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KIITOKSET

Tämä diplomityö tehtiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Tahdon kiittää diplomityön oh-
jaamisesta Oulun kaupungin puolelta kehittämisjohtaja Veli-Matti Kelonevaa – erityiset kiitokset 
avusta haastattelututkimuksen järjestämisessä ja mahdollistamisessa. Tietysti suuri kiitos kuuluu 
myös kaikille haastatteluihin osallistuneille. Toiseksi valtava kiitos diplomityöni pääohjaajal-
le tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantolalle perusteellisesta ja asiantuntevasta ohjauksesta koko 
diplomityöprosessin läpi. Muista antoisista ja mielenkiintoisista yhdyskuntasuunnittelun opeista 
Oulun yliopistolla kiitän erityisesti professori Helka-Liisa Hentilää ja  professori Tarja Outilaa. 

Mutta ennen kaikkea kiitos ystäville, kurssikavereille ja perheelleni, joiden kanssa olen saanut 
elää yhteensä nyt kuusi vuotta kestäneen arkkitehtuurin opintaipaleeni ala- ja ylämäet. Ja var-
sinkin kiitos sinulle, Panu.

Oulussa 24.10.2022,

Diplomityöni aihevalinta pohjaa arkkitehtuurin tutkimuskurssilla tekemääni tutkielmaan, 
joka käsittelee supistuvien alueiden resilienssin kehittämistä yhdyskuntasuunnittelun näkö-
kulmasta. Kuitenkin diplomityössä syvensin osaamistani kirjoittajana ja otin ensimmäisiä as-
keleita tutkimuksen tekemiseen, mikä oli mielestäni työn haastavin, mutta myös työn sisältöä 
syventävin osa. Pohdin omia ennakkokäsityksiäni ja pyrin tiedostamaan omat oletukseni ja 
asenteeni, erityisesti kun oli aika kirjoittaa puhtaaksi vaiheikas haastatteluprosessi. Ohjausti-
lanteissa hajanaiset ajatukseni ja tietoni resilienssiin liittyen usein kirkastuivat, jonka jälkeen 
kirjoittaminen oli huomattavasti helpompaa. 

ALKUSANAT

Mutta ennen kaikkea kiitos ystäville, kurssikavereille ja perheelleni, joiden kanssa olen saanut 
elää yhteensä nyt kuusi vuotta kestäneen arkkitehtuurin opintaipaleeni ala- ja ylämäet. Ja var



Avainsanat: Resilienssi, muutosjoustavuus, uudistumiskyky, kaupunkikehittäminen, strateginen yhdyskunta-
suunnittelu

TIIVISTELMÄ

Kaupunkien sopeutumis- ja uudistumiskyky on korostunut niiden toimintaympäristön muuttuessa 
yhä monimutkaisemmaksi. Tässä diplomityössä tutkitaan resilienssiä yleisellä tasolla ja tapaustutki-
muksen kautta. Tapaustutkimuksen kohteena on Oulun kaupunki, tosin tarkasteltuna myös kuntara-
jat ylittävässä verkosto- ja yhteistyökontekstissa. 

Resilienssi itsessään on kaupunkisuunnittelun alalla uudehko termi, jolle ei ole vakiintunutta suo-
mennosta ja yksiselitteistä määritelmää. Kuitenkin resilienssiin yleisesti liitetyt ominaisuudet, kuten 
muutosjoustavuus, sietokyky ja mukautumisvalmius ovat kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoi-
maisuutta tarkasteltaessa keskeisiä, joten resilienssiä on syytä tutkia kriittisesti useissa eri mittakaava- 
ja kasvukonteksteissa myös kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. 

Resilienssi ei myöskään tarkoita ainoastaan muutoksiin sopeutumista, vaan myös valmiuksia muutos-
ten ja resurssien kestävään hallintaan; keskiössä on kyky uudistua, tunnistaa tapahtuvat muutokset ja 
kehittää toimintaa muutosten pohjalta. Diplomityö sisältää kirjallisuuskatsauksen, jossa käsitellään 
resilienssiä edistävän kaupunkisuunnittelun teoriaa. Tutkielmassa syvennytään resilienssiteorioiden 
kehittymiseen ja näkökulmaeroihin. Diplomityön empiirisen osan muodostaa haastattelututkimus, 
jossa tarkastellaan millä tavoin Oulun kaupunki tällä hetkellä työstää resilienssiä ja mitä Oulun kau-
punkikehittäjät ajattelevat resilienssin kehittämisestä.

Tästä tutkimuksesta käy ilmi, että resilienssi on ominaisuus, joka on nykypäivän kaupunkikehittämi-
sessä saanut jalansijaa, mutta johon on hyvä suhtautua kriittisesti käsitteen vaikeasti hahmottuvan ja 
moniulotteisen luonteen takia. Resilienssistä on havaittavissa neljä pääpiirrettä, joita ovat tasapaino, 
järjestelmänäkökulma, polkuriippuvuus ja pitkät tarkastelujaksot. Kaupunkikehittäjät pitivät resiliens-
siä ajankohtaisena ja tärkeänä aiheena: resilienssiä tai muutosjoustavuutta nostetaan yhä enemmän 
esiin yhtenä kaupunkien menestystekijänä. Vastaavasti resilienssin kehittämisen kannalta keskeisik-
si kysymyksiksi paljastuivat johtajuus, muutokseen suhtautuminen, verkostot ja informaation kulku, 
kuntalaiset sekä asiakaslähtöisyys. Näiden avulla resilienssiä voidaan konkretisoida ominaisuuksiltaan 
ja juurruttaa paremmin kaupungin toimintaympäristöön ja -kulttuuriin.

Keywords: Resilience, flexibility,  urban development, strategic urban planning, spatial planning

ABSTRACT

The ability of cities to adapt and renew has become more prominent as their operating environment 
has become ever more complex. In this diploma work thesis, resilience is examined at a general level 
and through a case study. The study case is the City of Oulu, viewed in an ecosystemic context. 

Resilience is a relatively new and unestablished concept in the field of urban planning and develop-
ment. However, the features associated with resilience, such as flexibility to change and capacity to 
adapt, are essential when looking at the vitality of cities, therefore it is necessary to examine resilience 
critically in different scale and growth contexts especially from the urban planning point of view.

It is also important to note, that resilience stands for not only adaptation to changes, but also mana-
ging changes and increasing capabilities for sustainable management of resources. The focus is on the 
city’s ability to renew, to recognize changes that are taking place and to develop the city as system. 
This diploma thesis includes a literature review, which discusses the theory of urban planning that 
boosts resilience. The empirical part of this study examines how the City of Oulu currently works on 
resilience and how urban developers think about how it could be further developed.

The literature review shows that resilience is a feature that has gained a foothold in today’s urban 
development, but which also requires critical examination due to the ambiguity of the concept. Based 
on the literature, four key characteristics of resilience are balance (or equilibrium), systems perspecti-
ve, path dependence and long view. approach The interviewees considered resilience a contemporary 
and important topic: resilience is more and more often highlighted as one of the success factors of 
cities. Accordingly, five themes could be concluded from the empirical analysis, which best summari-
ze the interviewees’ thoughts and perspectives on the current state and opportunities to develop the 
city’s resilience. These themes include leadership, attitudes towards change, networks and the flow of 
information and human and customer centered orientation. Along with these approaches, resilience 
could be concretized and better rooted in the city’s operating environment and culture.
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JOHDANTO

1.0
Resilienssi on kaupunkisuunnittelun alalla uudehko termi, jolle ei ole vakiintunutta käännöstä tai 
yksiselitteistä määritelmää. Kuitenkin resilienssiin yleisesti liitetyt ominaisuudet, kuten muutos-
joustavuus, sietokyky ja mukautumisvalmius ovat kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoimai-
suutta tarkasteltaessa keskeisiä (Wu & Wu 2012, 2-3), joten resilienssiä on tällöin oleellista tutkia 
kriittisesti useissa eri mittakaava- ja kasvukonteksteissa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Resi-
lienssi ei myöskään tarkoita pelkästään muutoksiin sopeutumista, vaan myös valmiuksia muutosten 
ja resurssien kestävään hallintaan (Holling 2001; Wu & Wu 2012, 10). Samalla tavalla ilmenee myös 
elinvoima. Ympäristön muuttuessa paikallisen elinvoiman keskiössä on kyky uudistua, tunnistaa 
tapahtuvat muutokset ja kehittää toimintaa muutosten pohjalta (Sallinen 2011, 3, 11). 

Tutkimushaasteena on siis löytää vastauksia yhteen kaupunkien tai kuntien olennaisimpaan haas-
teeseen: mitä ominaisuuksia kaupungilla tai kunnalla tulisi olla, jotta se olisi resilientti, eli muu-
tosjoustava ja uudistumiskykyinen. On selvää, että resilienssin perimmäiset ominaisuudet eli tapa 
työskennellä muutosten ja uudistumiskyvyn kanssa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ovat keskei-
siä ominaisuuksia menestyvälle kaupungille.

Lisäksi kuntien tai kaupunkien uudistumis- ja sopeutumiskyky on korostunut niiden toimintaym-
päristön muuttuessa entistä kompleksisemmaksi. Riippumatta kasvutilanteesta, kaikkien kuntien 
tai kaupunkien kohtaamia haasteita ja muutoksia ovat muun muassa taloudellisten resurssien jat-
kuva pieneneminen, muut uudistumispaineet ja merkittävät uudistukset kuntien tehtäväkentässä. 
Tässä diplomityössä tarkastellaan niitä kuntien perustavanlaatuisia edellytyksiä, joilla kehittää ja 
ylläpitää resilienssiään ja uudistumiskykyään.

Tutkimuksessa resilienssiä tarkastellaan yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta kaupunki-
kehittämisen kontekstissa. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena ja tutkimuskysymyksenä on 
selvittää miten resilienssi ymmärretään, ja toisena tutkimuskysymyksenä on selvittää Oulun 
kaupunkisuunnittelijoiden ja -kehittäjien näkemyksiä siitä, miten resilienssiä voidaan kehittää. 
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Tutkimuksessa käytettävistä käsitteistä
Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkikehittäminen, 
kaupunkisuunnittelu ja aluekehittäminen, joiden sisältö voi kuitenkin sekoittua:
 
Yhdyskuntasuunnittelu määritellään Tieteen termipankin (24.10.2022) määritelmän mukaan 
seuraavasti: ”osa yhteiskuntasuunnittelua, jossa pyritään ohjaamaan ihmisten toimintaa ja maa-alueiden 
käyttöä yhdyskunnissa. Yhdyskuntasuunnittelu pitää sisällään kaavoituksen ja yhdyskuntateknisen suun-
nittelun sekä sektorikohtaisten toimintojen (asuminen, työpaikat, palvelut, liikenne jne.) sijoittelun suunnit-
telun. Rajatumman määritelmän mukaan yhdyskuntasuunnittelu on fyysisen maankäytön ohjausta kaava-
hierarkian ja muun oikeusvaikutteisen sääntelyn kautta. Laaja-alaisemmin käsitteen voidaan katsoa edellä 
mainitun lisäksi pitävän sisällään myös aluekehitystyön, joka ilmenee alueiden tulevaa kehitystä ohjaavina 
tavoitteina, strategioina ja kehittämisohjelmina.” (Tieteen termipankki, haettu 24.10.2022)

Vuorostaan kaupunkisuunnittelu määritellään Tieteen termipankin (24.10.2022) määritelmän 
mukaan seuraavasti: ”Yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuurin osa-alue, joka keskittyy kaupungin 
maankäytön, rakentamisen ja toimintojen suunnitteluun ja jonka keskeisiä osatekijöitä ovat kaavoitus ja 
kaupunkiympäristön arkkitehtoninen muodonanto.” (Tieteen termipankki, haettu 24.10.2022)

Koska yhdyskuntasuunnittelu ja kaupunkisuunnittelu voidaan yllä mainittujen määritelmien 
pohjalta virheellisesti käsittää pelkästään operatiivisen tason suunnitteluksi, olisi perusteltua 
käyttää tutkimuksessa käsitettä kaupunkikehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön (2022) 
mukaan kaupunkikehittämisellä viitataan kuitenkin valtakunnallisella tai EU:n tasolla tehtä-
vään kaupunkien kehittämiseen (tem.fi: kaupunkien kehittäminen, haettu 24.10.2022).  Vas-
taavasti aluekehittäminen on ”valtion, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaiku-
tukseen perustuvaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja monitasoista toimintaa, joka perustuu kansallisiin 
ja alueiden erilaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin. Aluekehittämisen tavoitteena on edistää alueiden kestävää 
kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja elinympäristön laatua.” (tem.fi: alueke-
hittämisen tavoitteet-ja-suunnittelu, haettu 24.10.2022) Kaupunkikehittämisestä että alueke-
hittämisestä voi siis olla virheellistä puhua vain yhden kaupungin käsittävästä näkökulmasta. 
Toisaalta Katajamäki (2009) mukaan aluekehittämisen yhteydessä ”alueen” käsitteellä voidaan 
kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia kokonaisuuksia ja kehittämisen kohde tulee aina määritellä 
tapauskohtaisesti (Katajamäki 2009, 68). 

Kaiken kaikkiaan diplomityössä on siis kyse kaupunkikehittämisestä, jonka painotus on kau-
punkisuunnittelussa. Yksinkertaistamiseksi tutkimuksessa puhutaan kuitenkin vain kaupun-
kikehittämisestä. 

1.1 TUTKIMUKSEN RAKENNE

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimusstrategia eli tutkimuksen tyyppi, to-
teutustapa ja käytetty aineisto. Toisessa luvussa tutustutaan resilienssin kehittämiskontekstiin 
eli kaupunkikehittämiseen. Lisäksi kuvataan kuntien yhä enemmän painoarvoa saanutta elin-
voimatehtävää, kunnallishallinnon merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kuntien tehtä-
väkentän merkittäviä muutoksia sekä haasteita. 

Kolmannessa luvussa keskittytään resilienssin moniin määritelmiin sekä resilienssin teoriaan 
ja resilienssiajatteluun. Luvun alussa määritellään kokonaiskuva resilienssistä yleisellä tasolla 
ja muodostetaan käsitys resilienssikäsitteen monialaisuudesta, termin kehittymisestä sekä sen 
liittymäkohdista kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen. Yleiskatsauksen jälkeen tarkastel-
laan elinvoiman suhdetta resilienssiin, ja resilientin järjestelmän ominaisuuksia sekä arviointi-
keinoja. Viimeisenä esitellään johtopäätökset elinvoima- ja resilienssikirjallisuudesta, sekä siitä 
miten resilienssiteoria lopulta liitetään kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen. 

Neljäs luku keskittyy resilienssin kehittämisen tapaustutkimukseen. Tässä luvussa perehdytään 
Oulun kaupungin resilienssin ja elinvoimaisuuden edellytyksiin ja ominaisuuksiin haastatte-
luaineiston pohjalta. Haastatteluaineiston analysoimisessa käytetään apuna kuntia, resilienssiä 
ja elinvoimaa käsittelevää teoriakirjallisuutta. Neljännessä osassa esitetään myös haastattelu-
jen pohjalta muodostetut kokoavat resilienssin kehittämisen teemat: teemojen avulla pyritään 
löytämään erilaisia säännönmukaisuuksia kaupungin resilienssin kehittämisestä. Viimeisen eli 
viidennen osan muodostaa yhteenveto eli synteesi resilienssin kehittämisen suuntaviivoista 
yleisesti ja Oulun kaupungin kontekstissa. 
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1.2 TUTKIMUSSTRATEGIA 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat: miten resilienssi ymmärretään (tutkimuskysy-
mys 1.)  ja Oulun kaupunkisuunnittelijoiden ja -kehittäjien näkemyksiä siitä, miten resiliens-
siä voidaan kehittää (tutkimuskysymys 2.).

Tutkimus on tyypiltään laadullinen. Yleisellä tasolla laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja 
ymmärtää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Tässä diplomityössä tutkitaan kasvavan kaupungin 
resilienssiä sekä yleisellä tasolla että tapaustutkimuksena. Kokonaisuudessaan tutkimus koostuu kah-
desta osasta eli kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osasta. Tapaustutkimuksen kohteena on Oulun 
kaupunki, tosin tarkasteltuna myös kuntarajat ylittävässä verkosto- ja yhteistyökontekstissa. 

Kirjallisuuskatsaus jakautuu kahteen osuuteen (kaavio 1.), joista ensimmäinen osuus käsitte-
lee kuntien toiminallisia periaatteita, toimintaympäristöä ja elinvoimatehtävää. Toinen osuus 
painottuu resilienssikirjallisuuteen. Resilienssiä koskeva kirjallisuus on sekä suomen- että eng-
lanninkielistä tutkimuskirjallisuutta, jonka näkökulma on erityisesti maantieteellisesti määri-
teltävän alueen resilienssissä. 

TEORIA EMPIRIAJOHTO-

AJATUSTULKITSEVA
KÄSITETUTKIMUS

ESIYMMÄRRYS YMMÄRRYS
TAPAUSTUTKIMUS

RESIL IENSSI

ESIYMMÄRRYS

Kaavio 1. Tutkimuksen rakenne (Jalonen 2007, 54).

Vaikka resilienssi on monenlaisia näkökulmia avaava ominaisuus, edellyttää siihen suhtautu-
minen kuitenkin kriittisyyttä termin vaikeasti hahmottuvan ja moniulotteisen luonteen takia. 
Koska resilienssillä ei myös ole yksiselitteistä määritelmää (Davoudi 2012, 302), on kaupunkike-
hittäjien näkökulmia ja mielikuvia resilienssin kehittämisestä oleellista selvittää. Empiirisen osan 
käsittää tapaustutkimus, jossa tutkimustapauksena on Oulun kaupunkikehittäminen. 

Haastattelututkimuksen aineisto ja toteuttaminen
Haastattelua voidaan pitää tyypillisenä laadullisen ja ymmärrystä lisäämään pyrkivän tutki-
muksen tiedonkeruumenetelmänä. Haastattelulle on tyypillistä, että sen tavoite on pyrkiä ym-
märtämään ilmiöiden merkityksiä haastateltavan omassa kokemustodellisuudessaan. (Fontana 
& Frey 2000, 661; Jalonen 2007, 192) Haastattelussa on myös aina kyse eri tilannetekijöistä ja 
niiden tulkitsemisesta; haastattelun joustavuus yhdistettynä tutkijan subjektiivisuuteen tekee 
haastattelusta kuitenkin eri tulkintamahdollisuuksille alttiin menetelmän (Gummesson 1993, 
41-42). Tällöin haastattelun onnistuminen ei siis ole kiinni yksiselitteisesti kysymyksistä ja 
vastauksista, vaan olennaista on tutkijan kyky tulkita vastauksia, eli niin sanotusti lukea rivien 
välistä, ja kykyä tunnistaa omat ennakko-oletukset ja arvioida niitä kriittisesti ( Jalonen 2007, 
192). Haastattelija voi virheellisesti toimia niin, että hän on vastaanottavainen vain niille asi-
oille, jotka sopivat hänen tutkimusasetelmaansa ( Järvinen & Järvinen 2004, 146).

Haastatteluaineisto muodostuu kymmenelle Oulun kaupungin kaupunkikehittämisen ja 
-suunnittelun parissa työskenteleville henkilölle vuoden 2022 kesäkuussa tehdystä puolistruk-
turoidusta teemahaastattelusta. Haastateltavien valinnat tekivät pääosin diplomityön ohjaajat 
Oulun yliopistolta ja Oulun kaupungilta. Kaikkiaan haastattelukutsu lähetettiin 16 henkilölle. 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista haastateltiin kolmea henkilöä. Haastattelurunko lähetet-
tiin tutkimustiedotteen, tietosuojailmoituksen ja suostumusasiakirjan kanssa (liitteet 3-5) etu-
käteen haastateltaville luettavaksi. Ennen haastattelukierroksen aloittamista koostettiin myös 
tutkimusaineiston hallintasuunnitelma (liite 7) tietojen käsittelyä varten. 

Kaikki haastattelut toteutettiin Zoom-videopuheluna ja tallennettiin. Haastattelut kestivät 
pääsääntöisesti 30 – 45 minuuttia. Haastattelut litteroitiin käyttämällä aluksi Microsoft Word-
ohjelman automaattista litterointiominaisuutta, jonka jälkeen litteraatti läpikäytiin oikeelli-
suuden varmistamiseksi kertaalleen kuunnellen ja manuaalisesti korjaten. Haastattelut litte-



16 17

roitiin sanatarkasti, poistaen vain täytesanoja ja toistettuja sanoja. Pääosin myös haastattelun 
alkuun ja loppuun sijoittuvia haastattelun varsinaisesta aiheesta poikkeavia keskustelunosia 
jätettiin litteraatista pois. Haastattelun alussa mainittiin, että oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, 
ja kaikki ääneen pohtiminen on tervetullutta. Resilienssi oli haastattelurungossa täsmennetty 
muutosjoustavuudeksi ja uudistumiskyvyksi, jotta aihetta olisi helpompi lähestyä. 

Haastattelukysymyksissä ei myöskään pyydetty arvioimaan kohdekaupungin muutosjousta-
vuuden tilaa.  Haastattelutilanteessa jokainen haastateltava tuntui vastaavan kysymyksiin avoi-
mesti ja parhaan tietämyksensä mukaan. Haastateltavat saivat myös hyvin kiinni haastattelun 
teemoista, laajahkoista kysymyksistä ja joidenkin käsitteiden vieraudesta huolimatta.

Haastattelutyyppinä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoidussa 
teemahaastattelussa Eskolan ja Suorannan (2001) mukaan haastateltavalle esitetään ennalta 
määriteltyyn teemaan liittyviä kysymyksiä, jotka ovat koko haastattelujoukolle samoja. Puo-
listrukturoidussa haastattelussa haastateltava vastaa kysymyksiin omin sanoin (Eskola & Suo-
ranta 2001, 84-86). Haastateltavalla on tällöin parempi mahdollisuus tarkentaa haastattelijalle mielipi-
teitään ja myös haastattelija voi tarvittaessa muuttaa kysymyksiä, voiden täten mahdollisesti painottaa 
jotain tiettyä teemaa. Haastatteluaineiston läpikäynnissä ja analysoinnissa käytettiin teemoihin ja-
kamista; teemoittelun perusteena on yleensä kokonaisuuksien löytäminen haastateltavien antamista 
vastauksista (Gioia ym. 2012). 

Tapaustutkimusta varten haastattelussa kysyttiin haastateltavilta seuraavista resilienssiin liittyvistä 
aihepiireistä (varsinainen kysymysrunko on nähtävänä liitteessä 3.):

Haastattelussa ensimmäisenä osana kysyttiin haastateltavan näkemys Oulun kaupungin tämän het-
ken suurimmista haasteista tai kysymyksistä yleisellä tasolla koko kaupunkialueen näkökulmasta. 
Keskeisten haasteiden kartoittamisen jälkeen kysyttiin haastateltavien kriteereitä ja toiveita kau-
punkikehittämisen ilmapiiriin liittyen. 

Toisessa osassa kysyttiin Oulun kaupungin yleiseen resilienssiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksis-
sä haettiin sekä resilienssiä kuvailevia, että esimerkkitapauksiin perustuvia vastauksia. Resilienssi 
on haastatteluaineistossa käännetty muutosjoustavuudeksi termin paremman ymmärrettävyyden ja 

omaksuttavuuden vuoksi. Kysymykset käsittelivät eniten Oulun kaupungin muutosjoustavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä, muutosjoustavuuden alkupistettä, polkuriippuvuuksia aiheuttavia ilmiöitä ja 
merkittäviä muutoksia, jolloin kaupunki on osoittautunut joko muutosjoustavaksi tai -joustamat-
tomaksi.  

Kolmannessa osassa kysyttiin Oulun kaupungin yhteistyöstä ja verkostoista. Verkostoilla ja moni-
mittakaavaisella toiminnalla ja kytkennöillä on iso merkitys resilienssin muodostumisen kannalta 
(Walker ym. 2004). Kysymyksissä kysyttiin verkostomaisen yhteistyön hyödyistä ja kehittämiskohteis-
ta muutosjoustavuuden suhteen. Viimeisenä haastattelun osana oli avoin puheenvuoro, jossa haasta-
teltavat saivat omin sanoin tiivistää ajatuksensa haastattelun sisällöstä tai nostaa esiin muita tärkeitä 
huomioita muutosjoustavuudesta haastattelun lopuksi. Avoin loppupuheenvuoro osoittautui tärkeäk-
si lisäksi haastatteluaineiston käytettävyyteen nähden: moni haastateltava osasi tiivistää ja kirkastaa 
vastauksiaan juuri avoimen loppupuheenvuoron kohdalla. 

Oulun kaupungin resilienssin kehittämistä analysoitiin haastatteluaineiston pohjalta. Aineis-
ton osalta kymmenen haastattelun määrä osoittautui aineiston kattavuuden kannalta riittä-
väksi. Haastatteluaineiston analysoimisessa käytetään apuna kuntia, resilienssiä ja elinvoimaa 
käsittelevästä kirjallisuudesta koostettua analyysirunkoa.  Haastattelujen analyysi erilaisia 
vastausjoukkoja koostamalla avasi näkökulmia kaupunkisuunnittelijoiden ja –kehittäjien nä-
kemyksiin Oulun kaupungin resilienttiydestä. Laadullisessa tutkimuksessa kattavuudella ja 
haastatteluaineiston riittävyydellä viitataan usein aineiston kyllääntymiseen eli saturaatioon. 
Kyllääntymisellä tarkoitetaan sitä, että tulkinnat eivät perustu satunnaisiin havaintoihin, vaan 
haastatteluiden määrää voidaan pitää riittävänä, jos niissä esiintyvät asiat alkavat toistua haas-
tateltavien kesken (Eskola & Suoranta 2001, 62-63). Haastateltavien vastauksista koostetuista 
vastausjoukoista muodostettiin lopulta erilaisia teemoja, joiden avulla tuloksia on käsitelty 
luvussa 4.0. 
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KONTEKSTI

2.0 Kuva 1. Oulun kaupunki kartalla. (kartta: paikkatietoikkuna.fi, kirjoittajan muokkauksin)

Tutkimustapauksena on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva, noin 209 500 asukkaan Oulun kau-
punki, joka on tällä hetkellä Suomen viidenneksi suurin kaupunki. (kuntaliitto.fi: Kaupunkien ja 
kuntien lukumäärät ja väestötiedot, 2022). Naapurikuntia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi. Usean kunnan kuntaliitos tapahtui Oulussa 
2013, kun Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii liittyivät Ouluun 1.1.2013. (Ouka.fi: Tilas-
toja Oulusta, 2022)
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2.1 ALUE- JA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN

Aluekehittäminen, aluesuunnittelu ja aluepolitiikka ovat keskeisiä käsitteitä yhteiskunnan tilalli-
sen ja alueellisen organisoitumisen tarkastelussa. Kyseisistä käsitteistä on kuitenkin kirjallisuudessa 
käytössä erilaisia muunnelmia kuten ”alueellinen kehittäminen” ja ”alueiden kehittäminen”. Lisäksi 
niiden merkityssisällössä on vaihtelevuutta. Kuitenkin yleisesti aluekehittämisellä tarkoitetaan niitä 
toimenpiteitä, joilla on vaikutusta eri alueiden menestymisen edellytyksiin ja joiden tavoitteina on 
turvata asukkaille, yrityksille ja hallinnolle tasapainoiset toimintaedellytykset riippumatta asuin- tai 
sijaintipaikasta. Tiivistetysti siis eri alueiden menestymisen edellytyksiin vaikuttavia toimia voidaan 
kutsua aluekehittämiseksi. (Katajamäki 2009, 68)

Aluekehitystä voidaan siis pitää pääkäsitteenä, jonka olennaisimpina alakäsitteinä ovat aluesuunnit-
telu ja aluepolitiikka (Katajamäki 2011). ”Alueen” käsitteellä aluekehittämisen yhteydessä voidaan 
tarkoittaa hyvinkin toisistaan poikkeavia kokonaisuuksia, jolloin kehittämisen kohde tulee aina 
määritellä tapauskohtaisesti (Katajamäki 2009, 68). Aluekehittämisen kohteina usein ovat maakun-
ta- ja paikallistaso, mutta kohteena voi olla myös koko Suomi esimerkiksi EU:n ohjelmatasolla. Hy-
vään aluekehittämisen asetelmaan osallistuvat yritysten, kansalaisjärjestöjen, hallinnon ja erilaisten 
asiantuntijaorganisaatioiden edustajat. (Katajamäki 2009, 68–69)

Aluekehitykseen vaikuttavat myös monet yhteiskunnalliset prosessit, joita kutsutaan ulkoisiksi riip-
puvuuksiksi ja joiden tunnistaminen on aluekehittämisen välttämätön ehto. Esimerkkejä ulkoisista 
riippuvuuksista ovat esimerkiksi EU:n yhteiset poliittiset ohjelmat ja kansainväliset sopimukset. 
Eksogeenisen eli ulkoisen kehityksen ohella alueen sisältä lähtevää kehitystä kutsutaan endogee-
niseksi kehitykseksi, jossa ihmisten välinen vuorovaikutus on tärkeimmässä roolissa, ja johon vii-
tataan usein kumppanuuden käsitteellä. (Katajamäki 2009, 68–69) Aluekehittämisen yleistä tavoi-
tetta, eli tähtäämistä ihmisten ja yritysten menestyksen turvaamiseen riippumatta asuinpaikasta tai 
sijaintialueesta, on myös mahdollista täsmentää. Aluekehittämiselle voidaan tarkemmin määritellä 
kuusi eri tavoitetta: monimuotoisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen, elottoman luonnon sääte-
ly, hallintoalueiden parantaminen, liikkuvuuden minimointi, alueellisen demokratian lisääminen 
sekä sosiaalisen pääoman vahvistaminen. Jokaiselle tavoitteelle voidaan myös osoittaa keinoja nii-
den saavuttamiseksi (Taulukko 1.). (Katajamäki 2009, 72).

Taulukko 1  (oikealla) Aluekehittämisen tavoitteet ja keinot (Katajamäki 2009, 72-77).

ALUEKEHITTÄMISEN 

TAVOITE

(KATAJAMÄKI, 2008)

MITÄ TARKOITTAA? ESIMERKKI

ELOTTOMAN 

LUONNON SÄÄTELY

Haital lis ten luonnonilmiöiden, kuten eroo -
sion tai aavikoitumisen hil l i t seminen, eli 
maapallon ekologisen tasapainon häiriin -
t ymisen estäminen. 

Ennallis tamishankkeet, esimerkiksi Suo -
messa toteutet tavat koskien ennallis tamis -
hankkeet.

MONIMUOTOISUUDEN 

SÄILYTTÄMINEN 

JA VAHVISTAMINEN

Luonnon ja ihmistoimintojen monimuotoi -
suudella eli diversiteeti l lä vahvistetaan 
alueiden välistä tasapainoa ja yhteiskun-
nallis ta oikeudenmukaisuut ta. Luonnon 
monimuotoisuuden eli biodiversiteetin 
huomioiminen takaa ympäristön kannalta 
kestävän kehit yksen. Biodiversiteetin li -
säksi otetaan huomioon myös ihmistoimin-
tojen monipuolisuus eli sosiodiversiteet t i.

Ympäristövaikutusten ar vioint i alueiden 
suunnit te lussa; mm. rii t tävät kasvilajien 
ja uhanalaisten eläinlajien tutkimukset 
alueil la, joil le suunnitel laan esimerkiksi 
uusia asuinalueita

LI IKKUMISEN 

MINIMOINTI

I lmastonmuutoksen hait tojen vähentämi-
nen edelly t tää sel laisia yhdyskuntaraken-
teita, joissa uusiutumat tomien polt toainei -
den käy t töä voidaan vähentää. Haasteita 
Suomessa, jossa asutus on pienissä pai -
kal lisyhteisöissä ja etäisyydet pitk iä. 

Läheisyyden ekonomia: asunnot, t yö -
paikat ja palvelut ovat mahdollisimman 
joustavasti saavutet tavissa. Läheisyydellä 
ei vii tata pelkästään maantieteel liseen 
läheisyy teen, vaan esimerkiksi lyhyisiin 
jonotusaikoihin palveluja hankit taessa ja 
palveluiden saamiseen ”yhdeltä luukul ta”.

HALLINTOALUEIDEN 

PARANTAMINEN

Eri aluehallintorajojen yhdentäminen; 
jäykkyyden vähentäminen käy tännön 
aluekehit tämisessä. Seutuistuminen; kun-
tajako ei enää kuvaa hyvin kaupunkiseu -
tujen toiminallis ta rakennet ta. 

Hallintoalueiden parantamisessa tärkeitä 
ovat erilaiset hallinnon kehit tämishank-
keet. Seutuistumisesta esimerkki on muun 
muassa lisäänt yvä kuntarajat y li t tävä 
t yössäkäynti eli pendelöint i. 

ALUEELLISEN 

DEMOKRATIAN 

LISÄÄMINEN

Alueellisen demokratian yksi haaste on 
suurentuva kuntakoko: suuret kunnat, joi -
hin kuuluu t iivis kaupunkiydin ja laajoja 
maaseutualueita, joissa on siel lä täällä 
pieniä paikalliskeskuksia ja laajoja haja-
asutusalueita.

Esimeriksi internetin käy t tö suoran kansa-
laisdemokratian välineenä sekä kunnalli -
sen kansanäänest yksen nykyistä laajempi 
käy t tö. Kunnanosahallinnon kehit täminen, 
mm. aluelautakuntamalli.

SOSIAALISEN 

PÄÄOMAN 

VAHVISTAMINEN

Alueen asukkaat, polii t t iset päätöksente -
kijät ja yrit ykset luot tavat toisiinsa ja toi -
mivat vuorovaikutuksessa. Evolut iivinen ja 
omaehtoinen kehit täminen.

Evolut iivinen kehit täminen: annetaan hy -
vinkin omintakeisil le ajatuksil le mahdol -
l isuus kehit t yä erilaisiksi kehit tämishank-
keiksi. Evolut iivinen kehit täminen perustuu 
erilaisuuden sietämiseen ja myös epäon-
nistumisen kestämiseen.
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Kaupunkikehittäminen ja -suunnittelu
Kaupungit ovat tärkeä osa aluekehittämistä. Kaupungeilla on myös olennainen rooli aluekehittä-
mispolitiikan vaikuttavuuden vahvistamiseen (Tem.fi: Kaupunkien kehittäminen, 2022). Kaupun-
kien strateginen kehittäminen on navigointia eri aluetasojen, toimijaverkostojen ja näkökulmien 
välillä, sillä kaupungit toimivat vuorovaikutuksessa niitä ympäröivien erilaisten laajempien toimin-
nallisten alueiden kanssa (Kalliomäki ym. 2020, 3). Yhtenä kaupunkikehittämisen tavoitteena on 
siis kauan ollut eri toimijoita osallistava vuorovaikutus (Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto 
2021, 24). Kaupunki joutuu asemoimaan sekä sovittamaan kehittämistoimintaansa erilaisiin yh-
teistyön ja kilpailun tilanteisiin, jolloin kaupungille on välttämätöntä näiden tilanteiden välisten 
suhteiden ymmärtäminen. Strateginen kaupunkikehittäminen on myös mitä suuremmalta osalta 
integroivaa suunnittelua ja hallintaa, jossa toiminnan tonttien ja valtasuhteiden rajat hämärtyvät. 
(Kalliomäki ym. 2020, 3)

Kaupunkisuunnittelussa olennaisena kysymyksenä on ollut, millaisilla suunnittelun keinoilla voi-
taisiin vastata paremmin kaupunkien toimintaympäristön muutoksiin ja globaaleihin uhkiin sekä 
mahdollistaa aiempaa joustavammin alueiden uudistumiskykyyn liittyviä prosesseja. Nykyinen 
suunnittelujärjestelmä on nähty jäykäksi ja kyvyttömäksi reagoida muun muassa toimintaympä-
ristöstä nouseviin suunnittelutarpeisiin. (Rantanen & Joutsiniemi 2016, 203) Ratkaisuiksi on eh-
dotettu muun muassa kaavajärjestelmän yksinkertaistamista sekä säätelyyn perustuvan ohjauksen 
uudistamista nykyistä kehittyneemmillä strategisilla lähestymistavoilla (Mäntysalo ym. 2014, 57). 

Kaupungit nähdään kompleksisina dynaamisina järjestelminä, mikä näkökulmaltaan korostaa alu-
eiden toiminnallisten, tilallisten ja ajallisten prosessien monisäikeisiä keskinäisiä riippuvuussuhtei-
ta (De Roo 2012; Batty 2013). Resilienssinäkökulma on myös nostanut esille alue- ja kaupunkike-
hityksen kompleksisuuteen ja tulevaisuuden ennustamattomuuteen liittyvän epävarmuuden tilan, 
joka suunnittelussa on yleensä pyritty ohittamaan kuin saada hallintaan (Rantanen & Joutsiniemi 
2016, 203). Davoudi ym. (2012) myös huomauttaa, että modernistisen kaupunkisuunnittelun vallit-
seva logiikka on ”tiukka järjestys” (fix order), jossa suunnittelulla ohjataan dynamiikkaa määrätys-
sä järjestyksessä, sen sijaan että tuettaisiin kaupungin itseohjautuvaa muokkautumista. (Davoudi 
2012, 299-333) Myös suomalaista suunnittelujärjestelmää kuvaa edelleen hierarkkisuus ja ohjauksen 
tarve ylhäältä alaspäin suunnitteluympäristön muutoksista huolimatta (Mäntysalo ym. 2014, 57).

2.2 KAUPUNKI ELINVOIMAN RAKENTA JANA

Kunnallishallinnolla on vahva merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja samanaikaisesti se on 
kehittynyt koko historiansa ajan yhdessä muun yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Kuntien 
tehtävien kirjo on laajentunut valtion ohjauksessa, ja kuntien toiminta on kehittynyt monipuo-
lisempaan sekä kompleksisempaan suuntaan. Kaiken kaikkiaan kunnilla on yhteiskunnassa 
niin erilaisia rooleja kuin myös lakisääteisiä tehtäviä, jotka määrittelevät kuntien toimintaa ja 
merkitystä instituutiona. Viime vuosikymmeninä on yhä enemmän nostettu esiin kuntien elin-
voimatehtävän tärkeyttä ja laajuutta - laajuudella ja tärkeydellä viitataan siihen, että elinvoi-
matehtävä käsittää kuntaorganisaation toiminnan kokonaisuudessaan. Myös kunnan toiminta 
on kosketuspinnaltaan laajasti vaikutuksessa kuntalaisten elämään ja hyvinvointiin, toisaalta 
käsittäen myös monimuotoisia haasteita. ( Jäntti 2016, 71-72) Kokonaisuudessaan elinvoimai-
nen kunta on siis kokonaisuus, joka muodostuu kaikista kunnan toiminnan sektoreista sekä 
konkreettisesti kunnan ominaisuuksista, erityispiirteistä ja asukkaista. Jokaisella kunnalla on 
oma yksilöllinen toimintaympäristönsä, joka vaikuttaa elinvoiman merkitykseen ja sen kehit-
tämisen keinoihin. Yksilöllisten piirteiden vuoksi tarkastelu, miten kuntapäättäjät itse näkevät 
elinvoiman, on kiinnostava. (Paananen ym. 2014)

Elinvoimaisuus liittyy siis keskeisenä osana kaupunkikehittämiseen ja kunnilla on oleellinen 
rooli paikallisen elinvoiman rakentajana. Samalla myös resilienssi ja elinvoima voidaan 
täten nähdä toisiaan läpileikkaavina teemoina, molempien painottaessa uudistumis-
kykyä ja joustavuutta (Nyholm ym. 2017, 171; Sallinen 2011). Kuitenkin, kuten myös resi-
lienssin käsite, elinvoiman käsite on vakiintumaton ja sille on annettu monenlaisia määritel-
miä. Elinvoiman käsitteellä on myös useita lähikäsitteitä, kuten toimintakyky, kilpailukyky, 
elinkelpoisuus, kasvu, dynaamisuus ja vetovoima (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020, 
292). Vakiintumattomuudestaan ja monista määritelmistään huolimatta kuntien elinvoimateh-
tävää on alettu korostaa viime vuosina yhä enemmän. Tätä tehtävää kuvataan laajasti muun 
muassa Paanasen, Haverin ja Airaksisen (2014) tutkimuksessa Kunta elinvoiman johtajana. Eri-
tyisesti kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointi-
alueille, elinvoimatehtävän painotus kunnan muihin tehtävin nähden kasvaa. Kaiken kaikkiaan 
elinvoimatehtävä voidaan määritellä kunnan missiona mahdollistaa hyvä elämä kunnan alueella 
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asuville ihmisille ja siellä toimiville yrityksille (Paananen ym. 2014). Elinvoimaisuuden kehitystä 
tapahtuu kaikkien kunnan perustehtävien kautta, vaikka kuntalaisten perspektiivistä tärkeim-
miksi elinvoimaa lisääviksi tehtäviksi hahmotetaan hyvinvointi- ja palvelutehtävät. Näitä ovat 
Pohjoismaissa tunnetut kuntien järjestämät hyvinvointipalvelut, jotka sekundäärisesti lisäävät 
myös elinvoimaa. Mahdollistamalla kansalaisten perusasiat kohtuulliseksi luodaan edellytyksiä 
kaikelle muulle: näillä tarkoitetaan perusturvaa, koulutusta, asumista ja liikkumismahdollisuuk-
sia. (Stoker 2011, 22) 

Lain mukaan kuntien tehtäviksi on määritelty niin alueensa elinvoiman kuin asukkaidensa hy-
vinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden palveluiden järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 410/2015). Elinvoiman edistämistehtävää kunnat 
voivat toteuttaa monien eri keinojen kautta. Vaikka elinvoimatehtävää ei voida toteuttaa täysin 
normeista vapaasti, on kunnilla mahdollisuus suunnitella toimintaansa elinvoiman osalta uudel-
la tavalla. Normitetut palvelutuotannon ehdot eivät koske samalla tavalla elinvoimatehtäviä, eli 
esimerkiksi terveyden edistämistä kuin aikaisempia sote-palveluja. Kunta voi siis tapauskohtai-
sesti sekä laajasti itse valita roolinsa, ja toimia jossain toiminnassa alustana, toisaalla järjestäjänä 
tai kolmannen sektorin avustajana tai myös itse tuottajana. Tässä valinnassa olennaisesti vaikut-
tavat kunnan omat strategiset valinnat. Samalla valinnoilla on keskeinen merkitys myös kunnan 
muiden toimijoiden elinvoimaan. (Airaksinen 2007; Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto 
2021 2021, 5) 

DEMOKRATIA JA 
KOORDINAATIO

PALVELU-
ROOLI

ELINKEINOROOLI

YHTEISÖJEN 

ALUSTA-ROOLI

PERINNEROOLI

Identiteet t iin 
nojaava passiivinen 

orientaatio

Orientaatio uuden 
luomisessa, t yössä ja 

yrit täjyydessä

Orientaatio 
toimijoiden yhteen 

kokoamisessa

Orientaatio ennalta-
ehkäisyssä ja hyvässä 

elämässä

HYVINVOINTI-

ROOLI

Kaavio 2. Kunnan moninaiset roolit (Airaksinen 2007; Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto 2021, 9)
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Koska kunnat poikkeavat toisistaan usealla tavalla, on elinvoiman edistämisessä keskeistä huomi-
oida paikalliset ominaispiirteet ja tarpeet. Kunnissa elinvoimaa kehitetäänkin pitkälti kuntien itse 
parhaaksi katsomillaan keinoilla. Tätä elinvoiman rakentamista on kauan tehty kunnissa panos-
tamalla elinkeinopolitiikkaan sekä erilaisiin resursseihin. Kuitenkin elinvoiman rakentumisessa 
kaikki kunnan toiminta vaikuttaa kokonaisuuteen, joten keinojen kirjo on resursseihin panosta-
mista monialaisempaa. (Paananen ym. 2014, 15-21) Perinteinen keskustelu kunnan elinkeinopo-
litiikan roolista paikkakunnan vahvistamisessa on laajentunut elinvoimaisuuden kasvattamiseen, 
kun on huomattu, että elinkelpoisuus, hyvinvointi, vetovoimaisuus ja eläväisyys rakentuvat mui-
denkin asioiden ympärille kuin pelkästään työn ja elinkeinopolitiikan. (Paananen ym. 2014) 

Kuntien elinvoimaan vaikuttavat tulevaisuuden muutostekijät 
Kuntien toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat kuntien toimintaan ja tu-
levaisuuteen merkittävästi. Muun muassa Oulun toimintamalli, OUTO: Arviointi toimintamallin sovel-
tamisesta tulevaisuuden kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen - raportin (Hirvonen-Kantola, 
Stenvall & Rannisto 2021) mukaan elinkeinoelämäpainotuksen ja Sote-uudistuksen lisäksi tule-
vaisuuden kuntiin liittyvään yleiseen keskusteluun on tullut mukaan 2020-luvulla seuraavia uusia 
piirteitä:  

”Uusi ja vahvistuva näkökulma on datalähtöisen kunnan kehittäminen. Samoin keskustelu kuntien kestävyydes-
tä on saanut enemmän jalansijaa kuin aikaisemmin. Kolmantena vahvistuvana painopisteenä on ihmiskeskeisen 
kunnan kehittäminen ja siihen sisältyvä systeeminen muutos. Nimensä mukaisesti ihmiskeskeisessä kunnassa 
keskiössä ovat ihmiset ja heidän tekonsa (Stenvall ja Virtanen 2021). Neljäs keskustelu liittyy kuntien muuntau-
tumis- ja kehittämiskykyyn. Viidentenä tekijänä kuntien kehittymistä ja yhteistyösuhteita muodostetaan entistä 
enemmän ekosysteemiajattelun kautta. Kuudenneksi erityisesti Euroopan Unionin suunnalta on noussut esiin 
keskustelu sekä kaupunkien älykkäästä erikoistumisesta että kaupunkien kaupunkimaisen kehittämisen mah-
dollisuuksista. Seitsemänneksi ja viimeiseksi tekijäksi työllisyyspalvelut ollaan siirtämässä kuntien vastuulle” 
(Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto 2021, 10)

Ekosysteemillä kaupunkikehittämisen kontekstissa tarkoitetaan lyhyesti useista ja monilla eri ta-
voilla yhteiseen tavoitteeseen tähtäävistä toimijoista, jotka yhdessä muodostavat keskinäisriippu-
vaisen verkoston. Ekosysteemeihin kuuluvat kehitysalustat mahdollistavat eri toimijoiden välille 
moninaisia vuorovaikutus- ja kehitystilanteita. (Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto 2021, 14)

Myös Valtiovarainministeriön julkaisemassa Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 -ra-
portissa (2017) eritellään kuntiin vaikuttavia erilaisia muutosvoimia, jotka sisältävät kuntien 
sekä julkisen hallinnon toimintaympäristössä tapahtuvat kehitysnäkymät ja muutokset. Kysei-
siä laajempia, kuntiin vaikuttavia muutoskokonaisuuksia ovat globalisaatio, digitalisaatio, il-
mastonmuutos ja kestävyyskriisi, väestökehityksen polarisoituminen, demokratian monimuo-
toistuminen, työelämän ja työn tekemisen tapojen muutos, talouskehitys ja työllisyys, sote- ja 
maakuntauudistus, kuntien erilaistuminen, nuoret yhteiskunnan muutosvoimana sekä muut 
muutosvoimat ja yllättävät tapahtumat. (Valtiovarainministeriö 2017, 8-13) Käynnissä olevat 
hallinnon ja palveluiden perustavanlaatuiset uudistukset kohdistuvat niin kuntien toimintaan 
ja tehtäviin kuin myös rahoitukseen: sosiaali- ja terveyspalvelutehtävän siirtyessä hyvinvointi-
alueille korostuu kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli. Samanaikaisesti vahvistuu 
myös kunnan elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisöroo-
li. (Valtiovarainministeriö 2017)

Elinvoimaisen kunnan ominaisuudet
Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto (2021) mukaan voidaan kuitenkin edelleen olettaa, 
että sellainen kunta menestyy ja on elinvoimainen, joka  onnistuu saamaan itselleen vähin-
tään kohtuullisen jalansijan tulevan kehittämisessä, huolimatta kuntien tehtäväkentän perus-
teellisistakin muutoksista. Tällaisessa kunnassa on edellytyksiä selvittää paikallisia, laajojakin 
ongelmia yhteistyölähtöisesti. Samalla tavalla kunta, jossa on omapiirteinen identiteetti, hyvät 
suhteet kuntalaisiin ja alueen toimijoihin, aktiivisia avainosaajia virkamiehinä ja poliittisina 
päätöksentekijöinä on oikealla polulla menestymisensä edellytysten suhteen. (Hirvonen-Kan-
tola, Stenvall & Rannisto 2021, 10) On kuitenkin oleellista huomioida, että julkinen hallinto, 
kuten kunta tai kaupunki, ei voi täysin vapain keinoin edistää alueensa elinvoimaa. Toimintaa 
rajoittavat esimerkiksi yritysten tasapuolisen kohtelun vaatimus ja riippumattomuuteen liit-
tyvät periaatteet; toiminta ei saa vääristää kilpailua. Lisäksi julkisen hallinnon toiminassa ja 
toimenpiteissä on huomioitava eettiset periaatteet, kuten sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden 
edistäminen, jotka toisinaan voivat olla ristiriidassa suoraan taloudellisista intresseistä kumpu-
avien tekijöiden kanssa. (Hirvonen-Kantola, Stenvall & Rannisto 2021, 26)
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Kaavio 3. Kunnan elinvoiman kokonaisuus. (Sallinen 2011, 3)
Viimeisenä on myös muistettava, että kuntien elinvoimaisuus, ja se kuinka sitä tarkastellaan, 
on myös kytköksissä kuntien suhteeseen yhteiskunnassa oleviin rooleihin ja arvoihin. Elinvoi-
mainen kunta Suomessa nähdään erilaisena ja se sisältää erilaisia toimintoja kuin elinvoimai-
nen kunta esimerkiksi muualla Euroopassa. Suomessa kuntien rooli ja tehtävät ovat laaja-alai-
sia, joten vaikuttavuus elinvoimaisuuteen on siten myös huomattavampi. Erilaisuus juontaa 
myös juurensa eri maiden kuntien erilaisesta asemasta. Suomalaisille kunnille ominainen vah-
va autonominen asema ja laajempi taloudellinen liikkumavara ovat tuoneet paremmat mah-
dollisuudet konkreettisesti vaikuttaa alueeseensa ja sen kehittymiseen. (Paananen ym. 2014, 
23, 32) Kansallisten erojen lisäksi elinvoimamääritellyissä on paikallisia eroja. Elinvoimaisuus 
näyttäytyy eri tavoin eri puolella Suomea ja kunnat kehittyvät yhä erilaisemmiksi, korostaen 
jo olemassa olevia eroavaisuuksia. Täten helposti ne kunnat, jotka pärjäävät hyvin, pystyvät 
jatkamaan asemansa vahvistamista, samalla kun heikommin pärjäävät kunnat ovat riippuvaisia 
valtion tukitoimista. Elinvoimassa voi siis kyse olla kaupunkiseutujen elinvoiman kehittämi-
sestä, mutta toisaalta väestöltään vähenevillä ja vanhenevilla alueilla joudutaan miettimään, 
miten palvelut voidaan turvata. Yleisesti alueiden kasvua ja kehitystä usein tutkitaankin ver-
tailemalla metropolialueiden kehitystä; väkiluvultaan pienempien alueiden elinvoimaa on tut-
kittu vähemmän. (Huovari & Jauhiainen, 2013, 43-45) 
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RESILIENSSI

3.0
3.1 RESILIENSSIN MONET MÄÄRITELMÄT

Muutos ja sen tutkiminen on ydinkysymys kaikkien sosiaalisten systeemien ja niiden toimintojen 
järjestämisesssä (Tichy 1983, 17). Muutoksen ja siihen kuuluvien emergenttien ominaisuuksi-
en tutkiminen liittyy osaltaan myös siihen perustavanlaatuiseen kysymykseen, minkä vuoksi 
joiden alueiden asema heikkenee samanaikaisesti toisten alueiden menestyessä. Kestävä ja resi-
lientti kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon sekä sisäisten että ulkoisten muutosten vaikutukset. 
Resilientin kaupungin taustalla ei ole se tekijä, montako häiriötä se on onnistunut kestämään, 
vaan se, kuinka se kestää odottamattoman muutoksen, joka perustavanlaatuisesti ja pysyvästi 
voi muokata kaupungin identiteettiä ja toimintatapoja (Wu & Wu 2012, 10). Vaikka voidaan aja-
tella, että häiriöt ovat määritelmänsä mukaisesti uhka järjestelmien olemassaololle, kaupungin 
resilienssin ja evoluution suhteen ne ovat välttämättömiä, mutta myös välttämättömiä innovaa-
tioiden lähteitä (Folke ym. 2010). 

Resilienssin luominen ja vahvistaminen ovat keskeisiä tekijöitä jatkuvasti kiihtyvien muutosten 
keskellä sekä kestäviä elinympäristöjä suunniteltaessa. Seuraavaksi esitellään kolme lähestymis-
tapaa resilienssiin, joista sopeutuva resilienssi on tämän tutkimuksen resilienssikäsityksen nä-
kökulmasta oleellisin. Sopeutuva resilienssikäsitys sekä luvussa 3.2 käsiteltävä kompleksinen ja 
adaptiivinen systeemi (CAS) muodostavat lähtökohdat resilienssille, jonka analysointi ja kehit-

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää miten resilienssi ymmärretään ja Oulun kaupunki-
suunnittelijoiden ja -kehittäjien näkemyksiä siitä, miten resilienssiä voidaan kehittää. Tässä luvussa 
keskitytään resilienssin moniin määritelmiin sekä resilienssin teoriaan ja resilienssiajatteluun. 
Luvun alussa määritellään kokonaiskuva resilienssistä yleisellä tasolla ja muodostetaan käsitys 
resilienssikäsitteen monialaisuudesta, käsitteen kehittymisestä sekä sen liittymäkohdista kau-
punkisuunnitteluun ja -kehittämiseen.  Yleiskatsauksen jälkeen tarkastellaan elinvoiman suh-
detta resilienssiin, ja resilientin järjestelmän ominaisuuksia sekä arviointikeinoja. Viimeisenä 
esitellään johtopäätökset elinvoima- ja resilienssikirjallisuudesta, sekä siitä miten resilienssiteoria 
lopulta liitetään kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen.
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tämistoimenpiteiden asettaminen Oulun kaupungin näkökulmasta on tämän tutkimuksen yksi 
tavoite. Tekninen ja ekologinen resilienssi käydään läpi resilienssitermin historiallisen kehitys-
kulun ymmärtämiseksi.

Resilienssi käsitteenä on alkujaan 60-luvulla yleistynyt ekologian käsite. Resilienssi sanana juon-
taa juurensa latinan kielen sanasta resilire, joka voidaan kääntää palautumiseksi, sitkeydeksi tai 
uudelleen vahvistumiseksi. Ekologian lisäksi muun muassa psykologiassa, johtamisessa, suunit-
telussa ja teknillisessä tutkimuksessa käytetään myös resilienssin käsitettä (Foster 2007, 9). Ken-
ties tunnetuimman määritelmän mukaan kanadalainen ekologi C.S.Holling (1973) on määritel-
lyt resilienssin käsitteen järjestelmän (esimerkiksi kaupungin tai yrityksen) häiriönkestokykynä 
sekä kykynä uudelleenjärjestäytyä menettämättä sille ominaisia rakenteita ja toimintoja (Holling 
1973).

Kärrholmin ym. (2014) mukaan kaupunkikehittämisen resilienssi voidaan käsittää joustavuu-
tena, joka tekee mahdolliseksi ”useita eri käyttötapoja, mukautumista, tarjoumia ja muutoksia ilman 
identiteetin muuttumista täysin toiseksi”. Resilienssiin vertautuvalla robustisuuden käsittellä pyritään 
järjestelmän toimintakyvyn säilyttämiseen huolimatta käyttötapojen muutoksesta. Kaupunki-
kehittämisen ja -suunnittelun suhteen tämä voisi merkitä esimerkiksi joustavaa säätelyä, moni-
mittakaavaisia strategioita sekä monitoimintaisia aluemäärityksiä ja vuorostaan rakennetun lähi-
ympäristön mittakaavassa käyttötarkoituksiltaan sekoittunutta tilankäyttöä ja muuntojoustavia 
konsepteja. (Kärrholm ym. 2014, 2; Rantanen & Joutsiniemi 2016)

Resilienssi ei kuitenkaan tavoittele muuttumattomuutta tai sitä, ettei järjestelmällä voisi olla usei-
ta erilaisia vakaita tiloja. Järjestelmän kohtaama muutos voi olla pitkäaikainen häiriö (stressitila) 
tai lyhytaikainen häiriö (shokki). Äkillinen shokki voi olla luonnonkatastrofi, kuten esimerkiksi 
tulva tai maanjäristys ja ajallisesti pidempi stressitila esimerkiksi ikääntyvä infrastruktuuri tai vä-
estöllisen huoltosuhteen heikkeneminen. Yleisen resilienssiteorian mukaan olemme myös kaikki 
osa systeemejä, tarkemmin ottaen sosio-ekologisia systeemejä. Eiston (2009) määritelmän mu-
kaan sosio-ekologisella systeemillä tarkoitetaan luonnon ekosysteemien ja ihmisen sosiaalisten 
järjestelmien vuorovaikutuksesta muodostuvaa kokonaissysteemiä, joka pyrkii asettumaan eko-
logisten ja sosiaalisten systeemien muutoksen erilaisiin ajallisiin mittakaavoihin. (Eisto 2009, 68)

Resilienssi jaetaan yleensä kahteen muotoon: säilyttävään eli tekniseen resilienssiin (bounce back) 
ja uudistavaan eli ekologiseen resilienssiin (bounce foward ) (Holling 1973; Davoudi 2012, 300). 
Uuden tutkimuksen myötä teknisen ja ekologisen resilienssin määritelmien rinnalle on noussut 
myös sopeutuva resilienssi, jonka määritelmä on hyödyllinen erityisesti maantieteellisten aluei-
den tutkimuksessa (Christopherson 2010, 6-7). Alueellisen tai sopeutuvan resilienssin lähtökoh-
tana on olennainen kysymys siitä, miksi jotkut alueet selviävät lyhyistä tai pitkäaikaisista vastoin-
käymisistä, ylläpitäen samalla korkeaa elämänlaatuaan toisten alueiden epäonnistuessa samassa 
tehtävässä (Christopherson ym. 2010, 3–4). 

Resilienssikäsitteen sisällön kiteyttämiseksi ja havainnollistamiseksi Pendall kollegoineen (2007, 
2-3) ovat esittäneet neljä eri resilienssin osatekijää. Ensimmäinen teema on tasapaino (equilib-
rium). Tutkimukset tai tapaukset, joissa analysoidaan jonkin ilmiön resilienssiä, lähtevät poik-
keuksetta siitä olettamasta, että ilmiöllä on vähintään yksi tasapainotila. Tasapainon käsitettä 
käsitellään seuraavan luvun lisäksi teknisen ja ekologisen resilienssin määritelmien yhteydessä. 
Toinen teema, liittyen myös ensimmäiseen teemaan, on resilienssianalyysiin sisältyvä järjestel-
mänäkökulma (systems perspective). Järjestelmänäkökulman lähtökohta on, että jotkut järjestelmän 
sisäiset ja jotkut ulkoiset tekijät pyrkivät joko vahvistamaan tai rasittamaan järjestelmää. Järjes-
telmänäkökulman merkitykseen resilienssin kannalta paneudutaan järjestelmän osien panarkiaa 
ja kompleksisia järjestelmiä käsittelevissä luvuissa 3.1.2 ja 3.2. Kolmas teema on polkuriippuvuus 
( path dependency). Kolmas teema nojautuu siihen olettamukseen, että tutkittavat tasapainotilat 
ovat polkuriippuvaisia, eli seurausta tehtyjen päätösten kumulatiivisuudesta; polkuriippuvuuden 
mukaan järjestelmän tulevaisuus muuttuu ajan saatossa entistä ennustettavammaksi ja pieniltä 
vaikuttavat päätökset voivat johtaa kauaskantoisiin seurauksiin. Neljäs teema, joka yhdistää kol-
me aikaisemmin lueteltua, on pitkä aikaväli (long view). Kun ilmiö on tarkasteltavana pidemmän 
ajanjakson, voidaan todennäköisemmin huomata muutoksia ilmiön vakaudessa ja tilassa, tukien 
myös ensimmäistä teemaa eli ajatusta, että ilmiöllä on vähintään yksi tasapainotila. Lisäksi pit-
kän aikavälin tarkastelu vahvistaa myös käsitystä, että ilmiöllä on pysyvä sisäinen toimintalo-
giikka: ilmiö ei ole vain sarja toisiinsa liittymättömiä tapahtumia tai prosesseja, vaan kokonainen 
oma järjestelmänsä. (Pendall ym. 2007, 2-3)
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Kaavio 4. Resilienssin neljä osatekijää (Pendall ym. 2007)

POLKURIIPPUVUUS
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(EQUILIBRIUM)
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JÄRJESTELMÄNÄKÖKULMA

(SYSTEMS PERSPECTIVE)
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sot tuna, jotkut järjestelmän si -
säiset ja jotkut ulkoiset tekijät 
pyrkivät joko vahvistamaan 
tai rasit tamaan järjestelmää.

ilmiön resilienssiä, voidaan 
lähteä siitä olet tamasta, 

Edellä esiteltyjen teemojen lisäksi resilienssiteoria tai -ajattelu perustuu myös useisiin avainkäsittei-
siin ja periaatteellisiin konsepteihin, joilla hahmotetaan järjestelmien toimintalogiikkaa ja ominai-
suuksia järjestelmän kohdatessa muutoksia. Kyseisiä resilienssin avainkäsitteitä tai -konsepteja ovat 
kynnysarvot, useat vakaat tilat tai järjestelmät, järjestelmämuutokset, kompleksiset adaptiiviset jär-
jestelmät, sopeutumissyklit ja panarkia hierarkisesti järjestyneen systeemin vastakohtana. (Holling 
2001; Folke 2006; Walker & Salt 2006; Davoudi 2012). Seuraavissa luvuissa käydään läpi käsitteiden 
sisältöä ja kuinka niitä voidaan soveltaa sosio-ekologisten järjestelmien kontekstissa.

Järjestelmän resilienssiä voidaan myös jäsentää tai analysoida yleisen ja spesifin (kohdennetun) resi-
lienssin käsitteiden avulla (Walker & Pearson 2007; Wu & Wu 2012, 6; Walker & Salt 2006). Spesifi 
resilienssi nimensä mukaisesti käsittää tietyn järjestelmän tai järjestelmän osan (muuttujan) sieto-
kykyä tunnistettua tai ennalta määriteltyä häiriötä tai uhkaa vastaan. Esimerkki kohdennetusta 
resilienssistä tunnistettua uhkaa vasten on ihmisen tai ekosysteemin terveyden sietokyky kohoavia 
lämpötiloja vastaan. Yleinen resilienssi vuorostaan viittaa järjestelmän yleiseen kestävyyteen odot-
tamattomien häiriöiden suhteen, eikä täten määrittele häiriötä tarkemmin tai yksilöi mitään tiettyä 
järjestelmän osaa tai muuttujaa. Esimerkki yleisestä resilienssistä voi olla esimerkiksi kaupungin 
yleinen kyvykkyys selvitä nopeasti ja arvaamattomasti muuttuvassa maailmassa.

Walker ja Salt (2006) ovat kuitenkin huomanneet, että spesifi resilienssi ei tärkeydestään huo-
limatta ole yksinään riittävä keino resilienssin kehittämiseksi. Resilienssin optimointi tiettyyn 
ilmiöön keskittyen voi itse asiassa myös heikentää sosio-ekologisen järjestelmän yleistä jous-
tavuutta tai resilienssiä. Kyseinen heikkeneminen johtuu pääasiassa siitä, että liika keskitty-
minen tiettyä uhkaa kohtaan tekee järjestelmästä vähemmän monimuotoisen sekä joustavan, 
vähentäen myös eri muuttujien keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. (Walker & Salt 2006 
; Wu & Wu 2012, 6).
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3.1.1. TEKNINEN JA EKOLOGINEN RESILIENSSI

Tekninen resilienssi
Alkujaan resilienssin kokonaisteoria on kehittynyt teknisen resilienssin ajatuksesta kandalaisen ekolo-
gin C.S. Hollingin tutkimustyön myötä. Teknisen resilienssin perusta on aina systeemin pyrkimyksessä 
tasapainotilaan (equilibrium). Yhteen tasapainotilaan perustuvan teknisen resilienssin (engineering resilience) 
näkökulma painottaakin näkemystä, jossa systeemillä on aina olemassa tasapainotila, jota järkyttävät eri-
laiset shokit ja stressitilat. Systeemin siis voidaan olettaa olevan tasapainotilassaan ennen shokkia, jolloin 
resilienssin määritelmää kuvaa systeemin vakaus pysytellä lähellä tasapainotilaansa tai toisaalta shokki- tai 
stressitilan jälkeistä mahdollisimman nopeaa palautumiskykyä takaisin tasapainotilaansa. (Holling 1973; 
Davoudi 2012; 300) Holling myös esittää, että systeemin käyttäytymistä voidaan määritellä kahdella toi-
sistaan eroavalla ominaisuudella; resilienssillä ja vakaudella. Resilienssi määrittää systeemin sisäisten suh-
teiden sitkeyttä ja on systeemin sietämien muutosten omaksumiskyvyn mittari. Vakaudella vuorostaan 
mitataan systeemin kykyä palautua tasapainotilaansa ajallisen häiriön jälkeen: mitä vakaampi systeemi, 
sitä nopeampi on palautuminen takaisin shokkia edeltäneeseen tasapainotilaan. Teknistä resilienssiä pai-
nottavat teoriat pyrkivät siis mittaamaan systeemin nopeutta palautua tasapainotilaansa. (Holling 1973, 
17)

Ekologinen resilienssi 
Ekologisen resilienssin teorian mukaan yhden tasapainotilan sijaan ekologisessa resilienssissä lopputulok-
sena voi olla useita eri vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi myös pysyvä muutos systeemissä. Tämä lähesty-
mistapa siis keskittyy siihen, kuinka häiriöt ja shokit pakottavat systeemin menettelemään toisella tavalla. 
Ekologisen resilienssin kohdalla siis keskitytään shokin voimakkuuteen ja erityisesti siihen, miten suuria 
shokkeja, häiriöitä tai muutoksia systeemi kestää ennen kuin se menettää kykynsä jatkaa toimintaansa 
muuttamatta sitä. (Davoudi 2012, 300-301; Walker & Salt 2006, 62-63) Käytännön tilanteessa ekologinen 
resilienssi määritellään siis kaupunkien, alueiden tai paikallisten yritysten eri kyvyiksi ja toimintatavoiksi 
sopeutua kilpailussa, markkinoissa, teknologiassa, politiikassa ja muissa samankaltaisissa oloissa syntyviin 
shokki- tai muutostilanteisiin. (Simmie ym. 2010, 28).

Edellä mainittuun ekologisen resilienssin teoriaan liittyy kynnysten (engl. thresholds) idea, jotka ovat systee-
miin olennaisesti liittyvien, tiettyjen muuttujien tasojen muutoksia tai sellaisia tapahtumia, joiden jälkeen 
systeemi joutuu merkittävästi tekemään toimintaansa muutoksia (Walker & Salt 2006, 53). Kynnyksiä on 

systeemin toiminnassa olemassa jatkuvasti, mutta usein ne tiedostetaan vasta kun ne perinpohjaisesti aja-
vat systeemin muuttamaan toimintatapojaan. Lisäksi vaikka sosio-ekologisen systeemin toimintapiirteitä 
määrittelee valtava muuttujajoukko, on niiden takana muutamia muita muuttujia ohjaavia, hitaasti kehit-
tyviä avainmuuttujia. Nämä avainmuuttujat sisältävät systeemin kohtaamat kynnykset, joiden kohdalle 
edettyä on tilanteeseen vaikea tehdä enää muutoksia niin että kynnys siirtyisi kauemmaksi. (Walker & Salt 
2006, 63) Systeemin resilienssiä voisikin mitata kynnykseen olevan etäisyyden kautta: täten ekologisen 
resilienssin kohdalla systeemin kestokyky tarkoittaa näiden kynnysten olemassaolon ja sijainnin tiedosta-
mista ja kykyä hallita systeemin suhdetta kyseisiin kynnyksiin. 

Vakaat tilat, kynnysarvot ja järjestelmämuutokset
Ekologisen resilienssin yksi olennaisin lähtökohta on siis useiden vakaiden tilojen (engl. multiple stable states) 
olemassaolon tunnustaminen, jotka tunnetaan myös monitasapainotiloina tai -järjestelminä. Kynnysar-
vot (engl. thresholds), tai toiselta nimeltään keikahduspisteet (engl. tipping points), vuorostaan viittaavat järjes-
telmien välisiin kriittisiin rajoihin, joiden ylittäminen aiheuttaa pysyvän tai perustavanlaatuisen muutok-
sen järjestelmässä. (Wu & Wu 2012, 5) Tällaisia sosio-ekologisten järjestelmien siirtymiä vaihtoehtoisten 
vakaiden tilojen välillä kutsutaan järjestelmämuutoksiksi tai -siirroiksi. (Folke 2006; Wu & Wu 2012, 5; 
Scheffer ym. 2001). Luonteeltaan järjestelmämuutokset voivat tapauskohtaisesti aiheuttaa äkillisiä tai voi-
makkaita muutoksia järjestelmän rakenteessa tai vastaavasti ajallisesti pidempiä ja asteittaisia muutoksia. 

Kaavio 5.  Kynnysarvot ja järjestelmän muutokset (Wu & Wu 2012, 6)
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Esimerkkejä järjestelmäsiirtymistä tai -muutoksista on kaikkialla sosio-ekologisissa järjestelmissä. 
Esimerkiksi niitty voi muuttua liikalaiduntamisen tai ilmastonmuutoksen vuoksi, työntäen täten jär-
jestelmän kasvipeite- ja maaperäominaisuuksien osalta kynnyksen yli (Walker ja Salt 2006). Tällainen 
dynamiikka havainnollistaa hitaiden ja nopeiden muuttujien vuorovaikutusta sosio-ekologisten järjes-
telmien epälineaarisessa dynamiikassa. Hitaasti muuttuva ominaisuus, kuten epäpuhtauksien asteit-
tainen lisääntyminen, voi aiheuttaa nopeankin järjestelmän siirtymisen uuteen tilaan, jonka kuitenkin 
nopea muuttuja, kuten järven ravinnepitoisuus, vasta tuo näkyvämmin ilmi. (Wu & Wu 2012, 5) Resi-
lientit ja vakaat järjestelmät pystyvät säilyttämään ominaisuutensa sekä sietämään häiriöitä hyvin, kun 
vastaavasti epävakaan järjestelmän kohdalla pienikin häiriö voi työntää systeemin sitä määrittelevien 
ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten lähtökohtien ja niitä ympäröivien rajojen eli kynnysarvojen 
yli aiheuttaen järjestelmämuutoksen. Kun järjestelmän kynnysarvo ylittyy, sen kriittiset avainomi-
naisuudet muuttuvat ja se toimii eri tavalla kuin aikaisemmin. Tämän takia kynnysarvot ovat yksi 
järjestelmän toimintaa olennaisesti ohjaava tekijä. (Walker & Salt 2006)

3.1.2 SOPEUTUVA RESILIENSSI

Sopeutuva resilienssi (engl. adaptive resilience) painottaa systeemin sopeutumisykykä muuttuvien olo-
suhteiden keskellä. Sopeutuvan resilienssin määrittelemiseen kuuluvien sopeuttamisen ja sopeutu-
misen käsitteitä on usein pidetty käyttökelpoisempina maantieteellisen alueen resilienssianalyysissä.
(Christopherson 2010, 6-7). Nykytutkimuksen mukaisesta resilienssikäsityksestä voidaan sopeutu-
van resilienssin lisäksi käyttää nimitystä sosio-ekologinen resilienssi (engl. socio-ecological resilience) tai 
evolutionaarinen resilienssi (engl. evolutionary resilience); kaikki kolme nimitystä kuitenkin painottavat 
järjestelmän mukautumiskykyä, monitasapainotiloja ja kehittymistä (Folke ym., 2010; Davoudi 2012, 
302 ). Sopeutumista alati kehittyviin olosuhteisiin havainnolistetaan sopeutumissyklin (engl. adaptation 
cycle) kautta. Sopeutuminen kohdistuu muihin useisiin alueella toimiviin systeemeihin tai systeemi-
en sisäkkäisiin järjestelmiin. Näiden systeemien tai systeemien sisäkkäisten järjestelmien keskinäistä 
vuorovaikutusta mallinnetaan panarkian (engl. panarchy) käsitteellä, joka voidaan käsittää hierarkian 
vastakohtana. (Davoudi 2012, 303-304)

Sopeutumiseen ja panarkiseen järjestelmänäkemykseen viittaavalla resilienssiajattelulla voidaan vas-
tata ympäristöllisten ja sosiaalisten systeemien pysähtymättömään muutokseen, sillä systeemien ra-
kenne ja toiminta muuttuvat sekä kehittyvät jatkuvasti ajan myötä. Maailmassa, jossa ekologiset 
ja sosiaaliset systeemit elävät jatkuvassa muutoksessa, on tärkeää hallita toiminnot, jotka 
tehostavat niiden resilienssiä (Walker & Salt 2006). Tällöin on olennaista selvittää, mitkä tekijät 
mahdollistavat kaupunkien sopeutumisen. Jokainen kaupunki tai muu maantieteellinen alue on oma-
na systeeminään ja systeemin sisäisten järjestelmien yhteyden suhteen yksilöllinen ja täten resilienssiin 
vaikuttavaa valmista ja yleispätevää muuttujajoukkoa on lähes mahdotonta määritellä.  Kuitenkin 
esimerkiksi Carmona (2009) nostaa kestävän ja sopeutuvan suunnittelun lähtökohdiksi ympäristön 
kestokyvyn, suojelun, resurssiviisauden, monimuotoisuuden, varautumisen, ihmisryhmien tarpeet, 
omavaraisuuden, osallisuuden ja yleisen elämänlaadun. (Carmona 2009, 10) Vastaavasti supistuvien 
alueiden resilienssiä tutkineet Hollander kollegoineen (2009) tunnistavat pienenevien kaupunkien 
ja alueiden tärkeimmiksi tarkastelukohteiksi maankäytön ulottuvuudet ja mittasuhteet, kuten infra-
struktuurin oikean mitoituksen sekä asukastiheyden, ekosysteemisuojelun ja -ennallistamisen ja vii-
meisenä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. (Hollander ym. 2009, 13–25)

Sopeutumissykli ja järjestelmän osien panarkia
Sopeutuvan resilienssin kohdalla systeemien kehitystä mallinnetaan nelivaiheisen sopeutumissyklin 
(engl. adaptive cycle) vaiheiden kautta. Alun perin sopeutumissyklimalli on kehitetty ekosysteemien kehi-
tyksen analyysiin, mutta on myöhemmin yleistynyt myös sosio-ekologisten järjestelmien kehityskul-
kujen tutkimuksessa (Eisto 2009, 73). Malli kuvaa jatkuvaa systeemin tilan muuttumista nelivaihei-
sella prosessilla (kuva 1.0) ja kolmella vaihtelevan suuruisella muuttujalla (potentiaali, kytkeytyneisyys 
ja resilienssi). Potentiaalilla viitataan käytettävissä olevien resurssien määrään, kytkeytyneisyydellä 
tarkoitetaan järjestelmän rakennemuuttujien tai -osien keskinäisten suhteiden kiinteyttä ja mahdolli-
suutta vaikuttaa muiden järjestelmien toimintaan. Kolmannella muuttujalla eli resilienssillä mitataan 
systeemin haavoittuvaisuutta erilaisia stressitiloja ja shokkeja vastaan. (Gunderson & Holling 2002, 
34–41) Sopeutumissykli läpäisee useita tilan ja ajan skaaloja. Sopeutumissykli ei myöskään sisällä vält-
tämättä kaikkia neljää eri vaihetta, vaan osa vaiheista saattaa jäädä puuttumaan kokonaan tai ne voivat 
esiintyä yhtä aikaa toisten vaiheiden kanssa. (Walker & Salt 2006, 10–11, 83–85)



42 43

Sopeutumissyklin neljää eri vaihetta on kirjallisuudessa nimitetty hieman toisistaan poikkeavin ta-
voin: kasvun vaihe, kypsymisvaihe, vapautumisen tai luovan tuhon vaihe sekä uudelleenorganisoi-
tumisen vaihe tai vaihtoehtoisesti myös nopean kasvun, vakiintumisen, vapautumisen ja uudelleen 
järjestäytymisen vaihe. Kuitenkin järjestelmän kehitys alkaa tilasta r ja jatkuu kasvuvaiheena kohti 
tilaa k. Kasvuvaiheen aikana järjestelmä saa muotonsa ja vakiintuneet sisäiset rakenteet. Kasvuvai-
he on luonteeltaan suhteellisen hidas. Kasvuvaihe loppuu järjestelmän kypsymisvaiheeseen k, jossa 
järjestelmän osien suhteet ovat kokonaan vakiintuneet. Kypsän vaiheen jälkeen tulee nopeampi va-
pautumisen tai luovan tuhon vaihe Ω, jonka aikana järjestelmään kiteytyneet resurssit vapautuvat ja 
rakenneosien väliset sidokset katkeavat. Viimeinen vaihe on systeemin hidas uudelleenorganisoitu-
minen α. Tässä vaiheessa järjestelmä alkaa etsimään itselleen uusia kehityssuuntia ja siihen johtavaa 
kehityssykliä (Holling & Gunderson 2002; Eisto 2009, 73). 

Resilienssiajattelussa on keskeistä systeemien ja systeemien sisäisten järjestelmien vuorovaikutus mui-
den eri skaalaisten järjestelmien kanssa - vuorovaikutus määritellee järjestelmien kehitysdynamiikkaa 
(Gunderson ja Holling 2002, 122–136). Esimerkiksi alemman skaalan järjestelmän tuhoutuminen 
voi altistaa myös ylemmän järjestelmän häiriöille. Kuten jo aikaisemmassa luvussa todettiin, syklin 
vaiheet eivät välttämättä ole peräkkäisiä ja yksittäisiä, vaan pikemminkin sisäkkäisiä ja keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa olevia erimittaisia ja -skaalaisia jaksoja. Limittäisyyden ja ajallisen ulottuvuutensa 
vuoksi resilientti järjestelmä voi olla samanaikaisesti tehokas ja innovatiivinen, tai sitkeä, mutta mu-
kautuva: ominaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa, mutta ne ilmenevät eri aikoina ja skaaloissa. (Gun-
derson & Holling 2002 ; Davoudi 2021; 304) Myös kaupunkikehittämisen näkökulmasta Wu & Wu 
(2012) väittävät, että kestävyyden keskeisiä periaatteita sovellettaessa, on tärkeää ajatella näennäisesti 
vastakkaisia prosesseja, kuten muutos ja vakaus, luovuus ja säilyttäminen, sekä joustavuus ja tehok-
kuus, ei toistensa paradokseina, vaan kaksoissuhteina, joiden täytyy olla ja toimia rinnakkain, jotta 
kaupungit pystyisivät olemaan kestäviä. (Wu & Wu 2012, 17)

Kaavio 6. Sopeutumissyklin periaate ja moniskaalaiset panarkiset järjestelmät. Järjestelmän kehitys alkaa kas-
vun vaiheesta ja suuntautuu hitaasti kohti vakiintumista. Vakiintumisvaiheen jälkeen seuraa nopeampi vapau-
tumisen tai luovan tuhon vaihe. Viimeinen vaihe on järjestelmän hidas uudelleenorganisoituminen. (Holling 
& Gunderson 2002; Davoudi 2012, 5. Kirjoittajan suomennos.)
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3.2 KAUPUNKI JÄR JESTELMÄNÄ RESILIENSSIN NÄKÖKULMASTA

Organisaatioiden, kuten kaupunkien tai yritysten toimintaa ja uudistumiskykyä hahmottavat 
mallit ovat Maulan (2004, 266) mukaan usein liian yksinkertaistettuja kyseisten ilmiöiden to-
delliseen monimutkaisuuteen peilaten. Organisaatioiden todellisen kompleksisuuden ymmär-
täminen tekee mahdolliseksi niiden toiminnan tutkimisen ja kehittämisen uusin ja hyödyllisin 
keinoin. Leponiemen ja hänen kollegoidensa (2012) mukaan myös kuntien toimintaympäristö 
on entistä kompleksisempi, mikä merkitsee asioiden monimutkaisuutta, epäselvyyttä ja ennus-
tamattomuutta (Leponiemi 2012, 9). 

Yritykset, kunnat ja muut organisaatiot vaikuttavat tosiinsa yhteisevoluution (co-evolution) kaut-
ta. Ne ovat pysähtymättömässä vuorovaikutuksessa keskenään ja muun toimintaympäristönsä 
kanssa muuttuen samanaikaisesti. Organisaatioiden toimintaa, uudistumista ja oppimista  ha-
vainnollistavat mallit ovatkin yleensä liian yksinkertaistettuja verraten kyseisten ilmiöiden to-
delliseen kompleksisuuteen (Pondy&Mitroff 1979).  Staattisten, resurssipohjaisten teorioiden ja 
rakenteellisten näkökulmien sijaan on tarpeellisempaa analysoida niitä pinnanalaisia prosesse-
ja, jotka mahdollistavat organisaatioiden jatkuvan uudistumisen –epäviralliset informaatiovir-
rat ja -verkostot ovat oleellisempia kuin organisaation muodollinen rakenne. Tietojohtamisen 
kentällä, samoin kuin monilla perinteisillä tieteenaloilla on ilmennyt kasvavaa kiinnostusta 
kompleksisia systeemeitä käsitteleviä teorioita kohtaan. Erityisen kiinnostavia ovat komplek-
sisia, sopeutuvia systeemeitä (Complex Adaptive Systems, lyhennettynä yleisesti CAS) ja eläviä 
systeemeitä koskevat teoriat, mallit ja tulkinnat. Niiden keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa 
itseorganisoituminen, autonomia, identiteetti, vuorovaikutus, ja ’ilmaantuminen’ (emergen-
ce, uusien asioiden syntyminen ’tyhjästä’) sekä ’itsensä tuottaminen’ (self-production, autopoiesis). 
(Maula 2004, 256-258)

Monimutkaisuuden ja kompleksisuuden käsitteet kuitenkin vaativat Maulan 2004 (259) mu-
kaan täsmennystä suomen kielessä. Perinteiset ennuste-, suunnittelu- ja analyysimenetelmät 
ovat kuvanneet yksityiskohtien määrän muodostamaa monimutkaisuutta (detail complexity). Sen 
sijaan ne eivät ole kyenneet hahmottamaan dynaamista kompleksisuutta (dynamic complexity) 
kovin hyvin (Mingers 1997). ’Detail complexity’ voidaan siis suomentaa esimerkiksi termillä 

’monimutkaisuus’ ja ’dynamic complexity’ termillä ’dynaaminen kompleksisuus’ tai ’komplek-
sisuus’. (Maula 2004, 259) Vastaavasti kompleksisuusasteella voidaan viitata systeemin kehit-
tyneisyyteen. Systeemeitä voidaan luokitella kompleksisuusasteen mukaan, jolloin kompleksi-
suuden aste määräytyy osien välisten suhteiden luonteen eikä yksityiskohtien määrän mukaan 
(Mingers 1997). Mitä korkeammalla tasolla systeemi on kompleksisuusasteikolla mitattuna 
sitä kehittyneempi ja älykkäämpi se on, vaikka yksityiskohtien määrän kautta mitattuna se voi 
vaikuttaa jopa pelkistetyltä. Systeemin kompleksisuutta voidaankin pitää tältä kannalta tarkas-
tellen voimavarana. (Maula 2004, 259)

Resilienssin näkökulmasta, uusien resilienssiin liittyvien tutkimustulosten valossa sosio-
ekologinen systeemi, eli niin ihminen kuin kaupunkikin, voidaan hahmottaa kompleksisena 
adaptiivisena järjestelmänä (complex adaptive system tai lyhennettynä CAS). Kompleksisten ja 
adaptiivisten järjestelmien tutkimustuloksia on myös entistä enemmän sisällytetty resiliens-
sin teoriaan. Tällaisella järjestelmällä tarkoitetaan useasta vuorovaikutteisesta osasta muodos-
tuvaa kokonaisuutta, jonka toiminta ja rakenne kehittyvät oppimiskyvyn ja monimuotoisten 
muutosten tuloksena.  Kompleksiselle ja adaptiiviselle järjestelmälle on useita määritelmiä, 
joista Levinin (1999) määritelmää on yleisimmin käytetty resilienssikirjallisuudessa. (Wu & 
Wu 2012, 7) Vakiintuneen käsityksen mukaan yleisesti systeemillä tarkoitetaan sen osia ja 
osien keskinäisistä suhteista muodostuvaa ja ympäristöstään rajattua järjestelmää. Systeemi-
ajattelun lähtökohtaoletuksena on myös, että eri järjestelmäosien välisistä suhteista muotoutuu 
sellaisia emergenttejä ominaisuuksia, joita ei pysty johtamaan yksittäisistä järjestelmän palasis-
ta. ( Jalonen 2007, 59) 

Adaptaatio eli sopeutuminen tarkoittaa John Hollandin (1995) mukaan biologian piirissä pro-
sessia, jonka avulla organismi sovittaa itsensä ympäristöönsä. Kokemus aiheuttaa muutoksia 
organismin rakenteissa siten, että ajan kuluessa se kykenee paremmin käyttämään ympäristö-
ään omien tarpeidensa hyödyksi. Sopeutumiseen voidaan yhdistää myös oppiminen ja vastaavat 
prosessit, ja sopeutumisen aikajänne voi olla hyvinkin vaihteleva –sekunneista jopa vuosituhan-
siin. CAS-systeemeitä voidaan tarkastella mm. yhteisevoluutioon osallistuvien, samanaikaisessa 
vuorovaikutuksessa ja muutoksessa olevien eri toimijoiden eli agenttien kautta. Esimerkiksi kau-
punkeja, yrityksiä ja muita organisaatioita voidaan pitää tällaisina agentteina. Ne sopeutuvat ym-
päristöönsä muokkamalla sääntöjään kokemuksen lisääntyessä. (Holland 1995; Maula 2004, 262) 
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Resilienssiteorian kontekstissa adaptiivisuus voidaan kääntää mukautumiseksi, jolloin sillä vii-
tataan sosiaalisten järjestelmien toimintatapoihin muutoksiin vaikuttamiseksi (Walker ym. 
2004). Tämä prosessi sisältää aktiivisen muutoksen tekemisen ja siitä oppimisen (Folke ym. 
2010), sekä yhteisöjen vahvistamisen ja positiivisen muutosasenteen (McEvoy 2013). Mukau-
tumiseen kannalta pitää kuitenkin tehdä selväksi mikä, missä ja miten järjestelmä mukautuu. 
(Walker ym. 2004)

Brown (1994) on esittänyt viisi ekosysteemin ominaisuutta, jotka tekevät järjestelmistä pro-
totyyppisiä esimerkkejä CAS:stä: (1) suuri määrä järjestelmän osia, (2) avoin ja pysyväistasa-
painoton tila, joka ylläpitää itseään vaihtamalla energiaa, materiaaleja ja tietoa ympäristönsä 
kanssa, (3) mukautuva eli kykeneväinen reagoimaan käyttäytymis- tai geneettisiin muutoksiin, 
(4) peruuttamattomat tapahtumat historiassa, (5) dynaamisuus, monimutkaisuus ja epälineaa-
risuus. (Brown 1994; Wu & Wu 2012, 7) Vaikka ihmisjärjestelmillä on samankaltaisia, edellä 
mainittuja piirteitä, niillä on myös ainakin kolme erityistä ominaisuutta: tarkoituksellisuus ja 
kaukokatseisuus, kykeneväisyys kommunikointiin, sekä teknologinen kehitys, joka vaikuttaa 
ihmisyhteiskunnan jokaiseen osa-alueeseen. (Holling 2001) Kompleksisten adaptiivisten jär-
jestelmien resilienssi on yhteydessä siihen, miten systeemi on järjestäytynyt ja miten sen sisäi-
nen dynamiikka toimii. (Wu & Wu 2012, 7-8)

Kompleksiselle ja adaptiiviselle järjestelmälle ominaista on itsejärjestäytyminen (self-organizati-
on). Itseorganisoituminen on ilmiö, jonka avulla yksinkertaisista rakenteista syntyy kompleksi-
sempia. Kompleksisiin ja adaptiivisiin järjestelmiin kuuluvat myös prosessit, jotka tyypillisesti 
tuottavat erilaisia tuloksia riippuen mitä aikaisemmin on tapahtunut: tämä ilmiö tunnetaan 
polkuriippuvuutena. Itsejärjestäytyminen käsittää katkeamattoman prosessin, jossa ”vanhat” 
rajoitteet tuhoutuvat uuden järjestyksen rakentumisen tieltä. ’Ilmaantuminen’ (emergence) on 
kompleksisuusteorian keskeisiä käsitteitä, mikä viittaa ominaisuuksiin, jotka ’muodostuvat 
tyhjästä’ seurauksena itseorganisoitumisesta. Ilmaantuminen tarkoittaa sitä, että yksinkertai-
sista rakenteista kehittyy monimutkaisempia, asioita ‘yksinkertaisesti vain tapahtuu’, ja systee-
min osatekijät järjestäytyvät yllättäen muodostaen uusia, yhtenäisiä malleja, käyttäytymistapo-
ja ja rakenteita. (Mitleton-Kelly 1997; Maula 2004, 262)

Kompleksisen systeemin kuten organisaation tai liiketoimintaekosysteemin itseorganisoitumis-
kykyä voidaan edistää soveltamalla seitsemää John Hollandin (1995, 1998) muodostamaa pe-
riaatetta. Yhdistäminen (aggregation) viittaa joukkoon itseorganisoituvia toimijoita. Niiden jär-
jestäytymisen (bottom-up) aiheuttamat ryhmäominaisuudet eroavat toimijoiden alkuperäisistä ja 
yksilöpohjaisista ominaisuuksista. Epälineaarisuudella (nonlinearity) tarkoitetaan sen seikan hyö-
dyntämistä, että kehitys ja eteneminen eivät tapahdu ’rosoisessa’ toimintaympäristössä suoravii-
vaisesti, vaan hyppäykset eteen ja jopa taaksepäin ovat mahdollisia. Kompleksista systeemiä voi-
daan hahmottaa tilojen avaruutena, jossa erilaisilla resurssi-, pääoma- ja tietovirroilla ylläpidetään 
muutosta. Monimuotoisuus (diversity) tarjoaa enemmän mahdollisuuksia itseorganisoitumiselle 
kuin samankaltaisuus. On kuitenkin oleellista korostaa, että monimuotoisuudella ei tarkoiteta 
monimutkaisuutta. Otsikointi (tagging) samoin kuin sisäiset mallit (internal models) mahdollistavat 
sen, että toimintaa voidaan niiden avulla kohdistaa kohti asetettuja tavoitteita. Rakennuspalikat 
(building blocks) auttavat käyttämään hyödyksi säännönmukaisuuksia. (Maula 2004, 263)

Kaupunki kompleksisena ja adaptiivisena järjestelmänä
Kaupungit nähdään kompleksisina fyysisinä, sosioekonomisina ja -ekologisina järjestelminä, 
jotka etsivät pysähtymättä uusia tasapainotiloja. Kaupunkeja voidaan perustellusti tarkastella 
kompleksisina ja adaptiivisina järjestelminä, koska niissä kytkeytyy toisiinsa lukuisia toimijoita 
suhteenssa ympäristöönsä. Tällöin pelkistetyistäkin vuorovaikutussäännöistä muodostuu ilman 
keskitettyä ohjausta yhteistön dynamiikaan pohjautuvaa käyttäytymistä, jolle on kompleksisuus-
teorioiden mukaisesti ominaista mukautuminen evoluution tai oppimisen kautta (Mitchell 2009, 
12–13). Kompleksinen ja adaptiivinen kaupunkijärjestelmä mukautuu ympäristöönsä palauteme-
kanismien kautta, jotka vahvistavat tai hillitsevät systeemin sisäistä toimintaa (positiivinen tai 
negatiivinen takaisinkytkentä) (Holland 1998).

Luonnon ekosysteemit ovat ihmisjärjestelmiin verraten toisistaan poikkeavia, mutta molem-
mat voidaan käsittää CAS-järjestelmiksi. Täten resilienttien ja mukautuvien ihmisjärjestel-
mien, kuten kaupunkien suunnittelussa on tärkeätä ylläpitää monimuotoisuutta ja -mutkai-
suutta (Manzini 2015, 21). Keskikokoisissa kaupungeissa tämä on tarkoittanut esimerkiksi 
kaupunkisuunnittelua, joka edistää ekologista monimuotoisuutta ja ekologisten järjestelmi-
en raameissa menettelemistä sekä erilaisten tilojen ja yhdyskuntarakenteen mukautuvuutta 
muuttuviin, monimuotoisiin käyttötarkoituksiin. (Allen ym. 2016, 5)
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Kaupunkisuunnittelun kannalta järjestelmän toiminnassa yhdyskuntarakenteen muutoksen 
osalta on olennaista myös ymmärtää verkostollisen saavutettavuuden ja yhdyskuntaraken-
teen tarjoumien keskinäinen riippuvuussuhde ( Joutsiniemi 2010, 134–140). Tärkeää on myös 
tunnistaa, että kaupunkiverkoston topologinen eli keskinäiskytkeytynyt rakenne vaikuttaa 
resilienssiin kahdensuuntaisesti: ensimmäiseksi hyvä kytkeytyneisyys edistää järjestelmän 
elinvoimaisuutta lisäämällä resurssien ja informaation levittäytymistä kaupungissa, taloudel-
lista kasautumista ja verkostojen muodostumista sosiaalisesta näkökulmasta. Haittapuolena 
kytkeytyneisyys lisää järjestelmän haavoittuvuutta mahdollistamalla esimerkiksi kriisitilan-
teiden tai epidemioiden leviämisen. Verkostojen rakenne ja topologia siis määrittävät vuoro-
vaikutuksen tason ja pääpiirteet. (Batty 2013)

Anttiroiko (1993, 39) määrittelee kaupungin ja kaupunkiorganisaation systeemiteorian kon-
tekstissa seuraavalla tavalla: ”Kaupunki (kunta) on avoin, orgaaninen, monitavoitteinen ja kompleksinen 
systeemi, joka koostuu useista keskenään vuorovaikutuksessa olevista osista ja joka on vuorovaikutukses-
sa sitä ympäröivän yhteiskunnan kanssa”. Alueiden tarkastelu avoimien systeemien näkökulmasta 
mahdollistaa erityisesti monimutkaisten asetelmien huomioimisen.  Kunta tai kaupunki on 
lähtökohtaisesti erittäin samankaltainen kokonaisjärjestelmä kuten esimerkiksi liikeyritys, sil-
lä se on kokonaisuus, joka muodostuu samanlaisista keskenään riippuvuussuhteessa olevista 
osista. Samalla se on myös dynaaminen muutosprosessi, jonka kautta yritetään saavuttaa mää-
riteltyjä tavoitteita. Järjestelmän kompleksisuus perustuu sen osista ja osien välillä olevista 
monista suhteista; tutkimuksen kohteena kaupunki voidaan hahmottaa ja määritellä havaitsi-
jan käsitykseksi järjestelmän osien ja niiden riippuvuuksien muodostamasta kokonaisuudesta. 
(Anttiroiko 1993, 39)

3.3 ELINVOIMAN SUHDE RESILIENSSIIN

Niin resilienssin kehittäminen, kuin myös elinvoiman kehittäminen edellyttää kunnalta omas-
sa toiminnassaan joustavuutta, uudistumiskykyä ja kehittämisotetta. Kunnan on pyrittävä so-
peutumaan toimintaympäristöstään nouseviin muutoksiin ja samalla löydettävä keinot kirkas-
taa omia vahvuuksiaan. Tärkeää on myös kunnan tietoinen työ elinvoiman eteen. Elinvoiman 
edistämisen kannalta kunnan strategisissa valinnoissa ja toiminnassa korostuu se, mikä on 
kunnan kyky uudistaa itse itseään, eli hyvin se kykenee haastamaan ja arvioimaan toimintata-
pojaan. Kunnan uudistaessa itseään voidaan yleisellä tasolla puhua kuntayhteisön ominaisuuk-
sista, uudentapaisten valintojen tekemisestä, selviytymiskeinosta tai kunnan yrittäjämäisestä 
asenteesta, joiden pohjalta syntyy kehitysideoita ja uusia toimintatapoja. (Paananen ym. 2014, 
74) Elinvoima tuleekin käsittää koko kuntaorganisaation leikkaavaksi kokonaisvaltaiseksi toi-
minnaksi, onnistumisen edellyttäessä tietoista päätöksentekoa, tahtotilaa, laajaa sitoutumista 
ja oikeita työkaluja. (Hirvonen ym. 2016, 10; Sallinen 2011, 3, 11) 

Kuten luvussa 2.2 käytiin läpi ja todettiin, suomalaisten kuntien toimintaympäristössä tapah-
tuu muutoksia, jotka vaikuttavat kuntien toimintaan ja tulevaisuuteen merkittävästi.  Valtio-
varainministeriön Tulevaisuuden kunta-raportin (2017) mukaan kunnat eivät itse suoranaisesti 
pysty vaikuttamaan useaankaan kyseisistä muutosvoimista. Kuitenkin kunnat voivat pyrkiä 
minimoimaan näiden uudistusten negatiivisia seurausvaikutuksia tai vastaavasti vahvistamaan 
positiivisia vaikutuksia.  Muutoksiin voidaan myös nähdä olevan erilaisia suhtautumistapo-
ja: ensimmäisenä muutosta voidaan pyrkiä torjumaan ja kieltämään, toisena tuleva muutos 
voidaan tiedostaa samalla jäädessä passiivisena odottamaan tai kolmantena muutos voidaan 
hyväksyä pyrkiessä itse muuttumaan sen myötä. Toimintatavoista voidaan täten erottaa kaksi 
erilaista periaatteellista suuntaa, jotka ovat reaktiivinen ja proaktiivinen. Reaktiivinen suhtau-
tumistapa pohjautuu ajatukseen, jossa omat vaikutusmahdollisuudet tulevaa kohtaan hahmote-
taan vähäisinä, jolloin omaa toimintaa pyritään sopeuttamaan sen mukaisesti mitä suuremmat 
tapahtumankulut tuovat eteen. Reaktiivisessa suhtautumistavassa ympäristöön siis reagoi-
daan. Proaktiivisuus on reaktiivisuuden vastakkainen malli. Proaktiivisuudessa painopiste on 
toimijassa itsessään, joka valitsee ja muodostaa itse tulevaisuutensa. (Paananen ym. 2014, 66) 
Kun kunnan uudistumiskyky on suuri, kunta on aktiivinen toimija, jolle toimintaympäristössä 
tapahtuvat laajat muutokset esittäytyvät mahdollisuuksina uudistaa kunnan roolia, toimintata-
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poja ja tehtäviä. Uudistumiskyvyltään heikko tai heikentynyt kunta vastaavasti kehittää muilta 
suljetusti vain omia palveluitaan, eikä sisällytä toimintansa kehittämiseen ulkopuolisia tai mui-
ta kuntayhteisön toimijoita. (Valtiovarainministeriö 2017, 7-8) 

Muutosten hallitsemisessa, sekä resilienssin ja kunnan elinvoiman kehittämisessä keskeisenä 
työkaluna on myös nähtävissä kunnan oma strateginen toiminta ja suunnittelu. Visioiden, 
strategioiden ja ohjelmien suunnittelu ovat kaikki osa kunnan aktiivisista toimintaa, jolla py-
ritään ennalta määriteltyä päämäärää kohti ja jota kohden tehdään myös erilaisia valintoja. 
Vaikka kunnan toimintaan vaikuttavat myös kunnasta riippumattomat toimintaympäristön 
muutokset, joihin pääosin kunta voi vain yrittää mukautua ja muilla tavoin reagoimaan, on tär-
keimpiä ne kunnan omat toimet sekä proaktiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen. (Paananen 
ym. 2014, 66-68) Myös luvussa 3.2 käsitelty systeemiajattelun tapa ajatella resilienssiä palvelee 
kuntia niiden roolin ja merkityksen muuttuessa. Systeemiajattelun mukaan kunnat ovat osa 
suurempaa systeemiä, jonka kokonaistoimivuus perustuu paikallisten systeemin osien sieto- ja 
muutoskyvykkyyteen. Resilientti systeemi eli tässä tapauksessa kaupunki pystyykin vastusta-
maan suurien muutosten passivoivaa vaikutusta ja vahvistamaan kyvykkyyttään kohdata uusi 
tilanne kestävällä tavalla. (Nyholm ym. 2017, 171).

3.4 RESILIENTIN JÄR JESTELMÄN OMINAISUUDET 

JA RESILIENSSIN ARVIOINTIKEINOT

Kuten elinvoiman kohdalla todettiin, myös resilienssiajattelu määrittelee sellaiset systeemin 
avainominaisuudet, joita on ylläpidettävä tai parannettava, jotta systeemi voi toimia kestävällä 
tavalla. Koska yhtä täydellistä ja kestävää tilaa ei kompleksisessa maailmassa ole, resilienssiajat-
telu ohjaa muutosten pysäyttämisen tai kieltämisen sijaan kehittämään yleistä kykyä muutosten 
kanssa työskentelyyn, oppimiseen ja kokeilemiseen (Walker & Salt 2006). Optimoinnin ja en-
nustettavuuden sijaan resilienssiajattelu keskittyy siis näkökulmaan, jossa painottuu ympäristön 
luontainen ennakoimattomuus ja jatkuva muutostila. Elinympäristöjen rakenteet ja toiminta 
siis ovat pysähtymättömässä muutoksessa, eräänlaisessa virtauksessa tai kiertokulussa, 
siinä missä perinteinen suunnittelu usein perustuu pysyvyyden tai tasapainon tavoitte-
luun (Wu & Wu 2012, 10-11). Tällöin siis pitkällä aikajänteellä järjestelmän eheys ja itsejärjes-
täytymiskyky ovat resilienssin kannalta ratkaisevia (Wu & Wu 2012, 11). Yhtä ja yksiselitteistä 
mallia resilientille kaupungille ei siis ole, mutta Walkerin & Saltin (2006) resilientin järjestelmän 
yhdeksän eri piirrettä voivat antaa suuntaviivoja millaisia työkaluja kaupunkikehittäminen ja 
kaupunkisuunnittelu voisivat tarvita resilienssin kehittämiseksi (Wu & Wu 2012, 16-17):

Monimuotoisuus, ekologinen vaihtelevuus ja ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuudella osana resilientin järjestelmän piirteitä tarkoitetaan monimuotoisuuden 
edistämistä sen kaikissa ulottuvuuksissa eli ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa ja kult-
tuurisissa ulottuvuuksissa. Monimuotoisuuden kannalta sosio-ekologiset systeemit, jotka pe-
rustuvat vain yhdenlaiseen toimintaan tai resurssiin, ovat usein haavoittuvaisia muutoksen 
edessä. Vaikka luonnon ekosysteemien ja ihmisjärjestelmien välillä on eroavaisuuksia, ovat 
molemmat komplekseja adaptiivisia järjestelmiä. Tästä näkökulmasta resilienttien ihmisjär-
jestelmien, kuten kaupunkien suunnittelussa on oleellista ylläpitää juuri monimuotoisuutta 
ja -mutkaisuutta (Manzini 2015, 21). Osittain myös tästä syystä on tärkeää kannustaa järjes-
telmää sellaisten resurssien tai komponenttien käyttöön, jotka tasapainottavat tai täydentävät 
järjestelmää yksipuolistavia suuntauksia. (Wu & Wu 2012, 11) Ekologinen vaihtelevuus liittyy 
monimuotoisuuteen: ekosysteemien sopeutumiskyky ja resilienssi on pitkälti riippuvainen siitä 
tekijästä, kuinka geneettisesti ja lajimäärällisesti monimuotoinen ekosysteemi on. Ekologi-
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sella vaihtelevuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös ymmärrystä ja toimimista ekologis-
ten ja sosio-ekologisten systeemien sisäänrakennetun luonnollisen vaihtelevuuden ja jatkuvan 
muutoksen kanssa. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisen luonnosta saamia aineellisia 
ja aineettomia etuja. Ekosysteemipalveluiden huomioimisella osana resilienttiä järjestelmää 
tarkoitetaan ekosysteemipalveluiden tunnistamista ja niiden huomioimista itseisarvollisena 
resilienssin osana; yhteisön luonnosta saamia hyötyjä usein aliarvioidaan ja jätetään huomioi-
matta. (Wu & Wu 2012, 11)

Hitaiden muuttujien tunnistaminen, lyhyet palautesyklit ja modulaarisuus
Modulaarisuudella tarkoitetaan systeemin osien järjestäytymistä suhteessa toisiinsa. Resilientissä 
järjestelmässä osat ovat yhteydessä toisiinsa siten, että informaatio kulkee niissä vaivattomasti. 
Modulaarisuuden ylläpito on ikään kuin suoja, joka suojaa järjestelmää resilienssin heikkenemi-
sen vaaroilta, jotka osaltaan johtuvat järjestelmän rakenteen ja toiminnan liiallisesta kytkeyty-
misestä; järjestelmän yhdessä osassa tapahtunut häiriö ei hajota koko järjestelmää. (Wu & Wu 
2012, 11). Hitaiden muuttujien tunnistamisella viitataan sellaisten hallitsevien ja ohjaavien muut-
tujien tunnistamista ja ymmärtämistä, jotka määrittelevät järjestelmän ominaisuudet ja kunnon, 
erityisesti suhteessa järjestelmän kynnysarvoihin. Tunnistamalla kyseiset kriittiset muuttujat ja 
niiden tärkeyden, voidaan paremmin välttää siirtymät ei-toivottuihin vakaisiin tiloihin ja mah-
dollisesti myös parantaa järjestelmän kykyä käsitellä erisuuruisia häiriöitä. Lyhyillä palautesyk-
leillä tarkoitetaan palautesyklien vahvistamista siten, että niiden avulla voidaan tehokkaammin 
ja nopeasti tunnistaa tehtyjen toimien seuraukset ja havaita järjestelmän kynnysarvot paremmin. 
Palautesyklien heikkeneminen voi johtaa tehtyjen toimien syy-seuraus-suhteen hahmottamisen 
vaikeutumiseen. Lyhyiden palautesyklien heikentyminen sosiaalisten ja ekologisten muuttujien 
välillä voi johtaa lopulta pitkän aikavälin ongelmiin kaupunkikehityksen kannalta. Välittömiin 
tavoitteisiin ja tulosodotuksiin perustuva kaupungistuminen, kuten rakentamisen tuotto-odo-
tusten maksimointi ilman asianmukaista huomiota sen sosiaalisiin ja ekologisiin seurauksiin tu-
levaisuudessa, voi vaarantaa kaupunkien kestävyyden ja kestävyyden kehittämismahdollisuudet.  
(Levin 2006; Wu & Wu 2012, 11)
 
Sosiaalinen pääoma, innovaatiot ja hallintojärjestelmien limittäisyys
Sosiaalisella pääomalla resilienssin parantamisen näkökulmasta tarkoitetaan kaupunkipäät-
täjien ja asukkaiden välisen luottamuksen, sosiaalisten verkostojen ja johtajuuden edistämistä 

sekä vahvistamista. Sosiaalisten verkostojen muodostuminen edellyttää kuitenkin sosiaalisia 
rakenteita, jotka tekevät kohtaamiset ja vuorovaikutuksen mahdolliseksi (Coates 2015, 62). 
Esimerkiksi väestöltään pienenevien kaupunkien erityiseksi voimavaraksi ja resilienssitekijäksi 
on tunnistettu sosiaalinen pääoma ja osallisuus: monipuoliset vuorovaikutustilanteet  ja sosi-
aaliset verkostot kehittävät yhteisön sosiaalista pääomaa, joka on yhteisön resilienssin kannal-
ta oleellinen resurssi (Aldrich & Meyer 2015, 254). 

Kaavio 7. Resilientin järjestelmän piirteet Walker & Salt 2006 ja Wu & Wu 2012 mukaan. 
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Sosiaalisella pääomalla on merkitys siihen, miten ja miten hyvin erilaisten häiriöiden vai-
kutuksia järjestelmässä käsitellään. Innovaatioilla käsitetään muutoksen hyväksyminen oppi-
misen, kokeilun, paikallisesti kehitettyjen käytäntöjen ja paikallisten piirteiden edistämisen 
kautta. Tällä tarkoitetaan kokeilukulttuurin edistämistä suunnittelussa, sallivaa ja kannustavaa 
ilmapiiriä sekä oppimisvalmiutta.  Hallintojärjestelmien limittäisyydellä tarkoitetaan sellais-
ten instituutioiden kehittämistä, jotka tukevat monimuotoisuutta ja joustavuutta, eli tarpeet-
tomuuksien karsimista, byrokratian vähentämistä ja limittäismahdollisuuksien kehittämistä. 
Monet tahot tai instituutiot voivat siis osallistua keskeisten palveluiden tuottamiseen (julkiset 
ja yksityiset tahot, eri järjestöt jne.). (Wu & Wu 2012, 11)

Christopherson ym. (2010, 6-7) vastaavasti ovat pyrkineet selvittämään, mitkä resilienssin tekijät 
mahdollistavat alueellisen sopeutumisen. Vastaus ei todennäköisesti ole täysin yksiselitteinen, vaan 
koostuu useista osa-alueista ja kunkin tekijän merkitys on erilainen eri alueilla ja ajan myötä. Täl-
laisia yleisiä tekijöitä vaikuttaisi kuitenkin aikaisempien kokemusten perusteella olevan muun mu-
assa: vahva alueellinen innovaatiojärjestelmä (Clark ym. 2010), vahvuudet 'oppivan alueen' (learning 
region) mahdollistavissa tekijöissä, nykyaikainen tuottava infrastruktuuri (muun muassa liikenne ja 
tietoliikenneyhteydet), osaava, innovatiivinen sekä yrittäjähenkinen työvoima, toimiva hankkeiden 
rahoitusjärjestelmä ja monipuolinen talouden perusta, joka ei ole liiaksi yhdestä toimialasta riippu-
vainen. 

Christopherson ym. (2010) kuitenkin painottaa, että resilientti kaupunki ei ole vain taloudellisesti 
menestyksekäs, mutta säilyttää taloudellisen menestyksensä pitkällä aikavälillä globaalista kilpai-
lusta, kysynnän muutoksista ja muista vastaavanlaisista muutoksista huolimatta. Kaiken kaikkiaan 
Christopherson ym. 2010 kiteyttävät, että alueen menestystä voidaan mitata nykyisellä ja menneellä 
talouskasvulla, työllisyysasteella, elintasolla ja yleisellä elämänlaadulla. Vaikeus on kuitenkin arvi-
oida, säilyykö menestys ja osoittautuuko alue resilientiksi taantuman tai muiden haasteiden edessä. 
Yksi tapa arvioida ja ennustaa alueen resilienssiä, on tutkia, millaiset alueet ovat osoittautuneet 
reslienteiksi aikaisemmin ja oppia siitä, miten resilienttiys kohdattuja haasteita vastaan saavutettiin. 
(Christopherson ym. 2010, 6-7)

Kolmas alueellisen resilienssin muodostamiseen liittyvä konsepti on vapaasti suomennettuna 'op-
pivan alueen' käsite (learning region). Oppiva alue liittyy taloudelliseen sopeutumiskykyyn vaikutta-

vaan politiikkaan ja on määritelmältään alueellinen innovaatiostrategia, jossa laaja joukko alueen 
toimijoita (päättäjät, ammattiliitot, korkeakoulut, julkiset tutkimuslaitokset ja yritykset jne.) ovat 
vahvasti mutta joustavasti yhteydessä toisiinsa ja noudattavat seuraavia käytäntöperiaatteita. (1.) 
Ammattitaitoisten henkilöiden tarjonnan ja kysynnän huolellinen koordinointi alueella, (2.) sellais-
ten alueellisten tekijöiden tai polkuriippuvuuksien tunnistaminen, jotka voivat haitata taloudellista 
kehitystä, (3.) positiivinen reagointi ulkopuolelta tuleviin muutoksiin, (4.) Sopivien sosiaalisen pää-
oman muotojen ja hiljaisen tiedon edistäminen, joilla on vaikutusta oppimisen ja innovaatioiden 
kannalta, (5.) eri toimialojen verkostoitumisen edistäminen ja (6.) suurten asukasryhmien osallis-
tumisen varmistaminen strategiseen suunnitteluun ja toimenpiteiden täytäntöönpanoon. Vaikka 
oppivan alueen malli on myös saanut kritiikkiä, on se silti pitänyt asemansa yhtenä harvoista resi-
lienssiin liittyvistä malleista, jotka painottavat alueellisen taloudellisen resilienssin instituutioihin 
ja käytäntöihin liittyvää puolta. (Hassink 2009, 51-52)

Kotimaisia resilienssin piirteiden tunnistamiseen ja arvioimiseen käytettäviä työkaluja on esimer-
kiksi työ- ja elinkeinoministeriön 2019 laatima muutosjoustavuuden eli resilienssin arviointikehik-
ko. Resilienssi on taulukossa käännetty muutosjoustavuudeksi, joka vuorostaan on jaettu seuraaviin 
osaominaisuuksiin: uudistaminen, varautumiskyky ja uudelleen suuntautuminen. Uudistamisel-
la tarkoitetaan proaktiivista toimintaa, ennakointia hyödyntäen ja olemassa olevan uudistamista. 
Varautumiskyky vuorostaan kuvastaa sitä, kuinka herkkä tai vastustuskykyinen alue on erilaisille 
muutoksille tai shokeille. Uudelleen suuntautumisella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ja nopeasti 
alue toipuu rakennemuutoksesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 3-5) 
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Varsinainen arviointikehikko on jaettu kahteen pääteemaan. Ensimmäinen pääteema on aluetalous 
ja toimintaympäristö. Toinen pääteema on strategiseen ennakointi ja päätöksenteko sekä uudet toi-
mintatavat. Aluetalous ja toimintaympäristö -pääteeman liittyen käsitellään asioita kuten elinkeino-
rakenteen monipuolisuus ja julkisen talouden rooli, osaamisperusta ja innovaatioympäristö, alueen 
mainekuva, yritysilmasto ja demografia sekä saavutettavuus, kaavoitus, maankäyttö ja luontoympä-
ristö. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 10) Toiseen eli strategiseen ennakointi ja päätöksenteko sekä 
uudet toimintatavat-teemaan liittyen taas voidaan tarkastella seuraavia asioita: ennakointi ja kyky luo-
da yhteistä tulevaisuutta, sosiaalinen pääoma sekä toimivat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset 
verkostot sekä uudet toimintatavat, johtaminen ja kyky mobilisoida resursseja muutokseen. Jokainen 
alateema on avattu yhdellä sivulla, jossa on tarkempi kuvaus alateemasta, tausta-aineistolähteitä ja 
resilienssin arviointia auttavia tarkentavia kysymyksiä. Arviointikehikon lopussa on yhteenvetona toi-
miva kolmiportainen arviointi jokaisesta alateemasta.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 10-19).

TEEMA A. ALUETALOUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

A1. 
Elinkeinorakenteen monipuolisuus 

ja julkisen talouden rooli

A2. 
Osaamisperusta ja innovaatioympäristö

A3. 
Alueen mainekuva, yrit ysilmasto 

ja demografia

A4. 
Saavutet tavuus, kaavioitus, maankäy t tö 

ja luontoympäristö

TEEMA B. STRATEGINEN ENNAKOINTI 

JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ UUDET TOIMINTATAVAT

B1. 
Ennakointi 

ja kyky luoda yhteistä tulevaisuut ta

B2. 
Sosiaalinen pääoma sekä toimivat alueelliset, 

kansalliset ja kansainväliset verkostot

B3. 
Uudet toimintatavat, johtaminen 

ja kyky mobilisoida resursseja muutokseen

Kaavio 8. Työ- ja elinkeinoministeriön laatima resilienssin arviointikehikko  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 10)

3.5 JOHTOPÄÄTÖKSET

– MITEN RESILIENSSITEORIA LI ITETÄÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEEN?

Resilienssi yleisellä tasolla kuvaa, miten tarkasteltava järjestelmä onnistuu paitsi mukautumaan 
häiriöihin myös säilyttämään toiminnallisuutensa sekä kääntämään muutoksen uudeksi kehitys-
potentiaaliksi. Resilienssiteorioissa muistutetaan, että muutokset ovat sekä väistämättömiä että 
välttämättömiä edellytyksiä järjestelmien kehitykselle, toisin sanoen resilientille järjestelmälle on 
ominaista kyky järjestyä uudelleen, mukautua sekä muuntautua (Walker ym. 2004, 5). Resilienssi 
ja muutosjoustavuus käsittävät täten aktiivisen muutoksen tekemisen ja oppimisen, positiivisen 
asennoitumisen muutoksiin ja yhteisöjen vahvistamisen (Folke ym. 2010, 4-5; McEvoy 2013, 280). 

Teoreettisesti resilienssi jaetaan yleensä tekniseen (engineering resilience), ekologiseen (ecologic resilience) 
ja sosiaalis-ekologiseen resilienssiin (social-ecological resilience) (Holling 1996, Folke ym. 2010, 2-3). 
Kyseisiä resilienssitulkintoja on käsitelty tarkemmin luvussa 3.1. Kaupunkien muutosprosesseja 
tutkiessa kaikki resilienssin tulkinnat ovat olennaisia, mutta palautuminen häiriötä edeltävään ti-
laan (tasapainoperusteinen resilienssi eli ensimmäisenä mainittu tekninen resilienssitulkinta) ei 
kuitenkaan vasinaisesti edistä kaupunkien kehittymisen kannalta välttämätöntä uusiutumista (Da-
voudi 2012, 300-301).

Luvussa 3.0 todettiin, että järjestelmät, joihin myös maantieteelliset alueet lukeutuvat, kohtaavat 
kahdentyyppisiä häiriöitä: äkillisiä shokkeja ja hitaammin kehittyviä stressitiloja. Eniten tutkittuja 
järjestelmän kohtaamia shokkeja ovat luonnonkatastrofit, mutta toisaalta myös esimerkiksi tehtai-
den sulkeminen yksipuolisen elinkeinorakenteen kaupungeissa. Toisaalta shokit voivat olla myös 
järjestelmälle (alueelle) positiivisia, esimerkiksi kaupungin onnistuessa saamaan alueelleen mer-
kittävän taloudellisen investoinnin. Vuorostaan hitaista stressitiloista esimerkkejä ovat ikääntyvä 
väestö, yhdyskuntarakenteen hajautuminen tai ilmastonmuutos. Äkillisten shokkien jälkeen alueen 
resilienttiys ilmenee usein nopeasti, koska shokki tuo alueen asukkaat ja toimijat lujemmin yhteen 
tilanteen normalisoinniksi. (Pendall ym. 2007, 13) Wardekker ym. 2010 kuitenkin muistuttavat, 
että pelkkä varautuminen tai toipuminen yksittäisistä shokeista ei kuitenkaan riitä suunnittelun 
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tavoitteeksi resilienssin saavuttamiseksi; järjestelmän tulee myös sisäistää muutoksen dynamiikka 
ja muuntua suhteessa ympäristönsä (Wardekker ym. 2010, 988). Hitaat stressitilat vuorostaan ovat 
erityisen haitallisia alueelliselle yhtenäisyydelle ja resilienssille kolmesta eri syystä: ensinäkin ne voi-
vat pahentaa alueellista eriarvoistumista, toiseksi edesauttaa alueelta poismuuttoa ja kolmanneksi 
asteittain tapahtuvat negatiiviset muutokset voivat järkyttää poliittista ja sosiaalista voimatasapai-
noa, luoden täten mahdollisia jännitteitä esimerkiksi etnisyyden, poliittisen suuntautumisen tai 
maantieteellisten rajojen välille. (Pendall ym. 2007, 14)

Luvuissa 3.1. ja 3.2 läpikäydyn panarkia-mallin mukaisesti sosio-ekologiset järjestelmät, kuten 
maantieteelliset alueet, toimivat useissa maantieteellisissä mittakaavoissa ja järjestelmien palaute-
mekanismi toimii sekä eri skaalojen sisällä että välillä. Järjestelmät, jotka toimivat pienellä maan-
tieteellisellä skaalalla voivat kohdata merkittäviäkin muutoksia pienen ajan sisällä, sillä yksittäi-
nen toimija, jota resilienssiteoriassa kutsutaan usein agentiksi, voi pienessä mittakaavassa saada 
helpommin suuren merkityksen. Vastaavasti isomman mittakaavan järjestelmät tarvitsevat usein 
pidemmän ajanjakson muutoksiin, sillä järjestelmä tarvitsee enemmän vuorovaikutusta useampien 
agenttien välillä ennen kuin järjestelmä muuttuu; kompleksisuusteorian mukaan myös isompien jär-
jestelmien ominaisuudet muodostuvat pienempien tasojen vuorovaikutuksesta. (Pendall ym. 2007, 
16) Resilienssi, mukautumiskyky ja muuntautumiskyky siis kytkeytyvät toisiinsa eri mittakaavojen 
välisissä kehityskuluissa: alemman toimijatason muuntautuminen tekee mahdolliseksi suuremman 
ilmiötasoisen resilienssin kokonaiskehityksen (Folke ym. 2010, 6). Resilienssiin tukeutuvassa kau-
punkisuunnittelussa olisi siis kyettävä esittämään, mitkä suunnittelujärjestelmän osat tai toimijat 
milloinkin ovat vuorovaikutuksessa keskenään sekä minkälaisesta muutoksesta ja kokonaiskehityk-
sestä on kyse. (Rantanen & Joutsiniemi 2016, 4)

Toimijatasoisten muutosten vaikutuksia koko järjestelmään on kuitenkin mahdotonta ennustaa. 
Tämän takia niitä ei myöskään voida hallita perinteisin hierarkkisin suunnittelukeinoin. Wilkin-
sonin (2011) mukaan myös eurooppalaiset suunnittelujärjestelmät eivät periaatteellisten lähtöolet-
tamustensa vuoksi ole kyenneet omaksumaan ja hyödyntämään toimintaympäristöstään nousevia 
yllättäviä tilanteita. Tämä ilmiö näkyy erityisesti säätelyssä, jonka päätavoite on erottaa toisilleen 
haittaa aiheuttavat toiminnot sen sijaan, että niitä pyrittäisiin yhteensovittamaan tai ohjaamaan uu-
sille kehitysurille. Kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelu ei siis usein järjesty kaavoituksen 
eri mittakaavoille tyypillisiksi saarekkeiksi, vaan kaupunkien tilallinen järjestäytyminen 

seuraa moninaisia, monimittakaavaisia ja risteäviä taloudellisia, poliittisia  ja sosiaalisia 
kehityslinjoja (Batty & Longley 1994; Wilkinson 2015; Rantanen & Joutsiniemi 2016). Lisäksi sen 
sijaan, että kaupunkikehittämisessä ja -suunnittelussa pyrittäisiin aina valmiisiin kokonaisuuksiin, 
olisi nykyistä vahvemmin ymmärrettävä kehityksen asteittainen eteneminen (Rantanen & Joutsi-
niemi 2016, 4).

Maankäytön suunnittelussa tarvitaan täten uusia välineitä toiminnallis-tilallisten prosessien yh-
teisvaikutusten arvioimiseksi, jotta alueiden paikallista muutoskykyä voitaisiin lisätä. Muutos tulisi 
hahmottaa kokonaiskehitykseen kumuloituvana mahdollisuutena ja löytää ne kehityskulut, joihin 
halutaan vaikuttaa. (De Roo 2012, 170; Rantanen & Joutsiniemi 2016, 4) Resilienssiajatteluun poh-
jaavan kaupunkisuunnittelun rooli ja tavoitteet tulisikin nähdä uudesta fyysisen rakenteen kehityk-
sen ja kitkan ominaispiirteet tunnistavasta näkökulmasta. Tavoitteellisen lopputilan sijaan tulisi 
erityisesti huomioida suunnitelmien järjestelmälliset vaikutukset laajemman kokonaisuuden osana. 
Pitäisi siis tiedostaa, millaisiin eri mittakaavatasojen tilallis-toiminnallisiin mukautumisprosessei-
hin suunnittelu linkittyy ja miten suunnittelulla voidaan edistää tai estää eri kehitysprosesseja. 
Tasapainoisen ja muuttumattoman järjestelmän kokonaisnäkemyksen sijaan suunnittelun on perus-
tuttava asioiden toiminnallisuudesta itsestään syntyvään tai ulkopuolelta tulevaan, järjestelmän ta-
sapainoa haastavaan dynamiikkaan. Kaupunkisuunnittelun on siis tuettava systeemin ja sen osien 
epätasapainoa ja hakeutumista kohti uusia tasapainotiloja (Marshall 2009; De Roo 2012).

Rantanen ja Joutsiniemi (2016) esittävät, että kaavoituksessa on painotettu ensisijaisesti teknistä 
resilienssikäsitystä eli riskien hallintaa ja häiriönkestävyyttä. Lisäksi taloudellisen uudistumisen nä-
kökulmat ovat painottuneet kokonaisvaltaisemman sosiaalis- ekologisen systeemisen uudistumisen 
sijaan. (Rantanen & Joutsiniemi 2016, 4) Davoudi (2012) kuitenkin muistuttaa, että suunnittelulla 
voidaan parhaiten vaikuttaa kehitykseen uudelleenjärjestymisen vaiheessa (joksi esimerkiksi aluei-
den kaavoitusvaihe voidaan käsittää) suuntaamalla kehitystä aiempaa kestävämmille kehitysurille 
(Davoudi 2012, 303-304).

Kaupunkiuunnittelussa resilienssin edistäminen tarkoittaa myös uusia keinoja mukauttaa maan-
käyttöä muuttuvaan globaaliin ympäristöön, jonka uhkia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja re-
surssien hupeneminen (Rantanen & Joutsiniemi 2016, 4). Jotta ymmärrettäisiin paremmin, mi-
ten alueet vastaavat niitä kohtaaviin haasteisiin, kuten nopeaan väestönkasvuun, köyhyyteen tai 
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teknologisiin muutoksiin ovat lyhyen aikavälin tutkimukset pienemmässä mittakaavassa ja pitkän 
aikavälin tutkimukset suuremmassa mittakaavassa molemmat oleellisia. Lyhytaikaiset ja pienimuo-
toiset tutkimukset tuovat esiin välittömiä vaikutuksia. Pitkäkestoiset tutkimukset suuremassa mit-
takaavassa, eli koko alueen käsittävässä mittakaavassa, vastaavasti paljastavat ovatko mikrotason 
muutokset riittäviä edistääkseen laajempaa muutosta, ja jos ovat, niin miksi. Usein käsittääkseen 
alueiden resilienssiä pitkittyneitä stressitiloja kohtaan voidaan myös tarvita enemmän kuin yhden 
sukupolven, jopa vuosisadan, verran tietoja. (Pendall ym. 2007, 16-18) 

Polkuriippuvuuksien (kts. luku 3.1) ymmärtämisellä on myös suuri vaikutus alueellisen resiliens-
sin muodostumiselle. Polkuriippuvaiset mekanismit ja valinnat muokkaavat alueen resilienssiä ja 
luovat suunnan tulevaisuudelle. Esimerkiksi investoinnit infrastruktuuriin tai erilaiset teknologiset 
valinnat voivat määrittää alueen kehityssuunnan sukupolvien ajaksi. Kuitenkaan kyseiset valinnat 
eivät ole täysin peruuttamattomia: haitallisen kehityksen polkua voidaan toisaalta myös muuttaa. 
Kuitenkin kulttuuriset tavat ja tottumukset voivat ”lukita” alueita jopa enemmän kuin esimerkiksi 
suuret investoinnit tai infrastruktuurihankkeet. Paikallisella hallintotavalla on siis suuri merkitys 
alueen resilienssille. Yhteiskunnalliset tavat ja odotukset, liittyen esimerkiksi kansalaisten osal-
listamiseen päätöksentekoprosesseissa, ympäristönsuojeluun tai elinkeinotoiminnan rooliin, aset-
tavat omat raaminsa sille, miten haasteita voidaan käsitellä. Yhteisön tavoista, tottumuksista tai 
normeista poikkeaminen, eli ”näin meillä on aina tehty”-ajattelutavasta poikkeaminen voi viedä 
sukupolvien ajan – tällaiset tavat ja valinnat ovat siis eräänlainen esimerkki polkuriippuvuudesta. 
(Pendall ym. 2007, 18)

Kaupunkisuunnittelussa resilienssikeskustelut ovat painottuneet lähtökohtaisesti suuren mittakaa-
van strategiseen ohjaukseen (Rantanen & Joutsiniemi 2016, 4). Toisenkaltainen lähestymistapa on 
sosiaalis-tilallisiin käytäntöihin pohjautuva lähtökohta, joka tutkii resilienssin syntymistä itseohjau-
tuvasti, ”alhaalta ylös”. Tämän lähtökohdan mukaan on analysoitava niitä toimijaprosesseja ja sosi-
aalisia käytäntöjä, joiden yhteispelinä voi syntyä resilienssiä (Wagenaar & Wilkinson 2013, 16-17). 
Kaupungit eivät siis muutu ja kehity pelkästään suunnittelun takia, vaan kehitys tapahtuu 
tilallisen struktuurin määrittämällä kentällä suunnitellun ja suunnittelematta jätetyn yh-
teispelinä. Operatiivisella suunittelutasolla resilienssiä olisi mahdollista lisätät esimerkiksi lieven-
tämällä käyttötarkoituksiin pohjaavaa erottelua ja etsimällä alueille uusia  mahdollisia käyttötapoja 
monimittakaavaisista kytkennöistä. Toiminnallisten ja eri mittakaavojen välisten verkostojen ris-

teyskohtiin, kuten kaupungin sisäisen- tai seutujoukkoliikenteen solmukohtiin, muodostuu eri toi-
mijoita kiinnostavia sijaintipaikkoja. Toisaalta monimuotoisutta tavoiteltaessa on ongelmana, että 
maksimi ei ole tavoitetila, vaan jokin muu tapauskohtainen optimi tila; liiallinen monimuotoisuus 
saattaa johtaa vain kasautumisetujen ja järjestelmän identiteetin menettämiseen, koska maksimaa-
linen monimuotoisuus tarkoittaa lopulta vain täydellistä epäjärjestystä. (Rantanen & Joutsiniemi 
2016, 9-10)

Kaiken kaikkiaan, kuten Pendall ym. (2007, 18) toteaa, resilienssiteorian hyödyntäminen sosiaalis-
ten ja fyysisten ilmiöiden ymmärtämiseksi kertoo jo itsessään viitteitä järjestelmän resilienssistä. 
Kuten tämä tutkimus osoittaa, resilienssin huomioiminen on yleistä ja pysyvää useilla eri tieteen-
aloilla psykologiasta katastrofitutkimukseen. Resilienssille voidaan yleisen määritelmän lisäksi hah-
mottaa neljä alateemaa: tasapaino, järjestelmänäkökulma, polkuriippuvuus ja aikaulottuvuus (luku 
3.1). Alue voidaan todeta resilientiksi, jos se pystyy säilyttämään tai parantamaan suorituskykyään, 
riippumatta kuitenkaan ponnisteluista, prosessista tai lähtökohdista. Alueen resilienssin määrittely 
on kuitenkin lähes poikkeuksetta erittäin monimutkaista. Alueellisen resilienssin merkittävimmät 
muuttujat ovat mittakaava (paikallinen – globaali) ja aika (välitön – hitaasti tapahtuva muutos). Ky-
seiset muuttujat viittaavat kaiken kaikkiaan siihen, että olennaista on suorittaa sekä lyhyen aikavä-
lin tutkimuksia pienimuotoisia haasteita vastaan että vastaavasti pitkäaikaisia tutkimuksia suuressa 
mittakaavassa merkittäviä haasteita kohtaan. (Pendall ym. 2007, 18-19)

Lopuksi kuitenkin erilaisten haasteiden erilainen luonne ja suuruus vaikeuttaa alueellisen resiliens-
sin arviointia ja jokainen kohdattu haaste on yksilöllinen. Jokainen haaste, esimerkiksi nopeasta 
maahanmuuttovirrasta pitkittyneeseen taloudellisen tilanteen heikkenemiseen, voidaan liittää alu-
eellisiin suorituskriteereihin, joilla vuorostaan hahmotetaan alueen resilienssiä mittakaavassa ja 
ajassa. Tällaisten kriteerien ja matriisien johtaminen alueellisen resilienssin arvioimiseksi haastei-
den edessä on oleellista. (Pendall ym. 2007, 19) Tässä tutkimuksessa erilaisia alueellista resilienssiä 
arvioivia työkaluja ja ominaisuuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 3.4. Resilienssikäsitteeseen 
sisältyy myös varauksia: useat tutkijat ovat huomauttaneet, että resilienssi ei ole yksiselitteinen kä-
site. Resilienssi voi samanaikaisesti tarkoittaa säilyttämistä ja uudistumista, muutosta ja pysyvyyt-
tä, kytkeytyneisyyttä ja erottautumista, sekä usein eri mittakaavojen yhtäaikaisuutta ja kehityksen 
syklisyyttä usealla toisistaan riippuvalla tasolla, mikä osaltaan lisää käsitteen vaikeaselkoisuutta ja 
hyödynnettävyyttä (Davoudi 2012, 305-306).
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RESILIENSSI OULUN KAUPUNGISSA

II
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TUTKIMUSTAPAUKSENA 
OULUN KAUPUNKI

4.0
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten resilienssi ymmärretään ja Oulun kaupun-
kisuunnittelijoiden ja -kehittäjien näkemyksiä siitä, miten resilienssiä voidaan kehittää. Seuraava 
luku keskittyy resilienssin kehittämisen tapaustutkimukseen. Luvussa esitetään myös haas-
tattelujen pohjalta muodostetut kokoavat resilienssin kehittämisen teemat: Teemojen avulla 
pyritään löytämään erilaisia säännönmukaisuuksia kaupungin resilienssin kehittämisestä.

Ennen analysoinnin ja tekstin kirjoittamisen aloittamista käytiin kertaalleen läpi kaikki kau-
punkien resilienttiyteen liittyvät esiolettamukset läpi, jotta ne eivät siirtyisi vääristämään val-
mista haastatteluaineistosta koostettua analyysia. Ennen haastatteluiden tekemistä ajateltiin 
kaupungin toimintaympäristön olevan kohtuullisen joustamaton, sekä täynnä eri osapuolien ja 
toimijoiden välisiä ristiriitoja ja intressien yhteentörmäyksiä. Kaupungin eri toimijoiden ajatel-
tiin myös kokevansa toimintamahdollisuutensa ja muutoksen kanssa työskentelymahdollisuu-
tensa rajatuiksi esimerkiksi lainsäädännön ja kaupunkiorganisaation ison koon vuoksi. Haas-
tatteluvastauksista kävi ilmi, että vastuut on hyvin määrätyt ja esimerkiksi juuri lainsäädäntö 
asettaa tiukat toimintaraamit kaupungille. Muut esioletukset eivät haastatteluaineissa juuri 
näkyneet yksittäisiä mainintoja tai tapauksia lukuun ottamatta ja työntekijöilläkin on halua 
kehittää toimintaansa muutosjoustavuudenkin näkökulmasta. On myös varmasti luonnollista, 
että muutosjoustavuuden suhteen ollaan eri toimialoilla eri vaiheissa, eli osa on luonteeltaan 
enemmän muutosjoustavia ja uudistumiskykyisiä. Jälkikäteen tarkasteltuna esiolettamukset 
olivat siis vastauksista ilmennyttä todellista tilannetta negatiivisempia. 

Esiolettamuksia pyrittiin eri vaiheissa tietoisesti olemaan siirtämättä haastattelukysymyksiin, 
mutta luonnollisesti odotukset vastausten suunnasta vaikuttivat joihinkin kysymyksenasette-
luihin. Kaiken kaikkiaan on myös muistettava, että diplomityöhön muodostettu haastattelu-
aineistosta muodostettu teksti on käynyt monen työvaiheen, analyysin ja tiivistämisprosessin 
läpi. Vastausten teemoittelu auttoi myös tunnistamaan, onko haastatteluaineisto riittävän kyl-
lääntynyt, eli toistuuko vastauksissa samoja asioita. 

Haastatteluaineiston varsinaisen analysointimenetelmänä käytettiin soveltaen Gioia-menetel-
mää. Gioia ym. 2012 mukaan menetelmä tai metodologia on kehitetty yhdeksi systemaattiseksi 
toimintatavaksi aineistonkäsittelyyn ja sitä kautta laadullisen tutkimuksen perusteellisuuden 
ja täsmällisyyden (engl. rigor) varmistamiseen. Menetelmän avulla on pyritty osoittamaan, että 
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analyyseihin pohjautuvat tulkinnat eivät ole vain arvauksia, vaan perustuvat systemaattiseen 
analyysimenettelyyn ja sen myötä syvällisempään ymmärrykseen. (Gioia ym. 2012, 15-16)  
Gioia-menetelmä korostaa haastateltavien omaan puheen esilletuomista jättäen tulkinnan 
pienempään rooliin - merkittäväksi tekijäksi tällöin nousee ymmärtäminen. Gioia ym. 2012 
kritisoi sitä, että jos tutkimus suunnitellaan aina olemassa olevan teorian ja käsitteistön raa-
miin, menetetään haastateltavien itse sanoittamia näkökulmia. Tarkoitus on antaa tilaa haasta-
teltavien itse kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan omin sanoin: haastattelutilanteessa tämä 
tarkoittaa sitä, että pysytään kysymysasetteluissa, mutta annetaan haastateltavan viedä keskus-
telua eteenpäin. Gioia-menetelmää aineiston käsittelyyn edeltää huolellisesti mietityt, mutta 
riittävän yleisellä tasolla olevat tutkimuskysymykset. (Gioia ym. 2012, 17, 19)

Varsinainen menetelmän mukainen järjestelemättömän aineiston analyysi on kolmiportainen. 
Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta poimitaan otteita, jotka liittyvät haastattelun aihepiiriin. 
Nämä aineisto-otteet jaotellaan useaan eri luokkaan. Tässä vaiheessa käytetään haastateltavien 
(informanttien) itse käyttämiä termejä. Ensimmäisessä vaiheessa luokkia nousee aineistosta 
iso määrä. Ensimmäisen vaiheen luokitukset tai ryhmät (koodaukset) ovat Gioia ym. 2012 
mukaan nimetty käsitteiksi. (Gioia ym. 2012, 20)

Toisessa vaiheessa aineisto jaetaan tutkijan itse määrittelemiin luokkiin tai teemoihin. Edelli-
sen vaiheen ryhmistä etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jolloin uusien luokkien määrä 
vähenee huomattavasti. Analyysi antaa hitaasti tietoa siitä, mistä tutkittavassa ilmiössä on 
kyse; toisen vaiheen luokitteluissa saadaan tutkimuksen molempien osapuolien näkökulmat 
esille. Toisen vaiheen luokitukset ovat Gioia ym. 2012 mukaan nimetty teemoiksi. (Gioia ym. 
2012, 20)

Kolmannessa vaiheessa luokitukset jaetaan ydinkategorioiksi eli yhdistäviksi aggregaateiksi, 
jonka jälkeen niitä vertaillaan tutkimuskysymyksiin ja teorioihin. Viimeisenä tarkastellaan, 
onko toisen vaiheen luokituksia mahdollista vielä supistaa kokoaviksi ulottuvuuksiksi, jolloin 
aineistolle on muodostettu rakenteelliset perustukset. Kolmannen vaiheen luokitukset ovat 
Gioia ym. 2012 mukaan nimetty ulottuvuuksiksi. (Gioia ym. 2012, 20)
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Kaavio 9.  Haastatteluaineistosta johdetut resilienssin kehittämisen teemat

Käytännössä menetelmää sovellettiin aluksi kokoamalla haastattelukysymysten alle lainauksia 
haastateltavien vastauksia, jonka jälkeen kirjoitettiin tiivistelmä tai yhteenveto eniten pinnalle 
nousseista vastauksista. Tässä vaiheessa olisi ollut mahdollista käyttää myös esimerkiksi taulu-
kointiohjelmaa. Kysymyskohtaisten yhteenvetojen pohjalta muodostettiin teemat, joita yhteen-
sä on viisi kappaletta. Teemoja verrattiin teorian kannalta erityisesti resilientin järjestelmän 
piirteisiin (kts. luku 3.4) ja resilienssiteorioihin kaupunkikehittämisen kontekstissa (Wu & Wu 
2012; Rantanen & Joutsiniemi 2016; Pendall ym. 2007). Kolmannen portaan luokitellun kan-
nalta muodostettiin yksi ydinteema, joka yhdistää toisessa vaiheessa kehitetyt teemat.  

Kaiken kaikkiaan haastatteluaineiston analysoinnin lopputuloksena oli viisi eri teemaa, joiden ym-
pärille kaupungin valmiudet resilienssin kehittämiseen kytkeytyvät. Kyseiset teemat ovat johtami-
nen, kuntalaiset, asiakaslähtöisyys, verkostot ja informaation kulku, sekä edellä mainitut teemat yh-
teen kokoava ydinteema, ilmapiiri ja muutokseen suhtautuminen, jota voidaan haastatteluaineiston 
valossa myös pitää eräänlaisena resilienssin kehittämisen alkupisteenä ja ohjaavimpana tekijänä.  
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4.1 OULUN KAUPUNGIN RESILIENSSI KAUPUNKIKEHITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

Oulun kaupungin kohtaamiin merkittävimpiin haasteisiin tai pohdituttaviin kysymyksiin liit-
tyen, resilienssikirjallisuudessa käy ilmi, että järjestelmät kuten kaupungit, kohtaavat kahden-
tapaisia haasteita: äkillisiä shokkeja ja hitaampia stressitiloja. Molempien tunnistaminen on 
välttämätöntä, jotta haasteiden kanssa työskentely ja resilienssin kehittäminen on mahdollista. 
(Pendall ym. 2007) Kaiken kaikkiaan haastateltavat nimesivät tiivistetysti Oulun kaupungil-
le kolme erilaista haaste- tai kysymyskokonaisuutta, joita kaupunki erityisesti joutuu tulevi-
na vuosikymmeninä pohtimaan ja ratkaisemaan. Ensisijaisesti väestömuutokset ja -ennusteet 
haastavat niin kansallisella kuin paikallisella tasolla, mikä näkyi myös haastateltavien vasta-
uksissa:

”Jos mä kiteyttäisin niin 2030-luvulla Oulun kaupungin, miten mä sanoisin, väestön vetovoi-
maisuus ratkeaa, eli tarkoittaa sillä lailla, että kun meillä nämä nuoret ikäluokat pienenevät 
ja on näköpiirissä 2040 kohti, että sitten jopa väestö kääntyy laskuun ja se vie kaikkea tätä 
elinkeinoelämää, kaikkia yliopistoja, kaikkea alaspäin sitten.
Niin tällä hetkellä suuri kysymys on se, että nyt kun toi taitekohta on näköpiirissä, niin miten 
Oulu saa ensinnäkin pidettyä nämä pohjoisen suomen asukkaat ketkä tänne on suuntautu-
neet opiskelemaan ja näin. Plus vetää sitten varsinkin ulkomailta tänne sekä työvoimaa että 
opiskelijoita. 
Eli se on se, onko kaupunki sellainen, että tänne halutaan tulla ja muuttaa. Ja täältä ei haluta 
mielellään muuttaa pois.
Eli se on iso kysymys ja se johtuu tästä väestörakenteen muutoksesta. Eli tämä on semmoi-
nen suuri kysymys, mihin kaksikymmentäluvulla (2020) tehdään ne ratkaisut, koska monesti 
maankäyttö on hyvin pitkäaikaista. Esimerkiksi siitä näkökulmasta niin pitää päätöksiä tehdä 
tällä vuosikymmenellä.”

Toisena Oulun kaupungin uudessa kaupunkistrategiassa on nostettu erityisesti ympäristö- ja 
ilmastoasiat, joiden toteutumista useampi haastateltava piti hyvin kunnianhimoisena tavoit-
teena. Kolmantena lähitulevaisuuden haastekokonaisuutena mainittiin ensi vuoden alusta 
voimaan tuleva sote-uudistus ja hyvinvointialueiden perustaminen, joka perustavanlaatuisesti 
vaikuttaa kuntien toimintakenttään.

”No kyllähän se selvästi on tämä iso kolmoishaaste, elikkä ilmastonmuutos, kiertotalous, ja 
luonnon monimuotoisuus, jotka suoraan on naimisissa keskenään, niin tämän toteuttaminen 
strategian ja erilaisten ohjelmien ja tiekarttojen mukaisesti tässä tän vuosikymmenen aikana. 
Niin tämähän on ihan valtava haaste, että meillähän Oulu on julistanut, että haluaa olla 
hiilineutraali 2035 ja kiertotalouden tiekartan mukaan muistaakseni, tämän vuosikymmenen 
loppuun mennessä pitäisi olla kiertotalouden pitäisi olla luonnollinen osa kaikkea toimintaa 
ja samaan aikaan pitäisi pysäyttää luontokato myös meidän kulmilla ja niin edelleen.
Niin tässä, ja sitten kun seuraa tätä poliittista päätöksentekoa, niin kyllähän tässä aika isoa 
kulttuuri-ilmastonmuutosta tarvitaan. Päätöksenteossa erityisesti, että kyllähän virkamiehet 
tekisi vaikka mitä. Meillähän on monenlaisia suunnitelmia ja ajatuksia ja miten asiat tehtäi-
siin, mutta poliittisesti ne on vaikeata.”

”Varmaan kaikkein suurin kysymys niin Oulun kaupungilla kuin kunnilla yleensä on, että 
mikä on kunta vuoden -23 jälkeen, kun hyvinvointipalvelut siirtyvät pois, elikkä kuntien 
tehtäväkenttä pienenee yli puolella, ja sinne jää nämä maankäytön palvelut ja sitten toisaalta 
sivistys- ja kulttuuritoimi, ja sitten tämmöinen yleinen kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan 
elinvoimasta huolehtiminen, että ikään kuin kunnan pitää tämä uusi roolinsa mieltää ja oma 
toimintansa asettaa siihen uuteen kontekstiin, niin se on varmaan siinä isosti se koko kunnan 
haaste.”

Kaiken kaikkiaan kyseisiä haastatteluvastauksissa eniten esiin nousseita haasteita tai kysymyk-
siä olivat siis ensimmäisenä väestörakenteen muutokset erityisesti tulevina vuosikymmeninä, 
toisena ensi vuonna tapahtuva hyvinvointialueiden perustaminen sekä sen myötä uusi rooli-
jako kuntien perustehtävissä ja kolmantena uudessa kaupunkistrategiassa painottuvat ympä-
ristö- ja ilmastoasiat sekä kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä. 
Haastateltavat yleisesti pitivät Oulun valmiuksia kohdata haasteet hyvinä ja kokivat, että kau-
pungilla menee yleisesti ottaen hyvin moneen muuhun kaupunkiin verrattuna: 

”Mutta ja tietenkin maailmantilanne, mitä nyt ylipäänsä tapahtuu maailmalla, niin se samalla 
tavalla Oulussa sitten heijastuu, mutta kaupunkina, niin mun mielestä Oululla menee aika 
mukavasti, että me ei olla sillä tavalla niin kuin kovin kuihtuva paikka.
Meillä on ihan hyviä niin kuin aihioita täällä, on tosi paljon osaamista, ja on nuoria ja on 
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työpaikkoja ja on tekemistä ja kulttuuria ja paikkoja mihin mennään, että sillä tavalla, jos 
miettii tämmöistä yleistä elinvoimaa, niin Oulussa kyllä löytyy kaikkea näitä, että sillä tavalla 
se on vaan, että miten me niitä käytetään ja miten me ne saadaan vielä entistä paremmin lois-
tamaan, niin se on mun mielestä se haaste.”

Haasteiden ja muutoksen kanssa työskentelyn ja proaktiivisen otteen lisäksi resilienssikirjalli-
suudessa viitataan usein paikallisen hallintotavan ja ilmapiirin merkitykseen resilienssin muo-
dostumiselle (Pendall ym. 2007), joten keskeisten haasteiden kartoittamisen jälkeen kysyttiin 
haastateltavien mielipiteitä kaupunkikehittämisen ilmapiirin toivottavista kriteereistä ja omi-
naisuuksista. Haastatteluvastauksista esiin nousi kootusti myös kolme asiaa: kaupunkilaisten 
osallistaminen ja ihmislähtöisyys kaikessa kaupungin toiminnassa, tulevaisuusorientoitunei-
suus ja sallivamman ilmapiirin mahdollistaminen esimerkiksi päivittämällä vanhentuneita toi-
mintamalleja ja toimimalla vähemmän ennakkoluuloisesti:

”No tämähän on tietysti, voisiko sitä helppo vastata, että positiivista, innovatiivista ja kan-
nustavaa, ehkä vähän semmoista sallivaa, että kaupunkihan on kuitenkin, niin kun tavallaan 
semmoinen kokoelma eri aikakauden ajatuksista, ja se saa näkyä kaupungissa, että siellä on 
eri aikakausia ja eri aikakausien erilaisia ratkaisuja. Sitten olipa ne ratkaisut ihan puhtaasti 
jotakin rakentamiseen liittyviä ratkaisuja tai viheralueita tai tämmöisiä asioita.”

”No ihan perinteisesti kaupunki, joka edustaa kaupunkilaisia ja täällä toimivia yrityksiä, niin 
tämmöistä moniarvoista keskustelua, laaja-alaisesti osallistavaa ja mielipiteiden esille tuomis-
ta.

Sitten niin ikään ilmapiiriin, niin toivoisin semmoista myönteisyyttä, positiivisuutta ja sen li-
säksi nimenomaan tulevaisuutta tekevää, että ei niinkään paljon katsottaisiin menneisyyteen. 
Ja aidosti lähdettäisiin tekemään sitä tulevaisuutta, koska se on kuitenkin sitten semmoinen 
mitä me haluamme tai meillä on mahdollisuus vaikuttaa, mitä me haluamme siihen.”

4.1.1 JOHTAMINEN

Kaupungin johtaminen resilientimpään suuntaan ja johdon sitoutuminen kehitystyöhön nousi 
useassa haastatteluvastauksessa esiin keskeisenä tekijänä kaupungin resilienssin kehittämissä 
tai jopa edellytyksenä sille. Johtaminen voitiin täten nähdä yhtenä resilienssin kehittämisen 
alkupisteistä. Johtaminen näkyi haastateltavien vastauksissa kolmella eri tavalla. Olennaisim-
pana tekijänä nähtiin ylimmän johdon sitoutuminen ja halukkuus kaupungin kehittämiseen 
resilientimpään suuntaan. Toisena keskeisenä tekijänä nähtiin kaupunkistrategia, jonka lin-
jauksilla on suuri merkitys, mihin suuntaan kaupunkia lähitulevaisuudessa pyritään yhdessä 
kehittämään. Kolmas tekijä, joka liittyy enemmän kaupungin organisaatiorakenteeseen, on 
haastatteluaineistosta esiin noussut tarve poistaa turhaa hierarkkisuutta ns. arkipäivän pää-
töksenteosta ja laskea vastuita hierarkiaportaassa alemmaksi. Johdon sitoutumisen merkitystä 
kehitystyöhön kuvattiin yhden haastateltavan vastauksessa muun muassa seuraavalla osuvalla 
metaforalla:

”Alkupiste on erittäin pitkälle niissä ylimmissä päättäjissä, eli sieltä ylhäältä pitäisi tulla tuki 
ja mahdollistaminen tämmöiselle. Sehän on vähän kuin, että vaikea perheessäkään on lasten 
tehdä jotakin, jos ei vanhemmat mahdollista asioita.”

Resilienssikirjallisuuden pohjalta tarkasteltuna paikallisella hallintotavalla ja sen myötä johta-
misella, on Pendall at al. (2007) mukaan suuri vaikutus resilienssin kannalta, sillä kaupungin 
toimintakulttuuriin tavat ja tottumukset voivat ”lukita” alueita ja hidastaa niitä kehittymästä 
resilientimpään suuntaan. Yhteisön tavoista, tottumuksista tai normeista poikkeaminen voi 
viedä pitkiäkin aikoja muuttuakseen. (Pendall ym. 2007, 18) Itse haastatteluaineiston pohjal-
ta johtamisen ja samalla kaupunkistrategian merkitystä resilienssille voidaan kuitenkin vielä 
tarkentaa. Johtamisen kannalta on ratkaisevaa, että kehitystyöhön panostetaan riittävästi re-
sursseja ja että resilienssi ei ole vain sana paperilla, vaan sitä lähdetään juurruttamaan konk-
reettisin keinoin kaupunkikehittämiseen. Johtamisen merkityksellä voidaan nähdä olevan yh-
tymäkohtia myös haastattelututkimuksen ydinteemaan, eli muutokseen suhtautumiseen: 



72 73

”Sanoisin, että toi on ehkä enempi semmoinen johtamiskysymys ja asennekysymys, että eihän 
organisaatio ei muutu resilientimmäksi sillä, että sanotaan tai kirjoitetaan paperille, että nyt 
me ollaan resilienttejä. Eihän se niin mene, mutta sekin on tärkeää, että se sanotaan jollakin 
tavalla, sitten kaupunkistrategiassa tai johonkin kirjattuna, että me olemme ja me haluamme. 
Se vaikuttaa sitten siihen johtamiseen mitä, miten asioita toistetaan, toistetaan, toistetaan 
niin se alkaa hitaan pallon lailla pyöriä kohti sitä muutosjoustavampaa ja resilientimpää suh-
tautumista asioihin.”

Resilientin järjestelmän piirteistä (Walker & Salt 2006, Wu & Wu 2012, kts luku 3.4) johta-
juuden merkityksen resilienssin kannalta voidaan katsoa liittyvän osaksi sosiaalista pääomaa 
ja ensimmäisessä luvussa käsitellyn turhan hierarkkisuuden purkamisen voidaan katsoa 
osaksi hallintotavan limittäisyyden parantamista. Hallinnon limittäisyydellä voidaan esi-
merkiksi edistää sellaisten organisaatioihin liittyvien järjestelyiden kehittämistä, jotka tuke-
vat monimuotoisuutta ja joustavuutta sekä vähentävät tyhjäkäyntiä. Sosiaalisella pääomalla 
resilientin järjestelmän toiminnan näkökulmasta tarkoitetaan luottamuksen, sosiaalisten 
verkostojen ja johtajuuden edistämistä sopeutumis- ja häiriönsietokyvyn sekä uudistumisky-
vyn parantamiseksi. (Walker & Salt 2006, 147-148; Wu & Wu 2012, 11).

Resurssien panostaminen kehitys- ja muutostyöhön ja kehitys- ja muutostyön ymmärtämi-
nen tärkeänä osana kaupunkikehittämistä nähtiin myös ajankohtaiseksi asiaksi, kuntien toi-
mintaympäristön muuttuessa merkittävästi muun muassa hyvinvointialueiden perustamisen 
myötä. Vastauksissa pohdittiin muun muassa, millainen on kunta vuoden 2023 jälkeen, kun 
hyvinvointipalvelut siirtyvät pois, eli kuntien tehtäväkenttä pienenee yli puolella ja esimer-
kiksi kunnan elinvoimatehtävä saa täten enemmän painoarvoa. Resilienssin kannalta on siis 
merkitystä, miten kaupungit tai kunnat ylipäätänsä mieltävät uuden roolinsa ja asettavat toi-
mintansa uuteen kontekstiin ja miten muutokseen suhtaudutaan sekä miten sitä johdetaan:

”Tavallaan se on myöskin sitä tarvetta ja sitä työtä pitää tehdä. Siihen pitää olla se resurssi 
ja sitten se osaaminen. Se panostus kannattaa ja me elämme ehkä jotenkin nyt murroksessa. 
Just näiden organisatoristen muutosten ja hyvinvointialueiden ja kaiken muunkin ulkopuolel-
ta tulevan asian, kuten digitalisaation ja pandemioiden ja näiden kynnyksellä, että nyt on se 
hetki, että pitää uudistaa itseänsä.

Ja se on se panostus. Ja nähdä se tarve myöskin resursoinnille ja osaamiselle, niin se pitäisi 
nähdä nyt sillain ei pakollisena pahana, vaan niin että nyt se on se sauma ja siihen pitää sat-
sata.”

Resilientin järjestelmän piirteistä hyvinvointialueiden perustaminen ja sen aiheuttamat perus-
tavanlaatuiset muutokset kaupungin toimintakentässä voidaan katsoa avainmuuttujien tun-
nistamiseksi, sillä kyseisellä muutoksella on suuri vaikutus järjestelmän toimintapiirteisiin ja 
kynnysarvoihin. Avainmuuttujalla tarkoitetaan niiden merkittävien muuttujien ymmärtämistä, 
joiden kautta järjestelmän piirteet määritellään eritoten suhteessa kynnysarvoihin; avainmuut-
tujien tunnistamisella voidaan välttää siirtymistä ei -toivottuihin vakaisiin tiloihin ja mahdol-
lisesti parantaa järjestelmän häiriönsietokykyä (Walker & Salt 2006, 146). Hyvinvointialueiden 
perustaminen voidaan nähdä kynnysarvoksi, sen muokatessa perustavanlaatuisesti ja pysyvästi 
järjestelmää, eli tässä tapauksessa kaupunkia. 

Resilienssin jalkauttamisessa olennaisena tekijänä haastatteluvastauksissa nähtiin myös kerran 
valtuustokaudessa laadittava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian tavoitteet nähtiin haastat-
teluaineistossa hyvinä ja kunnianhimoisina, mutta kyseisten tavoitteiden toteutumista pitäisi 
haastateltavien mukaan seurata enemmän. Kaupunkistrategian sisältö ja sen toteuttaminen 
nähtiin yhtenä merkittävimpänä asiana Oulun muutosjoustavuudelle ja yhtenä alkupisteenä 
sille, miten ja millä keinovalikoimalla resilienssiä voidaan edistää. 

”- - Kun ollaan iso kaupunki, niin sitten se laiva tavallaan kääntyy tosi hitaasti. Juuri tässä 
viime viikollakin kaupunginjohtajan johdolla olin tällaisessa keskustelussa, missä pohdittiin, 
että enää ei oikein riitä, että me kerran valtuustokaudessa tehdään kaupunkistrategia ja sitten 
vaan seurataan sitä, että no niin, että toteutuuko nämä, että pitäisi niin kun ikään kuin use-
ammin pystyä asioita tarkastelemaan”

Uudessa kaupunkistrategiassa keskeisessä roolissa on hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 
mennessä. Resilientin järjestelmän piirteistä kaupunkistrategian linjausten voidaan osaltaan 
katsoa edistävän tai ainakin pyrkimystä edistää ekologista monimuotoisuutta resilientin jär-
jestelmän piirteistä. Tällä tarkoitetaan ekologisten sekä sosio-ekologisten järjestelmien luon-
nollisen diversiteetin raja-arvojen ymmärtämistä ja niiden mukaan toimimista (Walker & Salt 
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2006, 146); uudessa kaupunkistrategiassa muun muassa luontokadon pysäyttäminen ja kierto-
talous ovat nostettu yhdeksi kärkiteemaksi: 

”No kyllähän se haaste selvästi on tämä iso kolmoishaaste, elikkä ilmastonmuutos, kierto-
talous, ja luonnon monimuotoisuus, jotka suoraan ovat naimisissa keskenään, niin tämän 
toteuttaminen strategian ja erilaisten ohjelmien ja tiekarttojen mukaisesti tässä tän vuosi-
kymmenen aikana. 
- - Meillähän Oulu on julistanut, että haluaa olla hiilineutraali 2035 ja kiertotalouden tiekar-
tan mukaan muistaakseni, tämän vuosikymmenen loppuun mennessä pitäisi olla kiertotalou-
den pitäisi olla luonnollinen osa kaikkea toimintaa ja samaan aikaan pitäisi pysäyttää luon-
tokato myös meidän kulmilla ja niin edelleen. Niin tässä, ja sitten kun seuraa tätä poliittista 
päätöksentekoa, niin kyllähän tässä aika isoa kulttuuri-ilmastonmuutosta tarvitaan.”

Kaupunkistrategiassa nostettu kestävyyden teema linkittää johtamisteeman kaupunkehitt-
miseen: Uuden kaupunkistrategian lisäksi myös Carmona (2009) nostaa kestävän suunnit-
telun periaatteiksi ekologisen kestävyyden näkökulmasta esimerkiksi suojelun, resurssivii-
sauden ja ympäristön kantokyvyn (Carmona 2009, 12). Vastaavasti Hollander ym. (2009) 
tunnistavat keskikokoisten kaupunkien kestävän suunnittelun tarkastelunäkökulmiksi eko-
logisen ennallistamisen ja ekosysteemisuojelun, sekä yhdyskuntasuunnittelun ulottuvuudet 
ja mittasuhteet.

4.1.2 KUNTALAISET

Kaupunkikehittämisessä myös kuntalaisilla on oma roolinsa, joka vastaavasti on myös yhte-
ydessä siihen, miten resilienssiä voidaan kehittää. Julkisella keskustelulla ja kaupunkilaisten 
osallistamisella nähtiin olevan merkitystä Oulun muutosjoustavuuteen, esimerkiksi kaupun-
kistrategian tavoitteiden toteuttamisen kannalta. Sen lisäksi, että kaupunkilaisten osallis-
taminen ja kuuleminen päätöksenteossa on olennainen asia kaupungin kehittämisessä, on 
kuntalaisilla merkitystä kaupungin vetovoimaisuuteen ja imagoon. 

”Sanoisin että, julkinen keskustelu. Siinä on se (resilienssin) kehittämisen alkupiste. - - että 
ikään kuin sitten kansalaiskeskustelun kautta, ehkä sitten voisi kuitenkin tulla sitten poliiti-
koillekin paremmin esille se, että kun julkisesti keskustellaan ja siinä julkisessa keskustelussa 
voi tietysti tuoda esille näitä kaikkia hienoja, mitä muualla vastaavissa kaupungeissa tehdään. 
Ehkä voisi luoda painetta sitten silleen, meilläkin asiat etenisivät.”

Suomen väkiluvun arvioidaan kääntyvän laskuun vuonna 2040, jolloin kaupungin merkitys 
säilyttää vetovoimaisuutensa erityisesti nuoren väestön silmissä on ratkaisevassa osassa kau-
pungin tulevaisuuden kannalta. Nuorempi väestö voidaankin katsoa olevan haastatteluvas-
tausten pohjalta olevan merkittävä osa Oulun resilienssiä. Tämän vuoksi esimerkiksi koulu-
tustarjonnalla on tärkeä rooli kaupungin vetovoimaisuudessa nuorten näkökulmasta; yhden 
vastaajan mukaan niin kauan, kun Oulussa on aktiivisia korkeakouluja ja muita oppilaitoksia, 
niin nuoret pysyvät Oulussa ja kouluttautumismahdollisuuksien kautta saadaan osaamista ja 
voidaan haastaa myös globaaliakin ikääntymistrendiä. Nuorten näkökulmien huomioiminen 
on myös osa resilienssin kehittämisen kannalta oleellista ennakointia, eli ensisijaisesti tulisi 
huomioida millaiset tulevaisuuden odotukset nuoremmalla sukupolvella on, jotta vältyttäisiin 
lyhytnäköisiltä päätöksiltä, jotka eivät palvele nuoremman väestön tulevaisuutta.

”Ohjaavin tai merkittävin vaikutus muutosjoustavuuteen… no varmaan se on oppimisahjot, 
elikkä korkeakoulut ja muutkin, ihan ammattikoulut ja kaikki, siis kaikki nämä, missä nuoria 
koulutetaan, että niin kauan, kun täällä on aktiivisia korkeakouluja ja muita oppilaitoksia niin 
kauan täällä myös nuoret pysyy ja muuttaa tännepäin, niin mun mielestä se on semmoinen 
osaamisen pohja. Mikä sitten taas kiinnostaa yrityksiä ja teollisuutta ja niin poispäin. Ja kiin-
nostaa kansainvälisestikin.”

”ehkä tässä näkyy se sukupolvien ero, että onko ymmärretty sen nuoremman sukupolven 
näkymät, että mikä heillä kaksikymppisillä, kun he sitten ovat kolmikymppisiä tai nelikymp-
pisiä, niin minkälaiset ne tulevaisuuden odotukset on, että tehdäänkö nyt kuitenkin siihen 
vanhaan maailmaan niitä päätöksiä. Ja uskalletaanko esimerkiksi, vaikka tämä kaupunki-
suunnitteluesimerkki sitten, ottaa huomioon ja käyttää sellaisia työtapoja, että tulee sitten se 
tieto mukaan, että miten nuorempi sukupolvi ajattelee.”
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Resilientin järjestelmän piirteiden suhteen kuntalaisten voidaan osaltaan nähdä edistävän eri-
tyisesti kaupungin sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella pääomalla voidaan vuorostaan vahvistaa 
luottamusta ja sosiaalisten verkostojen syntymistä. Asukkaiden sitoutuneisuus ja kuuluvuu-
den tunne asuinpaikkaansa kohtaan on myös tärkeä voimavara vetovoimakysymysten kans-
sa kamppaileville kaupungeille. Resilienssikirjallisuuden pohjalta voidaan nostaa esiin kolme 
sosiaalisen pääoman indikaattoria; osallistuminen (engl. participation), vaikutusmahdollisuudet 
(engl. empowerment) ja voimavarat tai resurssit (engl. resources) (Hospers ym. 2016, 5). Osallistu-
misella tarkoitetaan, että ihmiset osallistuvat ja tekevät yhteistyötä sekä muodollisissa että 
epävirallisissa yhteyksissä edistääkseen omaa toimintaansa ja yhteisöllisyyttään. Vaikutusmah-
dollisuuksilla vastaavasti tarkoitetaan, että asukkaat kokevat, että heillä on sananvaltaa heihin 
vaikuttavissa asioissa ja heillä on myös mahdollisuus itse tehdä aloitteita. Viimeisenä resurs-
seilla tai voimavaroilla tarkoitetaan päättäjien ja kuntalaisten välistä luottamusta ja yhteenkuu-
luvuuden tunnetta asuinpaikkaansa kohtaan. (Hospers ym. 2016, 5)

Carmona (2009) nostaa kestävän suunnittelun periaatteiksi sosiaalisesta näkökulmasta esimer-
kiksi monimuotoisuuden, ihmistarpeet, yleisen elämänlaadun ja osallisuuden (Carmona 2009, 
12). Sosiaalisen pääoman merkityksen ymmärtäminen on keskeisessä roolissa myös kaupunki-
kehittämisessä- ja suunnittelussa: oleellista on mahdollistaa sosiaalista pääomaa vahvistavien 
paikkojen luominen ja ylläpito (Allen ym. 2016, 15). Muodostuakseen sosiaaliset verkostot 
tarvitsevat rakenteita, jotka tekevät kohtaamiset ja vuorovaikutuksen mahdolliseksi; tämän 
kaltaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi vapaamuotoiset sekä spontaanit kohtaamisen paikat, 
kuten ulkoilupolut, tai erilaiset tapahtumapaikat ja institutionaaliset tilat järjestetyille kohtaa-
misille (Coates 2015, 62-63).

4.1.3 ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakaslähtöisyyden teema liittyy olennaisesti kuntalaisteemaan ja johtamisteemaan. Pääläh-
tökohta kyseisen teeman kohdalla on, että organisaation ja palveluiden tuottamisen toimin-
taperiaatteita muokataan helppokäyttöisemmiksi ja helpommin saavutettaviksi kuntalaisille. 
Asiakaslähtöisyyden teeman lähtökohtana on siis asiakkaiden eli tässä tapauksessa kunta-

laisten tarpeet ja miten organisaatiot vastaavat näihin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa myös, että 
johtamisen ja vastuiden pitäisi muuttua enemmän ihmisten kautta tulevien kokonaisuuksien 
johtamiseen. 

Asiakaslähtöisyyteen tai ihmislähtöisyyteen tähtäävän palvelu ym. muutosten voidaan resilien-
tin järjestelmän piirteistä katsoa liittyvän innovaatioiden kehittämiseen ja hallinnon limittäi-
syyteen kehittämällä joustavia ja tyhjäkäyntiä vähentäviä käytäntöjä. Palveluiden järjestämi-
nen on varmasti myös yksi kaupunkien toiminnan avainmuuttuja, joka tunnistamalla voidaan 
mahdollisesti parantaa järjestelmän yleistä sietokykyä ja parantaa järjestelmän toimivuutta 
pitkällä aikavälillä. (Walker & Salt 2006, 146-147) Asiakaslähtöisyyden teemasta kaupunki-
suunnittelun kontekstista katsoen, Carmona (2009) nostaa esiin muuttuvien elämän- ja työ-
tapojen tunnistamisen esimerkiksi palveluita suunnitellessa (Carmona 2009, 12). Allen ym. 
(2016) vuorostaan nostavat esiin pitkän aikavälin kehitysvisioiden ja suunnitelmien tekemisen 
tärkeyden (Allen ym. 2016, 4-5).  

”Esimerkiksi asiakkaalla on tarve, vaikka taksiyrityksen perustaminen, niin miten nämä julkisen 
sektorin toimijat, ei pelkästään kunta, mutta TE-toimisto, verottaja ja niin edelleen. Miten ne 
auttavat ja tukevat sitä taksiyrittäjäksi alkavaa niissä asioissa mitä sen taksiyrittäjän pitää tehdä. 
Meillä ei ole tämmöisen kulttuuria, ja asiakas on yksin, ja asiakas sitten juoksee kaikissa niissä 
viranomaisissa, että asiakaan pitäisi pysyä paikallaan ja meidän viranomaisten, julkisen ja kaik-
kien toimijoiden pitäisi juosta ja hoitaa, että se asiakas palvellaan mahdollisimman hyvin. Eli 
johtamisen pitäisi muuttua aika paljon, että se tukee tämän tyyppistä johtamista, ekosysteemin 
johtamista.”

”--  että me ollaan täällä sitä varten, että me ratkomme asiakkaitten ongelmia. Oli ne sitten kun-
talaisia, yrityksiä, yhteisöjä, tavallaan heidän ongelmiaan ja ollaan heidän ongelmanratkojinaan, 
ja me suhtaudutaan myönteisesti siihen, niin todennäköisesti lopputulos on parempi kuin se, että 
jos me ajatellaan näin, että me erilaisilla pykälillä mennään joittenkin pykälien tai normien taakse 
ja se on näin, että emme me voi tätä tehdä ja tavallaan luodaan lisää ongelmia sinne tekijöille, että 
me olemme vähän kuitenkin esimerkiksi lupaviranomaisia. Sitähän se kaupungin toiminta muun 
muassa on, että me myönnämme erilaisia lupia.
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Että jos me ollaan sen asiakkaan kanssa, koemme itsemme olevan samalla puolella ratkai-
semassa sitä asiakkaan ongelmaa, niin silloin me olemme jo saaneet ison voiton tässä muu-
tosjoustavuudessa. Ei niin, että me mietimme, että me ollaan portinvartija, että päästetään 
tai ei päästetä sinne aitaukseen sisälle, riippuen siitä onko se sopivalla asialla tai onko hänen 
kysymyksensä oikein.”

4.1.4 VERKOSTOT JA INFORMAATION KULKU

Neljäntenä teemana on verkostot ja informaation kulku, jotka haastateltavat myös näkivät 
yhtenä edellytyksenä niin muutosjoustavuudelle kuin kaupungin toiminalle yleisesti. Haasta-
teltavat kertoivat, että verkostoista saadaan paras asiantuntemus sekä usein silmiä avaavalla 
tavalla nähdään, miten esimerkiksi muissa kaupungeissa asioita on toteutettu. Keskeisenä hyö-
tynä siis nähtiin, että verkostojen sekä yhteistyön avulla tarvittavaa tietoa ja osaamista saadaan 
silloin, kun sitä tarvitaan ja lisäksi hyvin monipuolisesti. Lisäksi verkostoilla voidaan lisätä 
ymmärrystä sekä ideoita voidaan ammentaa katsomalla, miten muualla asioita on toteutettu, 
niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Organisaation sisällä panostamalla sisäisen 
informaation kulkemiseen, asioita on helpompi käsitellä yhdessä, ja täten säästetään resursseja 
ja voidaan tehokkaammin mennä kohti yhteisesti määriteltyjä tavoitteita. Tiivistetysti siis ver-
kostot ja yhteistyö tuovat yhteen eri toimijoiden vahvuuksia ja toisaalta poistavat sitä, että ei 
tehdä eri nurkilla kaupunkia samoja asioita ja käytetä täten huonosti resursseja. Yksi vastaaja 
myös kiteytti, että verkostojen avulla luodaan kaupungille uusia toimintamalleja ja uudistu-
miskykyä, mikä vuorostaan näkyy välillisesti alueen menestyksenä ja työpaikkoina.

”Kyllä se benchmarkkaus, semmoinen referenssien saaminen, ja tavallaan jos sä teet verkos-
toa kaupungin sisällä toimialoilla, niin sä saat omaa toimintaa vietyä eteenpäin ja ne maalit 
ovat samat meillä, koska meillä kuitenkin on sitä isoa maalia kohti mentävä, strategia ja ta-
voitteet siellä määrittää.
Niin sehän on kaiken a ja o tietenkin. Ja tietenkin sitten tää kaupunkien välinen verkostointi 
eri toimialoilla eri viranhaltijoiden ja johdon välillä, niin pysytään kartalla ja liikkeessä ja 
muutoksessa mukana. ”

”Sitten ei tehdä päällekkäistä, vaan voidaan verkoston sisäisesti tai tämmöisessä ekosystee-
missä miettiä niitä rooleja ja erikoistua ja miettiä sitä, että kuka tekee mitäkin ja milloin ja 
miten me saataisiin tästä vielä parempi juttu keskenään tehtyä jostain asiasta.
Oli se sitten joku tapahtuma tai joku tutkimus tai joku kehityshanke tai mikä ikinä, niin siitä 
yleensä ei ole haittaa, että sitä niin kuin puidaan vähän laajemmalla porukalla.”

” Kyllähän siinä oppimisen tavoite mun mielestä ehdottomasti on, että verkostoon ja siihen 
yhteistyöhön osallistuu eri ihmiset, että sitä se, että monet kaupungin työntekijät näkevät 
näiden verkostojen kautta juuri, että miten voidaan asioita hoitaa ja sitä kautta se tulee, että 
se meidän tapa ei ole ainut tapa. Tapa, että me voimme sitten mahdollisesti soveltaa näitä 
toimintatapoja ja käytäntöjä tänne itse.”

Verkostojen ja yhteistyön suhteen nousi esiin kuitenkin myös kehittämiskohteita. Eniten vasta-
uksissa toistui resurssien panostamisen tarve verkostoihin, jotta niistä todella voidaan hyötyä; 
käytännössä tämä siis tarkoittaa euro- ja henkilöresurssien lisäämistä. Lisäksi verkoston toi-
mintaehdoiksi nähtiin keskinäinen luottamus sekä verkoston toiminta- ja päätöksentekokyky. 
Lisäksi verkostojen toimintaan peräänkuulutettiin käytännön otetta, että verkostot ja verkos-
toissa tehty kehitystyö hyödyttäisi myös arkipäivän työtä, eikä keskustelu jäisi liian filosofiselle 
tasolle. 

”Kuitenkin sellainen omakohtainen havainto, että silloin kun näihin verkostoihin lähdetään, 
niin pitäisi olla valmiita itse panostamaan siihen, että resursoidaan riittävästi siihen henkilö-
kuntaa ja työpanosta ja muuta, että ei sieltä muuten oikein saada mitään irti. Ei yleisestikään 
eikä muutosjoustavuuden näkökulmasta.”
”Mutta kehittämiskohteita, niin verkostoon perustuvissa yhteistyössä, niin tietysti se on aina 
se konkretia. - - Semmoinen käytännönläheisyyden ote pitäen aina mielessä, ettei jäädä sinne 
filosofian tasolle niin sanotusti. Koska se arjenkin nykytila täytyy tunnistaa ja sitten sitä kui-
lua miettiä, että miten me viemme sitä eteenpäin ihan siellä arkisella pöytätasolla.”
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Muutamat vastaajat toivoivat myös enemmän yhteisen keskustelun lisäämistä arkityöhön. Muutamissa 
vastauksissa mietittiin kriittisesti myös, tehdäänkö verkostoyhteistyötä liikaa vain omasta näkökul-
masta ja tarkoitusperistä, eli ajatellaanko vain omaa tai oman organisaation etua. Yksi haastateltava 
myös muistutti, että Oulu on globaalissa mittakaavassa aika pieni kaupunki, niin missään nimessä 
ei pitäisi sortua siihen, että kaupungin sisällä tai edes Pohjois-Pohjanmaalla mietitään, että me täällä 
keskenään kilpailtaisiin, vaan että meidän kilpakumppanimme on jossain ihan muualla. Oman edun 
ajattelemisen lisäksi verkostojen kehittämiskohteiksi nähtiin myös päätöksentekokyky ja johtaminen:

”No jos yhden asian tuohon toteaisi niin, verkoston kehittäjän yhteistyö, että jotta se verkosto tuo 
tuloksia, niin siellä pitää olla sellaiset oikeat henkilöt, jotka pystyvät toimimaan, että heidän ei aina 
tarvitse sitten kuulostella aina taustaryhmiltä. Eli kyllä semmoinen päätöskykyinen verkosto. Että se 
pystyy myös viemään sitten asioita eteenpäin, että se on varmasti se. Riippuen siitä tehtävästä mikä 
sillä verkostolla on, niin sillä pitää olla sitten mandaatit myös toimia ja päättää. Päättää, että ei vaan 
keskustellen, vaan myös sitten se johtaminen pitää olla siinä mukana. Ehkä se on semmoinen asia.”

Resilienssikirjallisuudessa painottuu verkostojen ja eri mittakaavoissa toimivien järjestelmien yhteen 
toimivuus, jonka vuoksi järjestelmän modulaarisuus, verkostoihin perustuva yhteistyö ja kuntarajat 
ylittävä tarkastelu ovat resilienssin kannalta keskeisiä. Resilientin järjestelmän piirteistä verkostojen ja 
yhteistyön voidaankin erityisesti katsoa edustava modulaarisuutta, jonka painottaa yhteistyön ja ver-
kostomallien kehittämistä ja järjestelmän osien linkittymistä siten toisiinsa, että informaatio kulkee 
niissä vaivattomasti. (Walker & Salt 2006, 146) Resilientin järjestelmän piirteistä verkostojen ja yh-
teistyön voidaan myös ainakin välillisesti liittyvän myös innovaatioihin; yhden vastaajan mukaan ver-
kostot esimerkiksi poistavat näköalattomuutta, kun nähdään esimerkiksi, miten muualla on toimittu.

Kaupunkisuunnittelullinen näkökulma verkostojen kehittämisen kohdalla on, että esimerkiksi 
Allen ym. (2016) mukaan keskeisten palveluiden tuottamiseen voi osallistua monet tahot eli 
julkiset, yksityiset ja järjestöosapuolet. Yhteistyön ja verkostomallien kehittämisessä on myös 
syytä huomioida järjestelmän ajan ja tilan piirteet (Allen ym. 2016, 13) Lisäksi voidaan haastat-
teluvastasten pohjalta todeta, että verkostoilla on kaupunkisuunnittelua avartava ominaisuus: 
verkostojen ja yhteistyön avulla voidaan esimerkiksi nähdä, miten jonkin asia on toisessa kau-
pungissa tai maassa toteutettu.

4.1.5 ILMAPIIRI JA MUUTOKSEEN SUHTAUTUMINEN

Viides, aikaisemmat teemat yhteen kokoava ydinteema on ilmapiiri ja muutokseen suhtautumi-
nen. Haastatteluaineistossa teema nähtiin johtajuuden ohella olennaisimpana resilienssin ke-
hittämisen ohjaavana tekijänä tai alkupisteenä. Ensisijaisesti muutokseen suhtautumisteeman 
kohdalla toivottiin, että annettaisiin enemmän tilaa uusille avauksille ja ratkaisuille, eli kaiken 
kaikkiaan oltaisiin rohkeampia kokeilemaan, eikä varsinkaan heti torjuttaisi uusia ideoita. Nyt 
vastaajien mukaan resilienssin kehittymistä jarruttaa liika varovaisuus ja erityisesti virheiden 
tekemisen pelko: 

”- - tavallaan vanhasta irti päästäminen. Voi olla hyviä, todella hyviä asioita, käytänteitä ja 
toimintamalleja, mutta sitten että voiko olla vielä parempia, niin se irti päästämisen vaikeus 
on. 

Että siihen mä tässä kohdin pysähtyisin, että on se tila oikeasti rohkeille avauksille ja että 
ei ainakaan heti sitten ammuta alas ja analysoitaisiin niitä vaihtoehtoja. Sitten ennen kuin 
mennään pidemmälle, että ennen kuin päätetään, että ei muuteta tai jatketaan nykymallilla.”

Vaikka kaupungin toimintatapoihin vaikuttaa myös siitä riippumattomat toimintaympäristössä ta-
pahtuvat muutokset, joihin kaupunki pääosin voi vain pystyä sopeutumaan ja muilla tavoin rea-
goimaan, on merkityksellisimpiä kaupungin omat toimet ja yleinen proaktiivinen näkökanta tule-
vaisuuteen. (Paananen ym. 2014, 66-68) Resilientti systeemi eli tässä tapauksessa kaupunki pystyy 
vastustamaan suurien muutosten passivoivaa vaikutusta ja vahvistamaan kyvykkyyttään kohdata 
uusi tilanne kestävällä tavalla (Nyholm ym. 2017, 171). Kaupungin uudistumiskyvyn ollessa suuri, 
kaupunki on aktiivinen toimija, jolle toimintaympäristössä tapahtuvat laajat muutokset esittäytyvät 
mahdollisuuksina uudistaa kunnan roolia, toimintatapoja ja tehtäviä. Resilientin kaupunkisuun-
nittelun ytimessä onkin muutoksen kanssa eläminen pysähtyneisyyden tilan sijasta, eli sietä-
mällä muutosta mukautumisella – ei vastustamalla tai vähättelemällä (Wu & Wu, 2012, 17). 



82 83

Muutoksen kanssa työskentelyn ja muutokseen mukautumisen ohella haastatteluaineistossa 
kuitenkin muistuteltiin muutoksen tapahtumisen realiteeteista: muuttaminen tai muuttumi-
nen ei tapahdu hetkessä, vaan se on pidemmän prosessin tulos. Samoin Oulun kaupunki on 
iso niin väkimäärältään, maantieteelliseltä kooltaan kuin organisaatioltaan, jolloin on luon-
nollista, että muutokseen tai muutoksiin suhtaudutaan eri tavoin ja muuttuminen on vie oman 
aikansa. Kaupungin suuruus nähtiin siis omalla tavallaan lukitsevana tekijänä, sillä muutokset 
vievät aikansa tapahtuakseen. Yksi haastateltava siis muistuttikin, että kaupunki on valtavan 
iso organisaatio, noin 12 000 työntekijää, joten kaupungilla on varmasti urautuneita tai van-
hentuneita käytäntöjä, mutta myös käytäntöjä, jotka ei ole urautuneita. Eli organisaation sisäl-
läkin on hyvin erilaisia kulttuureja, toimintakulttuureita, eri hallinnonaloilla ja eri yksiköissä.

”Joo, tietysti Oulun kaupunkihan on valtavan iso organisaatio, - - ja se on julkinen organisaa-
tio, julkinen vallankäyttäjä, että kun se on julkinen vallankäyttäjä, niin sitä sitoo monenlaiset 
niin kuin asetukset ja normit.
Ehkä vähän semmoinen, niin kun mitä mä sanoisin, semmoinen jatkuvuuskin, että kun on 
tehty näin, niin jatkossakin tehdään näin. Meillä on valtava määrä erilaisia toimintaan vai-
kuttavia ja ohjeita, rakentamisessa on ohjeita, vaikka kuin paljon ja niiden ohjeiden päivittä-
minen ja muuttaminen, niin se ei ole ihan niin kuin semmoinen sormien naksautus, vaan se 
on pidemmän prosessin tulosta.
Mutta sitten tietysti ei voi poissulkea näitä ulkoisia muutospaineita, kriisejä, pakkoa, että 
tämmöisiä tulee ja onneksi niitä tulee. Siis se on haastavaa, haastaa kaupunkia ja muitakin 
organisaatioita toimimaan siinä omassa toiminnassa.”

Tärkeimmäksi nähtiin kuitenkin muutosnopeuden sijaan juurikin asenneilmapiiri ja asioihin 
suhtautuminen. Yksi vastaajista mainitsi, että saman pöydän ääressä asioista tasa-arvoisesti 
keskustelu vaikuttaa myönteisesti ilmapiiriin ja muutokseen suhtautumiseen ja tällä hetkellä 
keskusteluyhteys on toimiva.  

Resilienssikirjallisuuden pohjalta selviää, että järjestelmä kohtaa kahdentapaisia uhkia; nopeita 
shokkeja ja hitaita stressitiloja. Vaikka haastateltavien vastauksista voitiin päätellä, että Oulun 
kaupungilla menee moneen muuhun kuntaan tai kaupunkiin verrattuna kohtuullisen hyvin, 
nosti muutama vastaaja esiin pessimistisen lähtökohtaoletuksen tai tappiomielialan asioiden 

kehitystyössä. Negatiivisen ilmapiirin ja tappiomielialan voidaan katsoa johtuvan osittain pit-
kittyneestä stressitilasta; hitaat stressitilat ovat nopeiden shokkien sijasta erityisen haitallisia 
alueelliselle yhtenäisyydelle ja resilienssille. (Pendall ym. 2007, 14)

”- - niin se mihin mä oon monesti törmännyt, niin ihmisillä on aika vahvoja semmoisia, 
miten sen nyt sanoisi, lähtökohtaoletuksia, että eihän me täällä nyt mitään saada kuitenkaan 
tehtyä. Tai että eihän se kuitenkaan onnistu tai että taas meni päin ******** joku juttu.
Tavallaan tää nimenomaan ilmapiiri ja ote voisi olla silleen, niin kuin pikkaisen semmoinen 
positiivisempi ja semmoinen mahdollisuuksia näkevä ja yhdistävä. Versus sitten sellainen, 
että vähän kyräillään ja ollaan silleen, että ei se kuitenkaan onnistu, Ihan sama.”

Useamman haastateltavan vastauksissa kävi ilmi, että Oulun kaupungin muutokseen suhtau-
tuminen ja muutoksen kanssa työskentely joutui tavallaan testiin ison kuntaliitoksen kohdalla 
2013, kun useita pienempiä ympäryskuntia liitettiin Ouluun. Yksi tapauksen maininneista 
haastateltavista kertoi, että kuntaliitos osoittautui Oulun kannalta muutosjoustamattomaksi ja 
monet pitkälle kehitetyt käytänteet pienemmistä kunnista jäivät käyttökelpoisuudestaan huo-
limatta pois. Haastateltavat kuitenkin esittivät, että vastaavaan muutosjoustamattomuuteen on 
herätty, jonka vuoksi toimintakulttuuria ja – ilmapiiriä pyritään kehittämään uuden kaupun-
kistrategian nojalla:

”Valtavan muutoshan oli Suomen suurin kuntaliitos ja silloin puhuttiin, että otetaan pienis-
täkin kunnista, mitä tuli 5 kuntaa, kun yhdistyi, niin otetaan hyvät käytänteet kaikista, niin 
voi melkein sanoa, tai en tiedä voiko sanoa, mutta kyllä tahtoo olla niin, että ne käytänteet, 
jotka suurimmalla eli Oulun kaupungilla oli, niin ne helposti jyräsivät ne pienempien kuntien 
hyvätkin käytänteet.”

”Kyllähän se tällaiseen niin kuin resilienssiin vaikuttaa toimintakulttuuri kaikkineen. Me 
ollaan puhuttu itse asiassa kulttuuri-ilmastonmuutoksesta Oulussa. Meillä vähän on painanut 
tällaiset, miten mä sanoisin. Ison kuntaliitoksen jälkeen, mä nyt otan tähän kaupungin pää-
töksentekoon niin tämmöisen pienten kuntien maailman, joka oli kovin toisenlainen, kuin 
kaupungin, tämmöisen urbaanin, sykkeen ja tulevaisuuden tekemisen kansainvälistymisen 
maailma.  Niin me ei ehkä kulttuurina oltu siihen ihan valmis.”
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Viimeisenä tekijänä muutokseen suhtautumisessa muutama vastaaja nosti esiin sen, että jul-
kisella sektorilla ei ole samankaltaista uudistumispakkoa kuin yksityisellä sektorilla. Tämän 
vuoksi myöskään julkinen sektori ei palkitse uusista innovaatioista tai uusien käytänteiden 
kehittämisestä samalla tavalla kuin yksityinen sektori:

”Joo, kyllä ja se perustuu oikeastaan siihen, että kaupungin tyyppisessä toiminnassa, mikä toimii 
verorahoituksella, on aika helppo pysyä olemassa olevassa ja vähän lainsäädännön, viranomais-
tehtävien ja tämmöisen kautta tehdä, että se vaatii aikamoista muutosenergiaa, että saadaan tehtyä 
toisin. Ja kun taas vertaa yritykseen, niin jos yritys, joka ei muutu ajassa, niin se tekee konkurssin, 
koko ajan poistuu yrityksiä, mutta ei kaupungit poistu konkurssin kautta, että tulee uutta tilalle, 
että se ero on siinä.
- - Eli se vaatii todella vahvaa tämmöistä muutosjohtajuutta, että joukot lähtevät menemään tiet-
tyyn suuntaan, koska ei ole tämmöistä uhkaa, että toiminta loppuisi kokonaan niin kun yrityksillä 
luontaisesti on.”

”Harmittaa joskus, että ihmisillä, kaupungin työntekijöilläkin, voisi olla enemmän muutosjous-
tavuuskyvykkyyttä ja - halukkuutta, mutta tämä organisaatio ei mahdollista tai ei palkitse muu-
tosjoustavuudesta tai -kyvykkyydestä. Meillä on enemmän semmoinen, että jos olet liian muutos-
joustava, niin se voi koitua sulle haitaksi. 
- - Yksityisellä puolella jos keksit jotakin uutta ja jännää ja kannattavaa ja vaikuttavaa, niin siellä on 
se firman toimitusjohtaja, niin se huomaa, että siellä oli 1000 taalan idea. Niin meillä tämmöiset 
ideat, niin sitten sanottaisiin, että eikö sillä ole töitä, kun se tuommoisia ideoita virittelee?”

Resilientin järjestelmän piirteistä, joita jokaisen teeman yhteydessä on tulkittu, ilmapiiri ja muutok-
seen suhtautumisteema on yhteydessä innovaatiopiirteeseen, johon yleisesti kuuluu kokeilukulttuu-
rin edistäminen, salliva ja kannustava ilmapiiri sekä oppiminen (Walker & Salt 2006, 147). Haas-
tatteluvastauksista kuitenkin ilmenee, että kehittämis- ja innovointitehtävää on vaikea edistää työn 
ohella, eikä kyseistä tehtävää voida lisätä nykyisten työntekijöiden harteille. Kaupunkikehittämisen 
kannalta Allen ym. (2016) nostavat esiin tulevaisuusnäkökulman; pitkän aikavälin kehitysvisioiden 
ja suunnitelmien tekemisen tärkeyden. Lisäksi keskiössä on salliva sekä kannustava ilmapiiri suun-
nittelussa. (Allen ym. 2016, 4-5)
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4.2 SYNTEESI – RESILIENSSIN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT 

OULUN KAUPUNGISSA

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää miten resilienssi ymmärretään ja Oulun 
kaupunkisuunnittelijoiden ja -kehittäjien näkemyksiä siitä, miten resilienssiä voidaan kehittää.  
Resilienssiä on tarkasteltu tutkimuksessa yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta kaupunkike-
hittämisen kontekstissa.  Oulun kaupungin resilienssi ja resilienssi yleisesti näyttäytyi vastaus-
joukkoja koostamalla ja yhtäläisyyksiä sekä eroja vastauksien välillä tutkimalla lopulta sel-
keimmin erilaisten teemallisten kokonaisuuksien kautta. Vaikka teemat muodostettiin Oulun 
kaupungin kaupunkikehittäjien näkökulmasta, ovat ne yleispätevän luonteensa vuoksi käyt-
tökelpoisia myös kaupunkien ja kuntien resilienssin kehittämisen tutkimisessa myös yleisellä 
tasolla. 

Haastattelututkimuksen tulosten perusteella Oulun kaupungin resilienssi muodostuu johtami-
sen, kuntalaisten, asiakaslähtöisyyden ja verkostot sekä informaation kulku- teemojen ympäril-
le, joista ilmapiiri ja muutokseen suhtautumisen teema on yhteen kokoava ydinteema. Ydintee-
man mukaisesti kaupungin ilmapiiri ja tapa työskennellä välttämättömien muutosten kanssa 
määrittelee kaupungin resilienssiä merkittävimmin, mikä näkyi myös resilienssikirjallisuudes-
sa. Kuitenkin haastatteluaineiston laajuuden ja monimuotoisten teemojen myötä resilienssi on 
kaupunkikehittämisessä olemukseltaan monisäikeinen ja laaja; resilienssiin vaikuttavat niin 
tilalliset ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät piirteet kuin myös kaupunkiorganisaatioon, ver-
kostoihin ja asukkaisiin liittyvät tekijät. Jotta haastatteluaineisto saatiin linkitettyä resilienssin 
teorian ja kaupunkisuunnittelun kanssa, on jokaisen teeman kohdalla pohdittu niiden yhty-
mäkohtia kirjallisuuden pohjalta löytyviin resilientin järjestelmän piirteisiin ja tutkimuksessa 
määriteltyyn kaupunkisuunnittelun kontekstiin. Taulukko 3 kuvaa analyysin tulokset yhdistet-
tynä resilientin järjestelmän piirteisiin:

Taulukko 2. Yhteenveto analyysin tuloksista yhdistettynä resilientin järjestelmän piirteisiin ja kaupunkike-
hittämiseen.

HAASTATTELU-

VASTAUKSISTA 

KOOSTETTU 

TEEMA

MITÄ TARKOITTAA RESILIENSSIN 

NÄKÖKULMASTA?

MITÄ RESILIENTIN JÄRJESTELMÄN PI IR-

RETTÄ TUKEE?
(Walker & Salt 2006, Wu & Wu 2012)

NÄKÖKULMA KAUPUNKIKEHITTÄMI-

SEEN JA -SUUNNITTELUUN?
(Carmona 2009, Allen ym. 2016)

JOHTAMINEN Uudistumiskykyinen ja muutoksen kans-
sa t yöskentelemään kykenevä johtami-
nen on yksi resilienssin alkupiste. Resi -
l ienssinkir jal l. pohjal ta voidaan todeta, 
et tä hallintotavalla ja sitä myötä johta -
misel la suuri vaikutus resilienssiin. 

Hallinnon limit täisy ys; joustavien ja t yhjä -
käyntiä vähetävien käy täntöjen kehit tämi-
nen. Sosiaalinen pääoma; luot tamuksen, 
verkostojen ja johtamisen edistäminen so -
peutumis - ja häiriönsietokyvyn parantami-
seksi. (Ekologinen) monimuotoisuus; ekolo -
giseen kestävyy teen lii t t y vät asiat nostet tu 
kärkiteemoiksi uuteen kaupunkist rategiaan.

Kaupunkist rategiassa kestävyyden tee -
mat; kaupunkisuunnit te lu tukee moni -
muotoisuut ta ja ekologisen diversiteetin 
kir joa. Rakentamisen ja inf rast ruk tuurin 
ympäristövaikutusten tunnistaminen. 
Sosiaalinen pääoma; luot tamus.

KUNTALAISET Ju lk isel la keskustelul la ja kaupunkilais -
ten osallis tamisel la nähtiin olevan mer-
kit ystä resilienssin suhteen. 
Kaupungin vetovoimaisuus, ja sen myö -
tä elinvoimaisuus, kuntalaisten näkökul -
masta.  Nuorempi väestö merkit tävä 
osa Oulun resilient t iy t tä; osaaminen ja 
globaalia ikäänt ymist rendin haastami-
nen.

Sosiaalinen pääoma; vahvistaa luot tamusta 
mm. kuntalaisten ja päät täjien kesken. Sosi -
aalisten verkostojen synt ymistä. Asukkaiden 
sitoutuneisuus ja kuuluvuuden tunne asuin -
paikkaansa kohtaan. Omien voimavarojen 
löy täminen ja vahvistaminen.

Osallisuuden ja luot tamuksen vahvista -
minen kaupunkisuunnit te lussa. sosiaa-
lis ta pääomaa vahvistavien paikkojen 
luominen. Sosiaalisen monimuotoisuu -
den tukeminen.

ASIAKAS-

LÄHTÖISYYS

Lii t t y y kuntalaisteemaan; palveluiden 
tuot tamisen toimintaperiaat teita muoka-
taan helppokäy t töisemmiksi ja helpom-
min saavutet taviksi kuntalaisil le. Kau -
punki asiakkaan eli kuntalaisen kanssa 
samalla puolel la, ratkaisemassa asiak-
kaan ongelmia.

Innovaatiot; toiminnan tehostaminen ja teke -
minen helpommaksi. Hallinnon limit täisy ys; 
palveluiden saaminen ”yhdeltä luukul ta” tai 
palveluiden digitalisaatio. Avainmuut tujien 
tunnistaminen; eri palveluiden järjestäminen 
kaupunkien perustehtävä, eli tähtääminen 
järjestelmän toimivuuden parantamiseen. 

Palveluverkko, palveluiden järjestä -
minen kaupunkien perustehtävä ja 
avainmuut tuja; pitkän aikavälin visiot 
ja suunnitelmat. Muut tuvien elämän- ja 
t yötapojen tunnistaminen.

VERKOSTOT 

JA 

INFORMAATION 

KULKU

Tietämyksen lisääminen ja parhaan 
asiantuntemuksen saaminen. Bench-
markkaus. Rajal lis ten resurssien tehok-
kaampi käy t täminen; tehdään samoja 
asioita eri nurkil la kaupunkia. Luodaan 
uusia toimintamalleja, joil la välil l inen 
vaikutus kaupungin menest ykseen. 

Modulaarisuus; järjestelmän osat linkit t y vät 
toisiinsa siten, et tä informaatio kulkee jär-
jestelmän sisäl lä vaivat tomasti. Modulaa-
risuuden piir re korostaa myös yhteist yön 
merkit ystä.  Innovaatiot; näköalat tomuuden 
poistaminen, nähdään esimerkiksi, miten 
muualla toimit tu.

Referenssit; miten jokin asia on muual -
la toteutet tu. Verkostojen ja yhteist yön 
kehit täminen ajan ja t i lan piir teet huo -
mioiden. Keskeisten palveluiden tuot ta -
miseen voi osallis tua monet tahot (julki -
set, yksit yiset, järjestöt jne.).

I LMAPIIRI 

JA MUUTOKSEEN 

SUHTAUTUMINEN

Ydinteema; muutokseen suhtautuminen 
on resilienssin kehit t ymisen avainteki -
jöitä. Vanhasta ir t i päästäminen, t i lan 
antaminen uusil le avauksil le, eri vaihto -
ehtojen analysoint i. Kyky ajatel la muu -
tenkin, kuin vastahankaisest i.

Innovaatiot; kokeilukul t tuurin edistäminen, 
sal liva ja kannustava ilmapiir i sekä oppimi -
nen. Avainmuut tujien tunnistaminen; tunniste -
taan järjestelmän määrit te levimmät piir teet, 
parannetaan häiriönsietokykyä ja siir t ymistä 
ei - toivot tuihin vakaisiin t i loihin.

Kokeilukul t tuurin edistäminen, ja sal li -
va sekä kannustava ilmapiir i suunnit -
te lussa; oppiminen. Pitkän aikavälin 
visiot, tulevaisuusnäkökulma.
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Analyysin mukaan kaupunkisuunnittelijat ja –kehittäjät näkivät resilienssin ajankohtaisena 
aiheena, joka tulee saamaan suuremman merkityksen yhtenä kaupunkien menestymistä mää-
rittelevänä tekijänä. Resilienssin kehittymistä kuitenkin jarruttaa vähäiset kehittämistyöhön 
suunnatut resurssit: kehittämistyöllä ei ole esimerkiksi samanlaista jalansijaa julkisella sek-
torilla yksityiseen sektoriin verrattuna. Tulevaisuuden kannalta tilannetta voidaan kuitenkin 
pitää suotuisana, sillä ongelmia on tunnistettu ja resilienssin kehittymisellä on hyviä aihioita, 
kuten haastatteluvastauksista voitiin nähdä. Resilienssi ja sen kehittäminen näyttäytyi haas-
tatteluvastauksissa hyvinkin konkreettisena; vastaajat osasivat mainita selkeitä muutosjousta-
vuuteen tai resilienssiin vaikuttavia asiakokonaisuuksia, joiden pohjalta tämän tutkimuksen 
tulokset on jäsennetty. On myös lupaavaa, että resilienssi nähdään kehitettävissä olevana ja 
todellisena ominaisuutena. 

+
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POHDINTA

5.0
Tutkimuksen aikana kävin läpi monia kriittisiäkin ajatuksia työn ydinsisältöön eli resilienssiin 
liittyen, sillä itsessään resilienssi on käsitteenä liukas ja vaikeasti hahmottuva. Resilienssi voi-
daan helposti käsittää liian suppeasti tai vastaavasti liian laaja-alaisesti. Syntyy vaikeasti lähes-
tyttävä ja ympäripyöreä ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” oletus, mutta toisaalta resilienssin kaksi 
keskeistä ominaisuutta ovatkin juuri järjestelmien vuorovaikutus ja eri mittakaavoissa tapahtu-
vat muutokset. Konkretian tasolla tarkasteltuna, tulee mielestäni resilienssin muodostamisen 
kohdalla mahdollisimman tarkkaan ja monipuolisesti ajatella, mitä ilmiötä vastaan resilienssiä 
halutaan muodostaa tai mitä asiaa kohtaan muutosjoustavuutta halutaan kehittää. Resilienssin 
kehittämisen ensiaskeleet lähtevät siis mielestäni asioiden ennakoinnista. Lisäksi nykypäivän 
kompleksisessa maailmassa uhkien rajaus resilienssikirjallisuudessa nopeasti tapahtuviin shok-
keihin ja hitaampiin stressitiloihin voi olla hieman teoreettinen ja mustavalkoinen.

Tutkimuksen tuloksina löydettiin empiirisessä analyysissa samankaltaisia resilienssin ominai-
suuksia, mitä tutkielman kirjallisuuskatsaus osoitti. Tutkimus kertoo hyvin kuvailevasti, pe-
rinpohjaisesti ja monesta näkökulmasta tapaustutkimuskaupungin resilienssin kehittämisen te-
kijöistä eri toimialojen kaupunkikehittäjien näkökulmasta. Tuloksissa eli empiirisen analyysin 
teemoissa ei näy erityisesti paikallisiin piirteisiin pohjautuvia ominaisuuksia, joten tutkimuksen 
tuloksia on mahdollista soveltaa myös muissa kaupungeissa. Käytännön merkitys kaupunki-
kehittämiselle ja -suunnittelulle on analyysin pohjalta muodostetut teemat, jotka voivat toimia 
muistilistan tavoin. Parhaimmillaan teemat saavat pohtimaan kaupunkikehittäjiä omia näkemyk-
siään esimerkiksi muutoksen kanssa työskentelyn suhteen.

Tutkimuksessa haastavimmaksi osaksi nousi yhdyskuntasuunnitteluun liittyvän näkökulman sisäl-
lyttäminen. Resilienssi on poikkitieteellinen käsite, josta löytyy valtavasti tietoa eri tutkimusaloilta. 
Sen lisäksi, että kirjallisessa työssä fokus oli haastavaa pitää yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa, 
oli se diplomityön empiirisessä osassa eli haastattelututkimuksessa entistä haastavampaa. Suurin 
osa haastateltavista oli muilta toimialoilta kuin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, ja he vasta-
sivat oman toimialansa tietämyksen mukaan. Tutkimus onnistuu esittämään monta näkökulmaa 
resilienssin kehittämiseen, vaikka kaikki tulokset eivät suoraan ole hyödynnettävissä yhdyskunta-
suunnittelun näkökulmasta. Toisaalta kaupunkikehittäminen on enenevässä määrin eri toimi- tai 
tieteenaloja integroivaa suunnittelua ja hallintaa; resilienssin kokonaisvaltaisen kehittämisen kan-
nalta on oleellista, että eri poikkihallinnolliset tekijät myös pelaavat yhteen.
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Aluekehittämisen tavoitteet, resilientin järjestelmän piirteet ja empiirisen analyysin pohjalta 
muodostetut teemat käsittelevät kaikki samankaltaisia tekijöitä. Piirteissä korostuu monimuo-
toisuuden ja kestävyyden näkökulma, verkosto- ja yhteistyönäkökulma, sosiaalisen pääoman 
vahvistamisen näkökulma ja erilaisten hallinnollisten tekijöiden kehittämisen näkökulma. 
Näiden lisäksi korostuu myös syvempi tietämys toimintaympäristön avainmuuttujista, toimin-
taedellytyksistä ja uhkakuvista. 

Kaiken kaikkiaan edellä mainituista syistä johtuvista vajauksista huolimatta uskon tämän tut-
kimuksen sisällön tarjoavan teoreettisen tiedon lisäksi tärkeää ja käyttökelpoista tietoa siitä, 
miten tapaustutkimuksen kohteena olevan kaupungin kaupunkikehittäjät näkevät resilienssin 
ominaisuuksiltaan ja miten sitä voidaan merkittävienkin muutosten keskellä kehittää. 

Jatkotutkimuksen aiheena eri mittakaavallisten verkostojen ja yhteistyön merkitystä kaupun-
gin resilienssille olisi syytä selvittää perinpohjaisemmin. Millaista verkostoihin perustuvaa 
yhteistyötä kaupunki tekee, mitä hyötyä verkostoista on ja millaisia kehittämiskohteita niissä 
on. Tällä jatkotutkimusaiheella saataisiin tuotua konkreettisemmin esiin resilienssin monimit-
takaavaista ja järjestelmien vuorovaikutukseen pohjautuvaa näkökulmaa.
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 06.06.2022 

Haastattelupyyntö 

Resilientti Oulun kaupunki – Oulun kaupunkike-
hittäjien näkökulmia resilienssin kehittämiseen 
Arvoisa vastaanottaja, 

Kutsumme sinut osallistumaan kuntien resilienssiä, uudistumiskykyä ja 
elinvoimaa käsittelevään diplomityöhön liittyvään haastattelututkimukseen. 
Diplomityö tehdään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 

Diplomityössä tutkitaan kasvavan kaupungin resilienssiä. Tapaustutkimuk-
sen kohteena on Oulun kaupunki, tosin tarkasteltuna myös kuntarajat ylittä-
vässä yhteistyö- ja verkostokontekstissa. Tutkimuksen keskeisenä tavoit-
teena on selvittää Oulun kaupunkikehittäjien näkemyksiä resilienssistä, ja 
miten resilienssiä voidaan kehittää. 

Itsessään resilienssi on kaupunkisuunnittelun alalla uudehko termi, jolle ei 
ole yksiselitteistä määritelmää tai suomennosta. Kuitenkin resilienssiin ylei-
sesti liitetään muutosjoustavuus, sietokyky ja mukautumisvalmius, jotka 
ovat kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta tarkasteltaessa kes-
keisiä ominaisuuksia. Samalla resilienssi ei myöskään tarkoita pelkästään 
muutoksiin sopeutumista, vaan myös muutosten hallintaa ja valmiuksien li-
säämistä kestävään resurssien hallintaan. 

Tutkimusaineistona käytetään kohdekunnan eli Oulun kaupungin keskei-
sille kaupunkikehittämisen ja -suunnittelun parissa työskenteleville henki-
löille suunnattuja haastatteluja. Kaikkiaan diplomityötä varten pyritään 
haastattelemaan noin kymmentä henkilöä. 

Yksilöhaastattelut toteutetaan kesä - elokuussa 2022 etähaastatteluina Zoo-
missa. Haastattelun kesto on noin 30-60 minuuttia. Haastattelut tallennetaan 
ja litteroidaan analysointia varten. Haastattelukysymykset koskevat Oulun 
kaupungin resilienssiä, eli muutosjoustavuutta, uudistumiskykyä ja elinvoi-
maisuutta. Haastattelukysymykset lähetetään sähköpostitse haastateltaville 
etukäteen. 

Diplomityön ohjaajana toimii Oulun yliopiston tutkijatohtori, Engaged Re-
search Officer Sari Hirvonen-Kantola (sari.hirvonen-kantola@oulu.fi). 
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Haastattelusitaatit esitetään diplomityössä haastateltavien anonymiteettiä 
suojellen niin, ettei henkilöä voi tunnistaa. Haastateltaville tarjotaan yhtei-
nen haastattelun tulosten esittelytilaisuus alkusyksystä 2022. Valmis diplo-
mityö julkaistaan syksyllä 2022, jonka jälkeen valmis työ on avoimesti lu-
ettavissa Oulun yliopiston lopputöiden internet-verkkotietokanta Laturissa. 

 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Laura Häkkänen, TkK (laura.hakkanen@student.oulu.fi). 

Tutkimuksen vastuuhenkilö ja haastattelija  
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 03.06.2022 

Haastattelurunko 

Resilientti Oulun kaupunki – Oulun kaupunkike-
hittäjien näkökulmia resilienssin kehittämiseen 
Haastattelujen alussa osallistujilta pyydetään suullinen suostumus tutki-
mukseen osallistumisesta, joka nauhoitetaan. Osallistujille on ennen haas-
tattelua lähetetty haastattelurunko, tutkimustiedote, tutkimuksen tietosuo-
jailmoitus, sekä suostumusasiakirja ennakkoon tutustuttavaksi. 

 

0. Taustakysymykset 

− Mitä työtehtäviisi kuuluu? 

 

1. Lähtökohdat 

− Mikä on mielestäsi Oulun kaupungin tämän hetken suurin kysymys 
ja/tai haaste? 
 

− Millaista otetta tai ilmapiiriä toivoisit kaupunkikehittämiseen Oulussa? 
 
 

2. Resilienssi eli muutosjoustavuus ja uudistumiskyky  
 

− Mitkä näköpiirissäsi olevat tekijät vaikuttavat eniten Oulun kaupungin 
mahdollisuuksiin toimia muutosjoustavasti? 
 

− Mitä Oulun kaupungissa pitäisi tehdä tai minkä pitäisi muuttua, jotta se 
olisi entistä muutosjoustavampi?  
 

− Millä asialla mielestäsi on ohjaavin/merkittävin vaikutus muutosjousta-
vuuden kannalta, eli missä koet olevan kaupungin muutosjoustavuuden 
kehittämisen alkupiste? 
 

− Resilienssikirjallisuudessa puhutaan polkuriippuvuuksista tai ”lukitse-
vasta” resilienssistä. Tunnistatko kaupungin sisältä ilmiöitä, joilla voi 
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olla haitallisia vaikutuksia muutosjoustavuuteen, mutta kaupunki on 
urautunut niiden olemassaoloon tai käyttöön?  
 

− Kerro esimerkki kaupungissa tapahtuneista merkittävistä muutoksista, 
jolloin kaupunki on mielestäsi osoittautunut muutosjoustavaksi tai -
joustamattomaksi?  
 
 

3. Oulun kaupungin yhteistyö ja verkostot 
 

− Mitä hyötyä koet verkostomaisesta yhteistyöstä olevan muutosjousta-
vuuden suhteen? 
 

− Mitä kehittämiskohteita näet verkostoihin perustuvassa yhteistyössä 
muutosjoustavuuden näkökulmasta?  
 
 

4. Avoin loppupuheenvuoro 
 

− Onko sinulla jotain lisättävää Oulun kaupungin muutosjoustavuuteen 
liittyen, mitä haluaisit haastattelun loppuun sanoa? 
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Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus 12–
14 artikla 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 

Olet osallistumassa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikölle tehtävään 
diplomityöhön liittyvään haastattelututkimukseen. Tässä selosteessa kuva-
taan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. Tutkimukseen osal-
listuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään kielteisiä seuraa-
muksia, jos päätät, että et osallistu tutkimukseen, tai jos keskeytät osallistu-
misesi siihen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, sinulla on halu-
tessasi oikeus kieltää sinusta aiemmin kerätyn aineiston käyttö kokonaan. 
Tämän ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia si-
nulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Nimi: Laura Häkkänen, diplomityön tekijä ja Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin yksikön opiskelija  
Sähköpostiosoite: laura.hakkanen@student.oulu.fi 
 
Rekisterinpitäjä on taho, joka on vastuussa tutkittavien henkilötietojen asi-
allisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. 
 
2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Diplomityössä tutkitaan kasvavan kaupungin resilienssiä yleisellä tasolla ja 
tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksen kohteena on Oulun kaupunki, to-
sin tarkasteltuna myös kuntarajat ylittävässä verkosto- ja yhteistyökonteks-
tissa.  

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää Oulun kaupunkikehittäjien 
näkemyksiä, miten resilienssiä voidaan kehittää, miten se ominaisuuksil-
taan ymmärretään ja lopulta koota tuloksista yhteenveto resilientin Oulun 
kaupungin suuntaviivoille. Resilienssi itsessään on kaupunkisuunnittelussa 
uudehko termi, jolle ei ole yksiselitteistä määritelmää tai suomennosta. 
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Kuitenkin resilienssiin yleisesti liitetyt ominaisuudet, kuten esimerkiksi 
muutosjoustavuus, sietokyky ja mukautumisvalmius ovat kaupunkien ja 
kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta tarkasteltaessa keskeisiä.  

Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista, jotka tallennetaan ja litte-
roidaan. Tutkimuksessa kerättävät suorat tunnistetiedot ovat nimi- ja yh-
teystiedot sekä haastateltujen ääni. Nimi- ja yhteystietojen kerääminen 
mahdollistaa sen, että tutkijalla on mahdollisuus olla yhteydessä tutkimuk-
seen osallistuviin henkilöihin hankkeen aikana. Epäsuoria tunnistetietoja 
ovat haastateltavien työtehtävät, kohdekunta, sekä tiedot, joita tutkittavat 
mahdollisesti kertovat itsestään haastattelussa. Diplomityössä käsitellään 
vain tutkimuksen kannalta tarpeellisia tietoja. 

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 

Kyseessä ei ole yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus. 

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 

Nimi: Laura Häkkänen, diplomityön tekijä ja Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin yksikön opiskelija  
Sähköpostiosoite: laura.hakkanen@student.oulu.fi 
 
Diplomityön 1. ohjaajana toimii Oulun yliopiston tutkijatohtori Sari Hirvo-
nen-Kantola,  
sari.hirvonen-kantola@oulu.fi 
 
5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi. 

6. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen tekijä on Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön opiskelija 
Laura Häkkänen. Diplomityöllä on myös ohjaaja, jonka yhteystiedot löyty-
vät 4. kohdasta. 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Resilientti Oulun kaupunki – Oulun kaupunkikehittäjien 
näkökulmia resilienssin kehittämiseen 

(x) Kertatutkimus 
(  ) Seurantatutkimus 

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 
Tutkimuksen kesto on 1/2022–9/2022. Henkilötietoja ei säilytetä projektin 
päättymisen jälkeen. 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artik-
lan 1 kohdan mukaisella perusteella: 
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(  ) tutkittavan suostumus 

(  ) rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

(x) yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi ja 
arkistointi, tai julkisen vallan käyttö 

(  ) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (jos oikeutettu 
etu niin mikä: ) 

9. Arkaluonteiset henkilötiedot 

Tutkimuksessa ei kerätä eikä käytetä arkaluonteisia henkilötietoja.  

10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

Tutkimuksessa kerätään nimi- ja yhteystietoja sekä keskustellaan tutkitta-
vien työtehtäviin liittyvistä asioista. Epäsuoria tunnistetietoja ovat haasta-
teltujen työtehtävät, tutkimuksen kohdekunta, sekä tunnistetiedot, joita tut-
kittavat mahdollisesti kertovat itsestään haastattelussa. Tutkimuksessa tuo-
tettava kirjallinen dokumenttiaineisto kootaan siten, että aineistoon ei si-
sälly haastateltavan nimitietoa, mutta epäsuorana tunnisteena aineistoon jä-
tetään kuntatieto. 

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen osallistujilta tutkimushaastattelujen 
yhteydessä erillisessä tutkimustiedotteessa kuvatulla tavalla. Tietoja kerä-
tään haastattelujen ääninauhoista. 

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuo-
lelle 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimuksen missään vaiheessa tai 
sen jälkeen tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

13. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä tutkimuksen missään vaiheessa tai sen jälkeen tut-
kimusryhmän EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

14. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmissä käsiteltävän tiedon suojaaminen: 

(x) käyttäjätunnus 
(x) salasana 
(  ) käytön rekisteröinti 
(  ) kulunvalvonta 
(  ) muu, mikä: 
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16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

(x) Henkilötietosi hävitetään 
( ) Henkilötietosi arkistoidaan 

Jos henkilötietosi arkistoidaan, mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi 
aikaa: henkilötietoja ei arkistoida tutkimuksen päätyttyä- 

17. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen? 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla 
tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan to-
teutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä kohdassa 17 mainit-
tua oikeuttaan, hänen tulee ottaa yhteyttä kohdassa 1 mainittuun tutki-
muksen yhteyshenkilöön. 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen kä-
sittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. 

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutki-
muksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös ha-
lutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista. 

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla 
on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.  

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vas-
tustaa käsittelyä pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-
asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat) 

Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai 
niiden käsittelyn rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tieto-
jesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. 

Oikeuksista poikkeaminen 

Edellä tässä kohdassa 17 ”Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkea-
minen” mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa 
tapauksessa. Näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lain-
säädännön mukaisesti esim. silloin, kun oikeudet estävät tieteellisen tai his-
toriallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen 
tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti. 

18. Valitusoikeus 
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Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mi-
käli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tie-
tosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Vaihde: 029 566 6700 
Faksi: 029 566 6735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
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Tutkimustiedote 

Resilientti Oulun kaupunki – Oulun kaupunkike-
hittäjien näkökulmia resilienssin kehittämiseen 
Arvoisa vastaanottaja, 

Kutsumme sinut osallistumaan kuntien resilienssiä, uudistumiskykyä ja 
elinvoimaa käsittelevään diplomityöhön liittyvään haastattelututkimukseen. 
Diplomityö tehdään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 

Diplomityössä tutkitaan kasvavan kaupungin resilienssiä. Tapaustutkimuk-
sen kohteena on Oulun kaupunki, tosin tarkasteltuna myös kuntarajat ylittä-
vässä verkosto- ja yhteistyökontekstissa. Tutkimuksen keskeisenä tavoit-
teena on selvittää Oulun kaupunkikehittäjien näkemyksiä resilienssistä, ja 
miten resilienssiä voidaan kehittää. 

Tutkimusaineistona käytetään kohdekunnan eli Oulun kaupungin keskei-
sille kaupunkikehittämisen ja -suunnittelun parissa työskenteleville henki-
löille suunnattuja haastatteluja. Kaikkiaan diplomityötä varten pyritään 
haastattelemaan noin kymmentä henkilöä. 

Yksilöhaastattelut toteutetaan kesä-elokuussa 2022 etähaastatteluina Zoo-
missa. Haastattelun kesto on noin 30-60 minuuttia. Haastattelut tallennetaan 
ja litteroidaan analysointia varten. Haastattelukysymykset koskevat Oulun 
kaupungin resilienssiä, eli muutosjoustavuutta, uudistumiskykyä ja elinvoi-
maisuutta niin kaupungin kuin myös laajemmassa mittakaavassa tarkastel-
tuna. Haastattelukysymykset lähetetään sähköpostitse haastateltaville etukä-
teen. 

Haastatteluaineiston pohjalta diplomityössä tehdään tavanomaisia vertailuja 
ja yhteenvetoja yhdessä muun aineiston kanssa ja haastattelusitaatit esite-
tään haastateltavien anonymiteettiä suojellen. Valmis diplomityö julkais-
taan syksyllä 2022, jonka jälkeen valmis työ on avoimesti luettavissa Oulun 
yliopiston lopputöiden internet-verkkotietokanta Laturissa. Haastateltaville 
tarjotaan yhteinen haastattelun tulosten esittelytilaisuus alkusyksystä 2022. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä tutkimuk-
sesta tai keskeyttää osallistumisesi siihen missä vaiheessa tahansa ja ilman 
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seuraamuksia. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, voit lähettää asiasta säh-
köpostia työn vastuuhenkilölle, jonka yhteystiedot ovat alla. 

Tutkimusaineistoihin ei ole pääsyä tutkimusryhmän ulkopuolisilla henki-
löillä. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa säilytetään tutkimuksen aikana tut-
kijoiden tietokoneilla salasanalla suojattuna ja/tai Oulun yliopiston verkko-
levyllä salasanasuojauksen takana. Jos aineistosta otetaan tulosteita, säilyte-
tään ne lukollisessa kaapissa. Tutkimuksen päätyttyä haastattelutallenteet 
hävitetään. 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Laura Häkkänen 

Yhteystiedot: 

Tutkimuksen vastuuhenkilönä ja haastattelijana toimii Laura Häkkänen, 
TkK (laura.hakkanen@student.oulu.fi). 

Diplomityön ohjaajana toimii Oulun yliopiston tutkijatohtori, Engaged Re-
search Officer Sari Hirvonen-Kantola (sari.hirvonen-kantola@oulu.fi) 
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Suostumusasiakirja 

Olen tutustunut ”Resilientti Oulun kaupunki – Oulun kaupunkikehittäjien 
näkökulmia resilienssin kehittämiseen” – diplomityön haastattelututkimuk-
sen tiedotteeseen. Minulla on lisäksi ollut mahdollisuus tehdä halutessani 
tarkentavia kysymyksiä tutkimuksesta. 

Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että voin kes-
keyttää osallistumiseni siihen milloin tahansa, syytä ilmoittamatta ja ilman 
seuraamuksia ottamalla yhteyttä tutkimuksesta vastaavaan henkilöön. Tie-
dän myös, että tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti eikä henki-
lötietojani sisällytetä tutkimuksen perusteella laadittaviin tieteellisiin tai 
muihin julkaisuihin eikä niitä paljasteta hanketta koskevissa suullisissa esi-
telmissä. 

Vahvistan 

1) että olen halukas osallistumaan tutkimukseen. 

Laura Häkkänen 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön 
maisteriopiskelija, tutkimuksesta vastaava henkilö 
laura.hakkanen@student.oulu.fi 
 
 
Haastateltava N.N. 
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Suunnitelma henkilötietojen minimoinnista 

Resilientti Oulun kaupunki - Oulun kaupunkike-
hittäjien näkökulmia resilienssin kehittämiseen 

Aineiston nimi: Resilientti Oulun kaupunki - Oulun kaupunkikehittäjien nä-
kökulmia resilienssin kehittämiseen: Asiantuntijoiden haastattelut Laura 
Häkkäsen diplomityöhön liittyen 

Suunnitelman tekijät: Laura Häkkänen, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yk-
sikkö 

Henkilötietojen minimoinnin toteuttaja: Laura Häkkänen 

1. Aineiston tiedot ennen henkilötietojen minimointia ja paljastumisris-
kin arviointi 

Alla on esitetty henkilötietojen minimointiin liittyvien ratkaisujen taustalla 
olevat tekijät, jotka perustuvat Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirjan 
ohjeisiin. 

1.1. Tutkimuksen perusjoukko ja otanta. Ketkä olivat tutkimuksen koh-
teena ja miten otanta tehtiin? Antavatko perusjoukko ja otanta itses-
sään harvinaisia tai ainutlaatuisia tietoja tutkimukseen osallistuneista 
henkilöistä? 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikölle tehtävän diplomityön perus-
joukko on Oulun kaupungilla kaupunkikehittämiseen ja -suunnitteluun liit-
tyvissä asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt.  

Haastattelujoukon lukumäärä on noin kymmenen työntekijää. Haastattelu-
joukon kohtuullisen pienen otannasta huolimatta tutkimukseen osallistu-
villa ei ole olemassa todennäköistä paljastumisen riskiä, sillä aineistoa käsi-
tellään kirjallisessa työssä anonyymisti / anonymisoidusti, haastateltavien 
asemaa, toimialaa tai titteleitä kertomatta.  

1.2.  Aineiston sisältö. Mitä suoria ja epäsuoria tunnisteita aineisto sisäl-
tää? Mitä aineiston tietoja yhdistelemällä henkilö saattaa olla tunnis-
tettavissa? Sisältääkö aineisto kolmansiin henkilöihin liittyviä tietoja ja 
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voiko niiden perusteella tunnistaa henkilöitä? Sisältääkö aineisto harvi-
naisia tai ainutlaatuisia tietoja? Ovatko aineiston tiedot sensitiivisiä? 

Diplomityön pääasiallisena aineistona ovat Oulun kaupungin kaupunkike-
hittämisen parissa työskentelevien henkilöiden yksilöhaastattelut, jotka tal-
lennetaan ja litteroidaan. Aineistoon sisältyviä suoria tunnistetietoja ovat 
haastateltavien nimet, sähköpostiosoitteet, ja haastattelujen puhetallenne.  

Epäsuoria tunnistetietoja ovat haastateltavien työtehtävät ja asema kaupun-
gin organisaatiossa. Haastatteluvastaukset voivat myös sisältää tietoa kol-
mansista osapuolista. 

Aineiston sisältö ei ole luonteeltaan sensitiivistä, eli siinä ei käsitellä tieto-
suojalainsäädännön mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin lukeutuvia tie-
toja, joista ilmenee etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen 
tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, hen-
kilön tunnistamista varten käsitellyt biometriset tiedot, terveyttä koskevat 
tiedot ja seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot. 

1.3. Aineiston ikä. Ovatko aineiston kohdejoukon tiedot muuttuneet ajan 
saatossa? 

Diplomityöhön kerättävä tallennettu ja litteroitu haastatteluaineisto poiste-
taan työn valmistuttua.  

Diplomityöstä jää tuloksena Oulun yliopiston lopputöiden tietokanta Latu-
riin tallennettava, avoimesti internetissä luettavissa oleva kirjallinen työ, 
joka sisältää otteita, analyysin ja yhteenvedon haastatteluaineistosta. 

1.4. Tutkittavista muualta saatavat tiedot. Onko aineiston tiedot yhdistet-
tävissä muualta löytyviin tietoihin? Onko henkilö niiden tietojen perus-
teella tunnistettavissa? 

Diplomityön tutkittavista eli haastateltavista muualta saatavia tietoja voivat 
olla esimerkiksi Oulun kaupungilla työskentelevien henkilöiden yhteystie-
dot kaupungin verkkosivuilla. Nimi ja haastateltavien työtehtävät kunnassa 
ovat aineistossa olevia tunnistetietoja, jotka mahdollistavat tutkittavien hen-
kilöiden tunnistamisen muun tiedon avulla. 

Diplomityössä haastatteluaineistoa täydennetään kohdekaupunkiin liitty-
vällä kirjallisella- ja verkkoaineistolla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Ou-
lun kaupungin strategiat, ohjelmat, raportit ja suunnitteluasiakirjat. Täyden-
tävään aineistoon sisältyy epäsuorina tunnistetietoina kohdekunta, sekä kes-
kusteltavien kuvaukset. 

Diplomityössä tuotetaan avoimesti saatavilla oleva kirjallinen työ, joka jul-
kaistaan ja on luettavissa Oulun yliopiston Laturi-tietokannassa. Lisäksi työ 
esitellään diplomityöseminaarissa syksyllä 2022. Haastatteluaineisto on yh-
distettävissä tutkimuksessa tuotettavaan kirjalliseen aineistoon ja viestin-
tään. 
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1.5. Aineiston käytettävyyden arviointi. Mitkä ovat tutkimuksellisesti mer-
kittävimmät tiedot, jotka henkilötietojen minimoinnissa halutaan ensisi-
jaisesti säilyttää ja mitkä tiedot mahdollisesti voidaan uhrata. 

Diplomityössä tutkitaan resilienssiä Oulun kaupungin näkökulmasta ja sitä 
ympäröivän seutualueen kontekstissa. Diplomityöhön liittyvän haastattelu-
tutkimuksen perusjoukko on kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen liitty-
vissä asiantuntijatehtävissä Oulun kaupungilla työskentelevät henkilöt. Tut-
kittavien työtehtävään liittyvää tunnistetietoa ei voida poistaa aineistosta, 
koska se käy ilmi tutkimuskysymyksistä ja tutkimusasetelmasta. Kyseisiä 
tunnistetietoja ei kuitenkaan julkaista valmiissa diplomityössä. 

Koska diplomityö tehdään yhden kaupungin sisältävänä tapaustutkimuk-
sena (case-tutkimus) ei myöskään tätä tietoa voida aineiston käytettävyyden 
näkökulmasta poistaa.  

2. Henkilötietojen minimoinnin periaatteet 

2.1. Perusjoukkoon ja otantaan liittyvät tunnistetiedot 

Diplomityö tehdään yhdelle kohdekunnalle, joten aineistoon välttämättö-
mästi sisällytetään tieto haastateltavien edustamasta kunnasta ja tieto, että 
haastateltavat toimivat kaupunkikehittämiseen liittyvien työtehtävien pa-
rissa. 

Haastattelut ovat asiantuntijahaastatteluja, eivätkä haastattelusisällöt käsit-
tele haastateltavien henkilökohtaisia asioita. Haastateltavien tunnistamisen 
ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa haastateltaville. 

2.2. Aineiston sisältöön liittyvät tunnistetiedot 

Aineiston sisältämät suorat tunnistetiedot, kuten haastateltavien yhteystie-
dot, äänitallenne ja litteroitu haastattelu poistetaan työn päätyttyä (kesä-
marraskuu 2022).  

Tutkimusaineiston sisällön sensitiivisyyttä arvioitaessa arvioidaan, onko 
haastatteluissa keskusteltu asia yhteiskunnassa tabu tai kuinka paljon asian 
paljastumisesta voi koitua haittaa henkilölle, organisaatiolle tai muulle ha-
vaintoyksikölle. 

2.3. Aineistosta muualta saatavat tiedot 

Hankkeen raportoinnissa ja viestinnässä sitoudutaan edellä kuvattuihin pe-
riaatteisiin henkilötietojen minimoinnista. 
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Tutkimusaineiston hallintasuunnitelma 
Resilientti Oulun kaupunki – Oulun kaupunkike-
hittäjien näkökulmia resilienssin kehittämiseen 

 
Tutkimusaineiston hallintasuunnitelman tekijä: 
 
Laura Häkkänen, diplomityön tekijä ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
yksikön opiskelija  
Sähköpostiosoite: laura.hakkanen@student.oulu.fi 
 
 
1. Aineiston kuvailu  
 
Millaista tutkimusaineistoa keräät? Käytätkö jonkun toisen valmiiksi 
keräämää aineistoa? Listaa käyttämiäsi tiedostomuotoja ja jos on käy-
tössä jotain erikoisohjelmia.  
 
Haastattelututkimuksen tutkimusaineisto muodostuu yksilöhaastattelu-
jen videotallenteesta, tekstinnetystä haastattelusta ja haastattelijan muis-
tiinpanoista. Aineistoihin liittyvät tiedostot ovat seuraavissa tiedosto-
muodoissa: tekstiasiakirjat .txt-tiedostot, Word-tiedostot (.doc) ja .pdf-
tiedostot, videotallenteet .mp4-tiedostot.   
 
 
2. Aineiston keruussa huomioitavat eettiset yms. asiat  
 
Sisältääkö aineistosi henkilötietoja (GDPR) tai muita salassa pidettäviä 
tai arkaluontoisia tietoja? Oletko tehnyt sopimuksen yrityksen tai muun 
kolmannen osapuolen kanssa aineiston käsittelystä?  
 
Edellisessä kappaleessa kuvailtuun aineistoon sisältyviä suoria tunniste-
tietoja ovat haastateltavien nimet, sähköpostiosoitteet, ja haastattelujen 
puhetallenne. Epäsuoria tunnistetietoja ovat haastateltavien työtehtävät 
ja asema kaupungin organisaatiossa. Haastatteluvastaukset voivat myös 
sisältää tietoa kolmansista osapuolista.  
 
Aineistoa ei luovuteta kolmannelle osapuolelle missään vaiheessa tutki-
musta. 
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Haastattelut ovat asiantuntijahaastatteluja, eivätkä haastattelusisällöt 
käsittele haastateltavien henkilökohtaisia tai arkaluontoisiksi luettavia 
asioita. Haastateltavien tunnistamisen, joka on hyvin epätodennäköistä, 
ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa haastateltaville. 
 
3. Aineiston dokumentointi ja metatiedot  
 
Millä periaatteella nimeät tiedostoja?  
 
Tiedostot on pyritty nimeämään siten, että niistä näkee heti, mitä sisäl-
tävät tai koskevat. Tiedoston nimessä on mukana myös luontipäivä-
määrä.  
 
Missä on lista aineistossa käytetyistä lyhenteistä?  
 
Diplomityöhön tulee lista siinä käytetyistä lyhenteistä. Kyseinen lista 
vastaa myös aineistossa käytettyjä lyhenteitä. Mahdolliset muut lyhen-
teet on selitetty siinä kohdassa, missä ne esiintyvät. 

 
Miten hallitset versioita?  
 
Kerättyihin aineistoihin merkitään aina päivämäärä ja samojen doku-
menttien eri versiot on merkitty järjestysnumeroilla.  
 
Millä menetelmällä aineisto on kerätty?  
 
Aineistona ovat Oulun kaupungin kaupunkikehittämisen ja -suunnitte-
lun parissa työskentelevien henkilöiden yksilöhaastattelut, jotka teh-
dään etänä Zoom-sovelluksen avulla ja joista tallennetaan videotal-
lenne. Haastattelut litteroidaan haastattelun jälkeen.  
 
Milloin aineisto on kerätty (aikaleimat)? Mistä se on kerätty?  
 
Haastattelutallenteisiin merkitään päivämäärä ja aika, milloin haastat-
telu on tehty.  
 
Onko aineiston keräämiseen käytetty laitteita?  
 
Haastatteluissa tekemiseen käytetään pöytätietokonetta, jossa on win-
dows 8-käyttöjärjestelmä.  
 
Aineiston anonymisointi?  
 
Haastatteluaineiston pohjalta diplomityössä tehdään tavanomaisia ver-
tailuja ja yhteenvetoja yhdessä muun aineiston kanssa ja haastattelusi-
taatit esitetään haastateltavien anonymiteettiä suojellen.  
 
Anonymisointi tehdään julkaistavaan diplomityöhön käyttämällä ni-
mien ja tarkan toimialan ilmoittamisen sijasta esimerkiksi seuraavaa il-
maisua: ”henkilö / virkamies x toimialalta y”. 
 
Miten aineiston laatu varmistetaan?  
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Haastattelut toteutetaan valitun ja ohjaajan kanssa läpikäydyn menetel-
män mukaisesti ja tehdään kattavat muistiinpanot. Litteroinnin oikeelli-
suus voidaan tarvittaessa varmistaa toisen henkilön toimesta. 
 
4. Tutkimusaineiston säilytys  
 
Onko aineisto turvallisessa paikassa? Onko varmuuskopioinnista huo-
lehdittu?  
 
Tutkimusaineistoihin ei ole pääsyä tutkimusryhmän ulkopuolisilla hen-
kilöillä. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa säilytetään tutkimuksen ai-
kana tutkijoiden tietokoneilla salasanalla suojattuna. Jos tiedostoista 
otetaan varmuuskopiota, tallennetaan ne ulkoiselle kovalevylle. Jos ai-
neistosta otetaan tulosteita, säilytetään ne lukollisessa kaapissa. Tutki-
muksen päätyttyä haastattelutallenteet hävitetään. 
  
 
5. Muut aineistoon liittyvät asiat  
 
Kenellä on käyttöoikeus aineistoon?  
Aineisto on henkilökohtaisissa tiedostoissa eli pelkästään omassa käy-
tössä. 
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