korostetaan aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta, jotta 

demokraattinen järjestelmä toimisi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Eriksson 2009: 

191-192). Periaatteisiin kuuluu myös ajatus kansalaisista demokratian toimivuutta 

koskevan arviointitiedon lähteinä ja joidenkin julkisten palveluiden osatuottajina.  

Itsepalvelupolitiikan ja –yhteiskunnan määritelmät vievät ajatukset taas 

kohti uusliberalistisia näkökulmia. Yhteiskunnallisista subjekteista tulisi luoda yhtä 

aikaa sekä autonomisia toimijoita että vastuunkantajia omasta toiminnastaan ja 

käyttäytymisestään, tällöin fokus poliittisessa hallinnassa siirtyy itsenäisten toimijoiden 

omiin valintoihin (Eriksson 2009:198) 

Eri yksilöiden ja organisaatioiden tulee etenevässä määrin kantaa 

päävastuu omasta hyvinvoinnistaan, asuin- ja elinympäristöstään sekä toimeentulostaan 

ja - kärkevästi ilmaistuna - lakata sysäämästä kaikkia ongelmatilanteita julkishallinnon 

hoidettavaksi. Itsepalvelu–periaate näkee (aktivoimisen ja vastuullistamisen myötä) niin 

sanotun aktiivisen kansalaisen verkostoituvana sekä yksilönvapauden omaavana 

kuluttajana, asiakkaana ja käyttäjänä, joka kykenee toimija-asemassaan itsearviointiin ja 

tilinpitoon (Eriksson 2009: 199).  

Hallinnollisesta näkökulmasta katsottuna kansalaiset voidaan karkeasti 

jakaa myös kahteen ryhmään: aktiivisiin ja passiivisiin kansalaisiin. Heikki Paloheimo 

ja Matti Wiberg (2012) yksinkertaistavat aktiivisen kansalaisen määritelmän siten, että 

aktiivinen kansalainen kokee olevansa merkittävä tekijä ja vaikuttaja 

yhteiskunnallisessa toiminnassa (ml. alueellinen kehittämis- ja suunnittelutoiminta) sekä 

myös tasavertainen poliittinen osallistuja ja kannanottaja muiden toimijoiden ohella 

(tässä: ”kansalaisten oikeudet velvollisuuksien edellä”). Luonnehdinnan voi täten 

saumattomasti liittää myös edellä mainittuihin Erikssonin (2009) näkemyksiin. 

Paloheimo ja Wiberg vastavuoroisesti myös määrittelevät passiivisen kansalaisen 

kaiken tämän vastakohdaksi, joka kokee olevansa vain ylhäältä määriteltyjen lakien 

noudattaja ja jonka ajatuksissa taas kansalaisen velvollisuudet ajavat oikeuksien edelle. 

Kotimaassa poliittiset päättäjät havahtuivat 1900-luvun loppupuolella niin 

sanottuihin demokratiaongelmiin. Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomessa vallitsi 

kansalaisten keskuudessa huomattava epäluottamus hallintoa kohtaan sekä epäusko 

vaikuttamismahdollisuuksiin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (Eriksson 2009: 192-
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193). Laskeva äänestysaktiivisuus ja esimerkiksi puoluetoimintaan osallistumisen 

väheneminen lisäsivät omalla tavallaan myös eriarvoisuutta: kasvava passiivinen 

kansalaisuus uhkasi jyrätä alleen yhä pienemmän aktiivisten kansalaisten joukon ja 

koko kansalaisyhteiskunta tuntui olevan kriisissä. Sittemmin, vuosituhannen vaihteesta 

lähtien, aktiivisesta kansalaisuudesta on tullut lähtökohta useille kansallisille ohjelmille 

ja hankkeille Suomessa. Ohjelmat ja hankkeet ovat seurailleet tiivisti OECD:n esittämiä 

tavoitteita, jotka ovat kiteytyneet pyrkimyksiksi edistää aktiivista kansalaisuutta, 

parantaa kansalaisyhteiskunnan ja edustuksellisen demokratian toimintaa sekä laajentaa 

kansalaisten yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia (Eriksson 2009: 193). 

Aluekehittämisen ja –suunnittelun näkökulmasta ratkaisuja ollaan voitu 

esimerkiksi lähteä hakemaan niin sanotuista matalan kynnyksen lähidemokraattisista 

osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista, johon lukeutuvat keskeisesti myös tietotekniikan 

ja internetin luomat vaikutusmahdollisuudet, joista Eriksson (2009: 193) luettelee 

esimerkkeinä muun muassa julkishallinnon ylläpitämät otakantaa.fi ja suomi.fi 

keskustelufoorumit sekä portaalit. 

2.4. Kaupunki-maaseutu -suhde laajoilla kaupunkialueilla 

Pinta-alaltaan laajojen kaupunkien kuntarajojen sisällä saattaa esiintyä monenlaisia  

asuin- ja elinympäristöjä aina kaupunkiympäristöstä syrjäiseen maaseutuun. Tämä paitsi 

monipuolistaa kaupunkikuvaa niin se myös voi toimia eräänlaisena jakolinjana ja jopa 

konfliktienkin laukaisijana kaupungin sisäisessä aluesuunnittelussa/-kehittämisessä 

”kaupunkilaisväestön” ja ”maalaisväestön” välillä. Michael Woods näkee tilanteen 

yleisesti keskeisenä vastakkainasettelun pontimena laajahkoilla ja monimuotoisilla 

kaupunkiseuduilla. Yksi keskeisistä aiheeseen liittyvistä periaatteista kytkeytyy 

modernin kaupunki–maaseutu –suhteen uudelleenmäärittämiseen sekä kaupunki- ja 

maaseutuympäristön näkemiseen interaktiivisena ja tasa-arvoisena (verkostomaisena) 

kokonaisuutena eikä vain erillisinä, tiukasti rajattuina ja hierarkkisina yksikköinä, joissa 

kaupunkiympäristöt ovat kärkiasemassa maaseudun kustannuksella (Woods 2009). 

Esimerkiksi Oulun tapauksessa nämä kaikki seikat ilmenevät - hyvine ja huonoine 

puolineen - yhden kunnan alueella.  
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Antti Saartenoja on tarkastellut historiallisia ja nykyaikaisia käsityksiä 

maaseudun ja kaupungin rool(e)ista sekä vuorovaikutuksesta. Historiallisesti kaupunki-

maaseutu –jako on toisaalta ollut hyvinkin selkeä ja on korostettu kaupunkien statusta 

talouden vetureina sekä toisaalta taas maaseudun roolia ikään kuin kaupunkikeskusten 

taloudellisena raaka-aine-/resurssiaittana. Tässä tapauksessa on huomattava, että 

mainittu tilanne kuitenkin yhdistää kaupungin ja maaseudun välttämättömään sekä 

toisiaan täydentävään vuorovaikutussuhteeseen (Saartenoja 2004: 33-37). Kaupunki 

tarvitsee maaseudun maataloustuotteita, luonnonvaroja ja raaka-aineita. Tämän lisäksi 

monet kaupunkilaiset näkevät maaseudun myös vapaan luonnon tyyssijana sekä 

juuriensa lähteenä. Maaseutu puolestaan tarvitsee historian lähdettä, palvelujen, tiedon 

ja osaamisen tuottajaa sekä tuotteidensa ostajaa, jota juuri kaupunki edustaa (Saartenoja 

2004: 53). 

Kansalaisosallistumisen ja –vaikuttamisen näkökulmasta sekä 

aluepoliittisesti/-kehityksellisesti on huomattava nykyisen globaalin talouden asettama 

paine kaupunki-maaseutu –suhteen kehittämiselle ja uusimiselle. Ennen Suomen EU –

jäsenyyttä maamme verrattain vahva keskushallinto määritteli periaatteet ja 

toimintatavat kaupunkikeskusten sekä niitä ympäröivien vaikutusalueiden 

vuorovaikutukselle. Kun alueet ovat etenevässä määrin avautuneet osaksi globaalia 

maailmanjärjestelmää, ovat myös kaupunkien ja maaseudun väliset suhteet alkaneet 

muodostua selvemmin alueiden omien tarpeiden pohjalta. Tämä tarkoittaa, että 

nykyaikainen kaupungin ja maaseudun välinen interaktiivinen toiminta voidaan tulkita 

tavoitteena vastata globalisaation luomiin haasteisiin. Näin syntyneellä 

vuorovaikutusdiskurssilla pyritään luomaan kaupungin ja maaseudun välille 

alueellisesti koherentti kokonaisuus, joka pystyy kilpailemaan globaalissa 

maailmanjärjestelmässä muiden mukana (Saartenoja 2004: 196). Nykyinen 

aluepoliittinen/-kehityksellinen järjestelmä myös korostaa ja odottaa - erityisesti 

maaseudun eri toimijoilta - aktiivisempaa omien tarpeiden ja tavoitteiden julki tuomista 

sekä niiden ajamista (Saartenoja 2004: 197).  
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3. Kansalaisosallistuminen ja -vaikuttaminen 
aluekehittämisessä ja -suunnittelussa Oulun kaupungissa 

3.1. Oulun kaupungin alueelliset ja väestölliset piirteet  

Oulun kaupunki sijaitsee Pohjois-Suomessa Perämeren rannikolla, ollen samalla myös 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan maakuntakeskus. Oulussa oli asukkaita 1.1.2014 193 

798, joista miehiä oli 49,7% ja naisia 50,3%. 1.1.2013 tapahtunut kuntaliitos, jossa 

entiset Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sekä entinen Oulun 

kaupunki lakkasivat olemasta, kasvatti niin sanotun uuden Oulun väkilukua 

huomattavasti (”vanhan” Oulun väkiluku esim. 31.5.2011 oli 141 962) (Uusi Oulu 

2013a). Oulu mainostaa itseään muun muassa nuorekkaalla ikärakenteellaan, joka 

johtunee opiskelijoiden ja työnhakijoiden muuttovirroista ja verrattain suuresta 

syntyvyydestä; oululaisten keski-ikä on noin 37 vuotta (Tietoa Oulusta 2014a). Vuonna 

2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa väestön keski-ikä oli 39 ja koko maassa se oli 

42,1 vuotta (Väestöllisiä tunnuslukuja alueittain 2015). Kaupungin työttömyysaste oli 

tammikuun lopussa 2016 17,1 %, joka sijoittuu esimerkiksi Lahden kaupungin teknisen 

ja ympäristötoimialan tilastotiedotteessa julkaistun vertailun mukaan maamme 

kahdentoista suurimman kaupungin joukossa keskivaiheille (Mero 2016). 

Kaupungin pinta-ala on 3 866,2 neliökilometriä, josta maata on 3 016,3 

neliökilometriä.  Kaupunki kasvatti väestömäärän ohella myös pinta-alaansa 

merkittävästi vuoden 2013 kuntaliitoksessa (vrt. vanha Oulu, jossa mukana kuitenkin 

vuonna 2009 Ouluun liittynyt Ylikiimingin kunta; 1 410,2 neliökilometriä), jolloin 

kaupunki sai runsaasti suhteellisen harvaankin asuttua maa-alaa (Uusi Oulu 2013a). 

Esimerkiksi entisen Yli-Iin kunnan ja nykyisen samannimisen suuralueen väestötiheys 

oli 1.1.2012 2,84  (Väestöntiheys alueittain 2012a). 

Kaupungin kuntarajojen sisäinen alue jakaantuu hallinnollisesti 

suuralueisiin ja suuralueet kaupunginosiin (kts. kuva 1. seur. sivu). Sekä suuralueilla 

että kaupunginosilla on keskeinen rooli myös kaupunkilaisten osallistumisessa/-

vaikuttamisessa (tästä lisää kohdassa 3.2.1 ”kansalaisyhdistys- ja järjestötoiminta”).  
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Oulun kaupunki edustaa mielenkiintoista kokonaisuutta myös 

aluekehittämisen/-suunnittelun näkökulmasta. Kuten mainittua, vuoden 2013 

kuntaliitoksessa kaupungin kuntarajat laajentuivat kattamaan myös runsaasti syrjäisiä, 

harvaanasuttuja ja maaseutumaisia alueita.  

Oulun kohdalla kansalaisten osallistamisen haasteina ja uhkina, erityisesti 

kaupunkiin kuuluvilla syrjäisemmillä seuduilla, nähdään uuden kunnan 

kaupunkivetoinen politiikka, sitä seuraava maaseutualueiden asukkaiden 

Kuva 1. Oulun kaupungin hallinnolliset alueet; suuralueet ja kaupunginosat. Oulun kaupunki – 
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (Oulu –tietoa. Kaupunginosat. 2012) 
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passivoituminen sekä myös näiden asukkaiden kuulemisen lisääntyvä laiminlyönti. 

Ratkaisuna ongelmakohtiin nähdään yleisesti kaupunginhallinnon virkamiesten ja 

luottamushenkilöiden asiantuntemuksen lisääminen maaseudun asioista sekä lähellä 

maaseudun asukkaita tapahtuvien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

parantaminen. Esimerkiksi pitkät palvelumatkat voitaisiin korvata sähköisillä ja 

liikkuvilla palveluratkaisuilla (Muilu et. al. 2013: 5). Niin sanotun uuden Oulun tämän 

hetkistä väestöllistä ja alueellista tilannetta ilmentää oheinen karttakuva (kuva 2.): 

kuvassa punaiset alueet tarkoittavat kaupunkialueita, keltaiset kaupungin läheistä 

maaseutua ja turkoosit harvaan asuttua maaseutua. Vihreällä värillä merkattua 

ydinmaaseutua ei Oulun kuntarajojen sisällä kuvan mukaan juuri ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Oulun seudun maaseututyypit. (Muilu et. al. 2013: kuva kirjoittajan uudelleen muotoilemana). 
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3.2. Kaupungin hallinnollisen organisaation rakenne  

Oulussa 67 valtuutetun kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin, joka 

omaa taloudellista valtaa ja jolla on myös suurin vastuu kaupungin kehityksen 

ohjaamisessa. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin taloudesta ja asettaa laadullisia ja 

toiminnallisia tavoitteita kaupungin toiminnalle sekä päättää myös muista kaupungin 

hallintoon liittyvistä asioista - kaupunginhallituksen, johtokuntien jäsenien ja ylimpien 

viranhaltijoiden valitseminen mukaan lukien (Tietoa Oulusta 2014a).  

Hierarkiassa seuraavaksi ylimmällä tasolla on 17-jäseninen 

kaupunginhallitus, joka vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee 

kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten 

täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajilla on 

osallistumis- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginjohtaja ja 

apulaiskaupunginjohtajat valmistelevat ja esittelevät asiat kaupunginhallituksen 

päätettäväksi (Tietoa Oulusta 2014a).  

 Ylintä virkamiesvaltaa käyttää kaupunginjohtaja sekä kolme 

apulaiskaupunginjohtajaa (Päätöksenteko ja hallinto. Hallinnollinen organisaatio. 

2016a), joiden hallinnolliset vastuualueet ovat hyvinvointipalvelut, sivistys- ja 

kulttuuripalvelut sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. 

 Tämän lisäksi kaupungissa on erillinen konsernipalvelujen 

hallintojärjestelmä, joka vastaa kaupunkikonsernin kehittämisen ja päätöksenteon 

valmistelu- ja asiantuntijatehtävistä. Erinäisten palvelukokonaisuuksien, kuten 

hyvinvointi, sivistys- ja kulttuuri, yhdyskunta- ja ympäristö sekä liikelaitosten 

(esimerkiksi Oulun Vesi, Oulun Jätehuolto) lautakunnat ja johtokunnat koostuvat 

luottamushenkilöistä, jotka päättävät kaupungin palveluista. He raportoivat asioistaan 

kaupunginhallitukselle (Tietoa Oulusta 2014a). 

Havainnollistava kaavio kaupungin virallisesta hallinnollisesta 

organisaatiosta (Tietoa Oulusta 2014a) löytyy myös tämän tutkimusraportin liitteistä 

(LIITE 1.).  
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3.3. Kaupungin tarjoamat keinot sekä mahdollisuudet 
kansalaisosallistumiseen ja -vaikuttamiseen  

Edellä mainitun virallisen hallinto-organisaation toimien ohella kaupunki tarjoaa/ 

tukee/mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa eri tavoin. 

Oulun kaupungin internetsivuston kansalaisosallistumista ja –

vaikuttamista esittelevän sivun mukaan kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin 

esimerkiksi äänestämällä kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi. Kuntalaisilla on 

kuitenkin myös monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten 

kuntalaisaloitteiden tekeminen, palautteen antaminen hallinnolle tai yhteyden ottaminen 

luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin. Myös erilaisiin järjestettyihin 

yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun kuntalaisten toivotaan aktiivisesti ottavan 

osaa. Lisäksi korostetaan myös nykyisessä maakuntasuunnitelmassa ja –ohjelmassa 

(Pohjois-Pohjanmaa – nuorten maakunta 2014) esitettyä tavoitetta lisätä nuoremman 

väestön osallistumista ja vaikuttamista luonnehtimalla sitä yhdeksi Oulun kaupungin 

painopistealueeksi erityisesti sivitys- ja kultturipalvelujen organisaation vastuualueella 

(Päätöksenteko ja hallinto. Osallistu ja vaikuta. 2016b).  

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kaupunki haluaa tuoda julki 

pyrkimyksiään kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan saralla. Sen mukaan 

kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallisuutta ja vaikuttamista. 

Tavoitteena on luoda Oulu, jossa aktiiviset, osallistuvat ja vaikuttavat kuntalaiset 

toimivat asuinalueidensa puolesta ja antavat oman panoksensa myös koko kaupunkia 

koskevaan yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon (Päätöksenteko ja 

hallinto. Osallistu ja vaikuta. 2016b). Kaupungin verkkosivuilta löytyy linkkejä ja 

lisätietoja alueellisista yhteistyöryhmistä, asukastuvista sekä asukasyhdistyksistä. 

 Ikään kuin iskulauseina kaupungin asukkaiden parempaan 

huomioonottamiseen osallistumis- ja vaikuttamisasioissa toimivat muun muassa: ”Me 

teemme Oulun” tai ”Kaupunki on siellä missä kuntalaisetkin”, joiden alle halutaan 

rakentaa avoimempaa hallintoa sekä parempaa ja selkeämpää informaation välitystä 

kuntalaisia koskettavista asioista - ”Meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa päätettäviin 

asioihin!” (Päätöksenteko ja hallinto. Osallistu ja vaikuta. 2016b). 

 Seuraavaksi tarkastellaan keskeisiä kansalaisten (kuntalaisten/ 
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kaupunkilaisten) käytössä olevia kaupungin mahdollistamia ja tarjoamia vaikuttamisen 

ja osallistumisen mahdollisuuksia/-keinoja Oulussa ja sen aluekehittämisessä/-

suunnittelussa. Runkona tälle tarkastelulle toimii (joustavasti ja rajoitetusti) 

oikeusministeriön bibliografiassa (Elo 2009: 15-16) julkaistu luettelointi/pääluokittelu 

eri osallistumis- ja vaikuttamismuodoista (kts. LIITE 2.).  

3.3.1. Kansalaisyhdistys- ja järjestötoiminta  

Kansalaisosallistumisen tutkimusten bibliografian mukaan (Elo 2009: 15) 

kansalaisyhdistys- ja järjestötoimintaan sisältyvät muun muassa kansalaisjärjestöt, 

järjestötyö, liikunta- ja kulttuuriyhdistykset, kansanliikkeet, kylä- ja asukastoiminta 

sekä kansansivistystyö. Seuraavassa tarkastellaan tällaista toimintaa Oulun kaupungin 

tarjoamien, tukemien ja mahdollistamien osallistumismuotojen puitteissa. 

 Oulun kaupungin vuonna 2014 julkaisemassa kuntalaisten osallisuuden ja 

vaikuttamisen ohjelmassa ”Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa” (2014b) mainitaan, 

että kaupungissa alueellisen toimintamallin muodostavat yhteistyöryhmät 

asuinalueittain. Yhteistyöryhmien toimintaa kuvaillaan yhdessä tekemiseksi, joka ylittää 

erinäiset sektorirajat, mikä taas edesauttaa asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista 

oman elinympäristön ja palvelujen suunnittelussa sekä niitä koskevassa 

päätöksenteossa. Mainitut alueelliset yhteistyöryhmät (21 kappaletta, kaupunginosittain/ 

suuralueittain, esim. Ylikiimingin, keskustan ja Tuiran suuralueet) ovat kaupungissa 

kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan keskiössä, joissa alueen asukkailla on 

mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin. Yhteistyöryhmissä on kaupungin 

yhteistyötoimintaa esittelevän internet-sivuston mukaan mukana asukkaita, 

asukasyhteisöjä, yhdistyksiä, järjestöjä ja luottamushenkilöitä. Näiden lisäksi mukana 

on julkisten ja yksityisten palveluiden edustajia, kuten koulut, päiväkodit, nuorisotoimi, 

kirjasto, seurakunta ja alueen yrittäjiä (Yhteisötoiminta 2016c). Keskeinen osa 

yhteisötoimintaa ovat myös asukastuvat, jotka ovat asuinalueiden asukasyhdistysten 

ylläpitämiä kaikille avoimia yhdessä tekemisen keskuksia.   

 Alueellisten yhteistyöryhmien keskeisinä tehtävinä on ennen kaikkea  

koota toiminta-alueen eri tahot (ml. asukkaat sekä kolmannen, julkisen ja yksityisen 

sektorin osapuolet) kiinteäksi ja aktiiviseksi yhteistyöverkostoksi. Yhteistyöryhmät 

toteuttavat käytännössä kaupungin johtamaa kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen 



20	

ohjelmaa sekä muita toimintaa ohjaavia periaatteita. Ryhmät kehittävät alueellisella 

toimintamallilla asukkaiden, eri yhdistysten, järjestöjen, julkisten palvelujen, yrittäjien 

ja poliittisten päättäjien ennakoivia valmiuksia, jotta nämä osapuolet voivat vastata 

paremmin asukkaiden ja elinympäristön asettamiin tarpeisiin. Alueellisten 

yhteistyöryhmien roolia korostetaan myös vaikutusmahdollisuuksiltaan helposti syrjään 

jäävien asukkaiden (esim. tukea tarvitsevat lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset, 

maahanmuuttajat ja vammaiset) osallistamisessa sekä heidän tarpeidensa esille 

tuomisessa. Yhteistyöryhmät osallistuvat lisäksi alueellisten toimintarahojen 

budjetointiin (Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa 2014b: 9). 

Kansalaisosallistumisessa ja –vaikuttamisessa keskeisessä asemassa ovat 

niin sanotut foorumit, areenat tai yksinkertaisesti vain kokoontumispaikat, joissa 

kaupunkilaiset voivat kokoontua ja keskustella oman asuinympäristönsä/-alueensa 

asioista. Oulussa ehkä yleisin esimerkki tällaisista paikoista ovat kaupunginosien ja 

kylien omat asukastuvat/kylätalot (kaupungin tukemia asukastupia 11, asukas- ja 

kyläyhdistykset järjestävät toimintaa myös omissa kylätaloissaan tai muissa tiloissa)  

(Yhteisötoiminta. Asukastuvat. 2016d). Kaupungin mukaan asukastuvat ja kylätalot 

toimivat esimerkkeinä kotiseutuidentiteettiä vahvistavista asukkaiden ja palvelujen 

yhteisistä ”olohuoneista” sekä yhteistoiminnan keskuksista. Niiden toiminta perustuu 

yleishyödylliseen vapaaehtoistoimintaan, työllisyyden hoitoon sekä hyvinvointia 

tukeviin palveluihin (Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa 2014b: 11). Pelkästään 

yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttamisen/osallistumisen paikkoja asukastuvat eivät 

ole, vaan ihmiset voivat tulla paikan päälle esimerkiksi vain kahvittelemaan tai 

lounastamaan, lukemaan päivän lehdet tai osallistumaan erilaisiin harrastustoimintoihin.

 Kuntalaiset voivat kaupungin virallisen kansalaisyhdistys- ja 

järjestötoiminnan kautta/mahdollistamana osallistua myös asuinalueiden erilaisiin 

kehittämishankkeisiin sekä avoimiin asukas- ja keskustelutilaisuuksiin. Esimerkkinä 

jälkimmäisestä toimii eri puolilla kaupunkia (esimerkiksi koulujen ja virastojen tiloissa) 

noin neljä kertaa vuodessa järjestettävät ”Oulun Raadit”, jotka ovat kuntalaisille 

järjestettyjä avoimia keskustelutilaisuuksia. Raatien tarkoituksena on parantaa 

kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista kaupungin pitkän tähtäimen tavoitteissa sekä 

palvelujen järjestämisessä. Tilaisuuksissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, joiden 

anti viedään tiedoksi myös kaupungin päättäjille (Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa 
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2014b: 10). Esimerkiksi tämän tutkielman kirjoittamiskeväänä 2016 keskustelunaiheina 

raadeissa olivat Oulun kauppatorin ja sen lähialueiden kehittäminen sekä tulevaisuuden 

kouluverkko (Päätöksenteko ja hallinto. Osallistu ja vaikuta. Oulun raadit. 2016e).

 Kaupunki on viime vuosina kiinnittänyt enemmän huomiota - 

maakuntasuunnitelman/-kaavan hengessä - myös erilaisten väestöryhmien, kuten lasten 

ja nuorten, vanhusten sekä vammaisten osallisuuteen ja mukaan ottoon erilaisiin 

alueellisiin suunnittelu- ja kehittämisprojekteihin. Oulussa esimerkiksi lasten ja nuorten 

osallisuuden toteutuksesta vastaa sivistys- ja kulttuuripalvelut (Oulussa jokainen kuuluu 

ja vaikuttaa 2014b: 12) ja organisaatiossa valmistuikin keväällä 2014 raportti, jossa 

mainitaan tarve yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvien toimenpiteiden kehittämiselle sekä  

eri toimijoiden välisen yhteistyön parantamiselle. Raportin pohjalta tehtiin muun 

muassa kysely kaikille Oulun 9.-luokkalaisille sivistys- ja kulttuuripalveluista (mm. 

kouluista, nuorisotiloista, liikuntapaikoista ja kulttuurilaitoksista), jotka osaltaan 

pyrkivät tukemaan lapsia ja nuorisoa aktiivisessa ja demokraattisessa kansalaisuudessa.

 Edellä mainittu on osana kaupungin nuorisovaikuttamisen mallia ja siinä 

ovat mukana kaikki kaupungin suuralueet. Esimerkiksi jokaisessa perusopetuksen 

yksikössä on oma yhdysopettajansa, joka huolehtii koulun ja koululaisten osallisuudesta 

eri projekteissa. Alueryhmien toimintaa tukee ja valmentaa myös alueen 

nuorisotyöntekijä. Vanhemmille nuorille, 15-19–vuotiaille, on perustettu oma erillinen 

edustajistonsa, joka toimii yhteistyössä päättävien tahojen kanssa ja osallistuu muun 

muassa kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkistrategian luomiseen. Tämän lisäksi kaikki 

osallisuusryhmät kokoontuvat vuosittain lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen, joka on 

lasten ja nuorten tärkein päättävä elin Oulussa. Kokouksessa tuodaan muun muassa  

julki erinäisiä lausuntoja sekä esitellään määrärahaesitykset. Osallisuusryhmistä valittu 

edustajisto tekee esitysten pohjalta lopulliset päätökset (Oulussa jokainen kuuluu ja 

vaikuttaa 2014b: 12-13).     

 Ikääntyneiden ja vammaisten osallisuutta perustellaan tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden periaattein - esimerkiksi heikommassa asemassa olevaa ikääntyvää 

väestöä tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen. Laajenevan vuorovaikutuksen, 

osallisuuden ja vaikuttamisen hengessä vanhukset halutaan mukaan oman 

elinympäristön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitteluun. Tämä tarkoittaa muun 

muassa omaehtoisuutta ja yhteisöllisiä keinoja, joissa esimerkiksi erilaiset matalan 
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kynnyksen vaikutuskanavat, kuten tietoyhteiskunnan tarjoamat ratkaisut halutaan 

vanhusten käyttöön mahdollisimman joustavasti ja kattavasti. Vanhusten hyvinvoinnin 

ja osallistamisen periaatteina ovat siten kotona asumisen, sieltä vaikuttamisen sekä 

yhteistoiminnan tukeminen - myöhemmän elämänvaiheen ihmisarvoista hoivaa ja 

palveluita unohtamatta. Kaupungissa toimii kaupunginhallituksen asettama toimielin 

(vanhusneuvosto), joka valvoo ja edistää vanhusten osallisuutta/etuja esimerkiksi eri 

suunnitteluprosesseissa (Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa 2014b: 14-15). 

 Esteetön rakennettu ympäristö, ennakkoluulottomuus ja toimivat palvelut 

ovat keskeisiä näkökulmia ja tavoitteita paitsi vanhusten osallistamisessa, niin myös 

vammaisten aktiivisessa mukana olossa oman elinympäristönsä suunnittelu- ja 

kehittämistyössä. Vammaiset ovat muun väestön kanssa tasavertaisia osallistujia ja 

vaikuttajia, joten heille tulee taata esimerkiksi esteetön kulku ja pääsy erilaisiin 

tilaisuuksiin, joissa edellä mainittuja seikkoja käsitellään. Oulussa on myös perustettu 

erillinen vammaisneuvosto, joka edistää vammaisten osallisuutta. Kaupunki on 

”sitoutunut edistämään esteettömyyttä… rakennetun ympäristön esteettömyysstrategian 

ja toimintaohjelma 2020”:n periaatteiden mukaisesti (Oulussa jokainen kuuluu ja 

vaikuttaa 2014b: 16). 

3.3.2. Vaaliosallistuminen  

Kuten edellä ja kaupungin internetsivuillakin asia ilmaistaan,  kuntalainen voi vaikuttaa 

oman kotikuntansa asioihin myös äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä 

kunnallisvaaleissa. Valtakunnan laajuisissa kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut 

kuntien valtuustoihin ja ne toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena 

sunnuntaina, seuraavan kerran 9.4.2017 (Vaalit.fi 2016a). Kuntalainen voi itse asettua 

ehdolle kuntavaaleissa siinä kunnassa/kaupungissa, joka on hänen kotikuntansa, hänellä 

on kunnassa äänioikeus ja häntä ei ole julistettu niin sanotusti vajaavaltaiseksi. 

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä 

äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset (Vaalit.fi 2016b).  

 Kunnallisvaalit ovat suurilta osaksi myös puoluepolitiikkaan sitoutunut 

keino vaikuttaa: Oulussa vuoden 2012 kunnallisvaaleissa kaupunginvaltuustoon valittiin 

67 valtuutettua (Päätöksenteko ja hallinto. Vaalit. Kunnallisvaalit 2012. 2013b) ja 

kolme suurinta poliittista puoluetta ovat tulosten perusteella Keskusta, Kokoomus ja 
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Vasemmistoliitto (Kuntavaalit 2012 2012). Äänestysprosentti oli Oulussa 53,7 %, joka 

on valtakunnan tasollakin huomattavan alhainen lukema (9. matalin) (Kunnallisvaalit 

2012 vaalikarttapalvelu. Perustiedot kunnittain.  2012b) .  

 Niin sanottuja pienemmän mittakaavan kunnallisia kansanäänestyksiä ei 

ole Oulussa ainakaan vuodesta 1991 alkaen järjestetty. Oikeusministeriön listauksen 

(Kunnalliset kansanäänestykset 2015) mukaan kunnalliset kansanäänestykset ovat 

koskeneet ylivoimaisesti eniten lähinnä kuntaliitoksia, mutta esimerkiksi päätettäessä 

vuoden 2013 Oulun suurta kuntaliitosta, eivät kaupunkilaiset/kuntalaiset päässeet 

vaaliuurnille. 

3.3.3. Internet–osallistuminen 

Internetin sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ovat osa nykyaikaista 

kansalaisosallistumista ja -vaikuttamista. Julkishallinnon näkökulmasta ihmiset voivat 

vastaanottaa internetin välityksellä informaatiota tehokkaasti ja voivat vastavuoroisesti 

antaa myös palautetta hallinnolle. He voivat käynnistää aloitteita ja keskustella asioista 

esimerkiksi erilaisilla kansalais- ja verkkokeskustelufoorumeilla. Myös sähköinen 

äänestäminen on ollut keskustelun aiheena mahdollisia tulevaisuuden vaikuttamis- ja 

osallistumismuotoja pohtiessa (Suomalaiset osallistujina 2009). 

 Oulun kaupunki on listannut keskeisiä tarjoamiaan sähköisiä 

osallistumismahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kuntalaisaloitteen tekeminen 

sähköisesti ”aloiteoululle.fi” –sivuston välityksellä sekä verkkovuorovaikutus ja –

keskustelu valtionhallinnon ”otakantaa.fi” tai ”patiolla.fi” –internetsivuilla (Oulussa 

jokainen kuuluu ja vaikuttaa 2014b: 18)	(Oulun kaupunki ja avoin hallinto 2015: 2). 

 Pdf –infopaketissa ”Oulun kaupunki ja avoin hallinto” (2015) kaupunki 

listaa lisää käytäntöjään esimerkiksi erilaisista internetin tarjoamista mahdollisuuksista 

tiedonvälityksessä ja kansalaisten osallistumisessa/vaikuttamisessa. Internet tarjoaa 

myös kaupungille mahdollisuuden toteuttaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita.   

Kaupungin internet–sivuja kehitetään saadun palautteen mukaan, toimielimien 

esityslistat ja pöytäkirjat sekä ohjelmat ja sidonnaisuudet julkaistaan internetissä sekä 

esimerkiksi kaupunginvaltuuston istunnot ja Oulun raadit on kansalaisten mahdollista 

katsoa suorana/tallennettuna (Oulun kaupunki ja avoin hallinto 2015). 

Kaupunginhallituksen sekä eri lauta- ja johtokuntien kokoukset ovat kuitenkin 
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suljettuja, vaikkakin päätökset (lauta- ja johtokuntien kohdalla myös esityslistat) ovat 

julkisia ja nähtävillä internetissä (Tietoa Oulusta 2014a).  

Kaupunki haluaa myös ottaa laajemmin käyttöön sosiaalisen median 

luomat mahdollisuudet ja esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripalveluille (huom. nuoret) 

kohdistettu some-ohjeistus on valmistunut syksyllä 2014. Sosiaalinen media tarjoaa 

mielenkiintoisen, suoran ja nykyaikaisen vuorovaikutusympäristön kansalaisten ja 

hallinnon välille. Yhteydenpito kansalaisiin (erityisesti nuorempaan internetiä 

aktiivisesti käyttävään väestöön), informaation jakaminen sekä kansalaisten kuuleminen 

saattaakin somen mahdollistamana helpottua huomattavasti. 

4. Pohdinta 
 

Keinot monipuolisemmalle ja tehokkaammalle kansalaisosallistumiselle ovat toki 

monet, mutta ratkaisemattomia ongelmiakin on paljon. Keskeistä on muun muassa se, 

miten kansalaiset saadaan innostumaan yhteisestä päätöksenteosta ja miten 

päätöksentekoprosessia tuodaan lähemmäksi kansalaista? Varma suuntaus 

tulevaisuudessa lienee kuitenkin yhä laajempi yhteiskunnallinen digitalisaatio ja 

teknologisaatio. Vaikka eri tahojen mielestä tietotekniikka ja ICT –toimiala onkin 

taantunut Suomessa talouden taantuman myötä, on sillä taatusti vielä paljon annettavaa 

myös aluekehittämis- ja suunnittelutyölle. Oulu on niin kotimaassa kuin maailmallakin 

tunnettu ICT –teknologian osaamiskeskuksena – miten tätä osaamispääomaa voisi 

hyödyntää esimerkiksi kansalaisosallistumisessa ja –vaikuttamisessa entistäkin 

paremmin? Tulevaisuuden kansalaisosallistumista/-vaikuttamista saattaa edustaa 

esimerkiksi eräänlainen ”kotisohva–aktiivisuus”, jossa kehittyneet tieto- ja 

viestintäteknologian välineet mahdollistavat osallistumisen paikalliseen 

päätöksentekoon ilman, että kansalaisen tarvitsee edes poistua kotoaan. Sosiaalisen 

pääoman kartuttamisen kannalta erilaiset kasvokkain kokoontumiset yhteisissä tiloissa 

kuitenkin lienevät ainakin toistaiseksi parempi vaihtoehto. 

 Perusidea kansalaisten aktiiviseen osallistumiseen ja toimivaan 

kansalaisyhteiskuntaan voidaan nähdä löytyvän (globaalin) uusliberalismin 

periaatteistosta, jossa kansalaiset nähdään vastuullisina, rationaalisina ja 

individualistisina oman hyvinvointinsa ”seppinä”. Tämän seikan hengessä valtion 
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tulisikin toimia lähinnä vain ikään kuin turvallisuuskoneistona ja vapauden ylläpitäjänä. 

Toimimalla kuitenkin eräänlaisena projektikoordinaattorina sekä osoittamalla 

uudenlaista luottamusta kansalaisiaan kohtaan, julkishallinto myös jakaa vastuuta ja 

ohjaksiaan kansalaisyhteiskunnan toimijoille sekä korostaa eri toimijoiden välistä 

solidaarisuutta yhteisissä projekteissa (vrt. esim. kansalliset sekä EU:n hallintotasot). 

 Tutkielman osassa kaksi tärkeäksi syyksi hallinnollisen vastuun 

jakamiselle nousivat myös säästöt. Kuten yleisesti tiedetäänkin, eri julkishallinnon 

tasojen tavoitteena on karsia ja yksinkertaistaa raskaita julkishallinnon rakenteita, jotta 

menoja saataisiin hillittyä ja julkisen talouden pohjalle luotaisiin kestävä perusta -  

tilanne on kriittinen mm. nykyisessä talouden taantumassa. Ratkaisu ongelmaan saattaa 

siis olla julkishallinnon veto- ja päätösvastuun, eli niin sanotun top-down –systeemin 

hajauttaminen ja vastuun jakaminen alemmille yhteiskunnallisille tasoille, alue- sekä 

paikallishallinnoille ja sieltä myös kansalaisyhteiskunnalle (”bottom–up” –malli). 

 Nykyaikainen hajauttamisen ja kansalaisosallistumisen/-vaikuttamisen 

trendi näkyy edellä mainituin perustein myös Oulussa. Kaupunki tuo julki muun muassa 

internet–sivuillaan ja eri esitteissään keinoja vaikuttaa ja osallistua, mutta pitäisikö 

tämän tapahtua nykyistäkin aktiivisemmalla otteella ja laajemmalla skaalalla? 

Maakunta-/kaupunkilehdissä on aika ajoin ilmoituksia avoimista yleisötilaisuuksista 

(esim. LIITE 3.) ja kaupunkilaisten postiluukuista kolahtaa noin neljä kertaa vuodessa 

”Oulu –posti” –niminen informaatiolehti (Oulu –posti 2016f). Tällä tavoin tavoitetaan 

myös väestö, joka ei aktiivisesti internetiä käytä. Asukas- ja kylätuvat ovat mainioita 

kohtaamis- ja yhteistyöpaikkoja myös kaupungin toimihenkilöiden ja asukkaiden välillä 

ja erilaiset kansalliset ja kunnalliset digitaaliset verkkopalvelut lisäävät vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuuksien kirjoa entisestään. Keskustelutilaisuudet, kuten Oulun 

raadit sekä internet–lähetykset kaupunginvaltuuston istunnoista luovat myös 

tervetullutta kommunikatiivisuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin ja kaupunkilaisten 

väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Oulun raatien suhteen sekä maakuntasuunnitelman 

periaatteisiin nojautuen on ilahduttavaa myös nuorten aktiivisuus, kuten liitteenä olevan 

sanomalehtiartikkelin jutusta voi havaita (Ervasti 2016) (LIITE 4.). Perusta aktiiviselle 

kuntalaisuudelle/kaupunkilaisuudelle lieneekin siis kunnossa, mutta on kaupungin 

hallinnon ratkaistavissa, miten kuntalaisten aktiivisuutta ja tietoisuutta eri 



26	

mahdollisuuksista voisi vielä lisätä; ehkä tässäkin kansalaisten parempi kuuleminen 

tulisi kyseeseen.  

 Uuden Oulun laajuus ja asuinympäristöjen vaihtelevuus luovat myös omat 

haasteensa eri väestöryhmien kuulemiselle ja vaikuttamiselle/osallistumiselle. Vuonna 

2011 suoritetussa kyselyssä kuntaliitoksen jälkeiset uuden kaupungin maaseutuasukkaat 

arvioivat kiinnostustaan ja mahdollisuuksiaan osallistua asuinympäristöään koskevaan 

suunnitteluun ja päätöksentekoon. Noin kolmannes näistä ihmisistä olisi ollut 

kiinnostunut osallistumaan ja vaikuttamaan, mutta vain joka kymmenes asukas arveli 

kuntaliitoksen parantavan osallistumismahdollisuuksiaan. Myös motivaatio 

aktiivisempaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen tuntui olevan kadoksissa – 

yksisuuntaisia osallistumiskeinoja, kuten äänestämistä ja tiedottamista kannatettiin, kun 

taas vain ”harva asukas oli motivoitunut käyttämään vuorovaikutteisempia 

osallistumiskeinoja” (Muilu et. al. 2013: 71). Entisten kaupungin ympäristökuntalaisten 

skeptisyys myös muiden asioiden hoidosta tänä päivänä paistaa läpi ajoittaisissa 

maakuntalehti Kalevan yleisönosaston kirjoituksissa, kuten nimimerkki ”Kohta kaikki 

viety” (2016) 29.3.2016 asian ilmaisee: ”Miksi ihmeessä joku voi tai edes kehtaa 

väittää, että Ouluun liittymisestä ei ole tullut mitään haittoja ympäristökunnille?”  

 Eräänlaista kaupunki-maaseutu –vastakkainasettelua on siis aistittavissa 

myös Oulussa. Kuten aiemmin mainittiin, esimerkiksi kunnallisia kansanäänestyksiä ei 

järjestetty Oulun suuren kuntaliitoksen yhteydessä vaan päätökset tehtiin suljettujen 

ovien takana. Monelle voikin siis syntyä tunne, ettei paikallisväestöä eri 

asuinympäristöissä kuunneltu tarpeeksi. Tämä purkautuu nyt satunnaisina kriittisinä 

kannanottoina lehtien palstoilla, voimattomuuden tunteena ja motivaation puutteena 

edes yrittää vaikuttaa tai osallistua. Tilanteen parantamiseksi eräänlainen liennyttely- ja 

eheyttämispolitiikka lienee paikallaan kaupungin taholta. 

  Tässä tutkielmassa ei aiheen rajauksen vuoksi otettu huomioon viittä 

muuta kohtaa, jotka suomalaisen kansalaisosallistumisen bibliografiassa (Elo 2009) 

listattiin. Kohdat olivat: ”puoluetoimintaan osallistuminen, muu etujärjestötoiminta, 

instituutioiden ulkopuolella tapahtuva osallistuminen, kansalaisaktivismin muodot ja 

keinot (ml. mielenosoitukset, kansalaistottelemattomuus, protestit…) sekä 

yhteiskunnalliset liikkeet” (Elo 2009: 15-16). Nämä kaikki edustavat omalla tapaansa 

julkishallinnon ulkopuolella tapahtuvaa järjestäytymistä, vaikka esimerkiksi 
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vaalitoiminta ja kunnallispolitiikka liittyykin kiinteästi muun muassa puolue- ja 

etujärjestötoimintaan. Jatkotutkimukset voisivatkin tarkastella laajemmin näitä 

osallistumis- ja vaikuttamistoimia, joihin kansalaiset voivat ryhtyä. Oulunkin alueella 

on varmasti vielä paljon työnsarkaa tämän kaltaiselle tutkimustyölle. 
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