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1. Lähtökohdat ja tavoitteet 

Artovan kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksen toiminta perustuu pitkälti itsenäisille 

toimintaryhmille, jotka organisoivat kukin tiettyä osaa Artovan toiminnasta. Esimerkiksi 

elokuvakerho Artova Kinolla on oma ryhmänsä, joka pyörittää toimintaansa itseohjautuvasti. 

Poikkeukselliseen kansalaisaktiivisuuteen ja yhdistyksen sekä alueen elinvoimaisuuteen 

johtanutta itseohjautuvaa toimintamallia mallinnettiin WDC-vuoden aikana toteutetussa 

Artovan Henki -hankkeessa, jonka pohjalta kehitettiin syksyllä 2013 lanseerattu 

ArtovaMalli1.  

Artovan toiminnassa periaatteena on viime vuosina ollut se, että ihmisille, joilla on ideoita 

alueen kehittämiseen, tarjotaan mahdollisuus myös lähteä toteuttamaan kyseistä ideaa 

keräämällä joukko muita kiinnostuneita mukaan eli muodostamalla toimintaryhmiä. Ryhmät 

ja toimintojen tavoitteet voidaan muodostaa kaikille avoimissa ”sessioissa”, eli työpajoissa, 

joita ohjaa fasilitaattori. Session aikana ryhmille pyritään löytämään kiinnostuneiden joukosta 

myös vetäjä, joka on jatkossa vastuussa ryhmän koolle kutsumisesta. Lähidemokratiapilotin 

aihe – rantapuisto ja sen kehittäminen – oli noussut alueella kiinnostuksen kohteeksi, ja 

aiheesta oli järjestetty työpaja keväällä 2012. Se ei kuitenkaan tuottanut toimivaa ryhmää 

johtuen muun muassa ryhmän vetäjän puuttumisesta ja kiinnostuneiden asukkaiden 

keskenään hyvin ristiriitaisista näkemyksistä siitä, mihin suuntaan puistoa tulisi kehittää.  

Helsingin kaupungin demokratiatyöryhmän loppuraportin valmistuttua ja 

lähidemokratiapilottien haku käynnistyttyä mahdollinen lähidemokratiapilottikokeilu nousi 

keskusteluun myös Artovan alueella. Paljon puhututtaneet rantapuisto ja asukastalot 

päätettiin kytkeä demokratiapilotin teemoiksi, sillä molemmat teemat herättivät alueen 

ihmisissä erilaisia toiveita ja mielipiteitä. Vaikka alueella monella tapaa hyväksi todetut 

toimintaryhmät ovat kohdanneet vain vähän kritiikkiä, haluttiin kuitenkin tämän vähäisen 

kritiikin pohjalta kokeilla myös vaihtoehtoisia vaikuttamisen kanavia. Aiempi kritiikki on 

perustunut ryhmien tehokkaasta ja aikaansaavasta toiminnasta johtuneeseen ulkopuolisuuden 

kokemukseen ja kokemukseen vaikuttamismahdollisuuksien puutteesta niiden asukkaiden 

keskuudessa, jotka eivät ole kuuluneet toimintaryhmiin - huolimatta siitä, että ryhmät ja 

niiden muodostumiseen tähdänneet työpajat ovat olleet kaikille avoimia. Tämä voi 

muodostua ongelmalliseksi ristiriitatilanteissa, joissa eri asukasryhmät haluavat eri asioita.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 www.artovamalli.fi  
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Ottamatta kantaa vähäisen kritiikin oikeutukseen, voidaan teoriassa vallan keskittymistä 

pienen aktiivisen ryhmän käsiin kritisoida edustuksellisuuden puutteesta. Tämän vuoksi 

koettiin tärkeäksi kokeilla toimintaryhmien lisäksi uusia toimintatapoja, joissa erilaisten 

asukkaiden ääni saadaan laajemmin kuuluviin. Samaan aikaan ei kuitenkaan haluttu menettää 

aktiivista, jo toiminnassa olevaa itseohjautuvaa toimintakulttuuria, joka on lisännyt 

merkittävästi alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden toimintamahdollisuuksia.  

Asukasvaikuttamisen näkökulmasta rantapuiston kehittämiseen lähdettiin kahdella tavalla: 

yhtäältä aktivoitiin uudestaan alueesta jo kiinnostuksensa osoittaneet ihmiset järjestämällä 

maaliskuun alussa 2013 rantapuistotyöpaja Arabianrannan kirjastossa ja toisaalta lähdettiin 

hakemaan rakenteellista uudenlaista toimintatapaa rantapuiston kehittämiseen.  

1.1. Lähidemokratiakysely 

Vuodenvaihteessa 2012-2013 Artovan alueella toteutettiin lähidemokratiapilotin 

suunnitteluryhmässä toimivien tutkijoiden alkukartoituskysely, jolla selvitettiin muun muassa 

alueen asukkaiden suhdetta vaikuttamiseen alueella sekä heille tärkeitä teemoja, joihin 

asukkaiden tulisi pystyä vaikuttamaan. Kysely toteutettiin sähköisesti, ja siihen vastasi 

yhteensä 134 henkilöä. Vastaajajoukon vinoumista huolimatta kyselyllä saatiin yleiskuva 

vaikuttamisnäkemyksistä ja tärkeiksi koetuista aiheista alueella.  

Kyselyn avovastausten perusteella erityisesti lapsiperheiden palvelut, harrastukset, asuminen 

ja liikennejärjestelyt olivat aiheita, joista tulisi keskustella tai päättää kaupunginosatasolla. 

Rantapuisto ja asukastilat kiinnostivat vastaajia, minkä nähtiin ennakoivan myös kiinnostusta 

osallistua niihin liittyviin pilottihankkeisiin. Laajempi kartoitus vahvisti siis 

demokratiapilottihankkeen aktiivien mutu-tuntumaa siitä, mikä alueella puhututtaa. 

Kyselyn keskeisimpänä tuloksena voitiin kuitenkin pitää sitä, että lähes puolet vastaajista piti 

nykyisiä vaikutusmahdollisuuksiaan riittämättöminä, ja jopa kolme neljästä vastaajasta halusi 

osallistua nykyistä enemmän asuinaluettaan koskevaan päätöksentekoon. Vaaleilla valittavat 

kaupunginosavaltuustot saivat jonkin verran vastustusta Artovan alueella, mutta sen sijaan 

lähes puolet vastaajista toivoi päätöksenteon tueksi kansanäänestyksiä ja jopa kaksi kolmesta 

kannatti kuntalaisille tarkoitettujen keskustelutilaisuuksien järjestämistä.  
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Kyselyn perusteella vahvistui käsitys siitä, että keskustelu lähidemokratialle asetettavista 

tavoitteista ja konkreettisista välineistä on koko Helsingin sekä  kaupunginosien tasolla hyvin 

ajankohtaista. Kyselyn tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. 

 

2. Työpajat ja toimintaryhmät 

Työpajat eli sessiot ovat ihmisten osallistamisen ja vastuuttamisen työkaluja. Työpajaa vetää 

fasilitaattori, jonka tehtävänä on auttaa työpajan osallistujat organisoimaan heidän yhteinen 

kiinnostuksen kohteensa aktiiviseksi toiminnaksi ja teoiksi. Työpaja on yhden illan mittainen, 

tilaisuus, jonka aikana tarkennetaan keskeiset yhteiset tavoitteet, sovitaan työskentelyn 

tavoista ja jaetaan vastuut toiminnan suhteen jatkossa. Illan aikana ryhmälle valitaan 

kiinnostuneiden joukosta myös vetäjä. Työpajat ovat toimineet Artovan alueella kulloisenkin 

teeman ”aluefoorumeina”: niistä tiedotetaan eri kanavien kautta, ja kuka tahansa voi 

osallistua työskentelyyn. Työpajoihin myös ”täsmäkutsutaan” teeman kannalta 

merkityksellisiä toimijoita.  

Toimintaryhmät ovat työpajoissa syntyneitä, itseohjautuvia ryhmiä, jotka vievät eteenpäin 

yhdessä sovittuja asioita. Näille ryhmille on tyypillistä, että niissä on mukana vähintään yksi 

Artovan hallituksen edustaja ja ryhmillä on jokin budjetti toiminnalleen. Myös Artovan 

koordinaattori avustaa ryhmien toiminnassa ja käytännön asioiden edistämisessä. Koska 

työpajoissa syntyneet toimintaryhmät toimivat omaehtoisesti ja itseohjautuvasti, samaan 

aikaan on olemassa useita eri toimintaryhmiä. Artovan alueella esimerkiksi Arabian 

katufestivaalit, Artova Kino ja Arabia Film Festival tuotetaan toimintaryhmissä. Myös koko 

Artovan Henki WDC-hankekokonaisuus koostui itsenäisistä toimintaryhmistä.  

2.1. Case rantapuistotyöpaja 

Asukkaiden toiveita rantapuiston kehittämiseen oli tiedusteltu lähidemokratiakyselyssä 

vuodenvaihteessa 2012-2013. Kysely toimi myös lähidemokratiapilotin käynnistäjänä, jolla 

kartoitettiin asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta lähidemokratiapilotin teemoihin. 

Kyselyn tulokset päätettiin julkistaa maaliskuussa 2013 pidetyssä työpajassa. Kyselyssä 

nousseet toiveet koskien rantapuistoa olivat osin samansuuntaisia kuin mitä aiemmissa, 
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vuoden 2012 työpajoissa oli noussut esiin, joten ennakko-oletus oli, että ihmiset ovat 

kiinnostuneita aiheesta ja jossain määrin valmiita työskentelemään asioiden edistämiseksi. 

Työpaja järjestettiin Arabianrannan kirjastossa, joka on alueen asukkaiden aktiivisessa 

käytössä, ja julkisena tilana avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuudesta tiedotettiin Artovan 

alueen kauppojen, kirjaston, asukastila Kääntöpaikan ja joidenkin taloyhtiöiden 

ilmoitustaululla sekä lähidemokratiapilotin ja Artovan Facebook-sivuilla. 

Työpajaan osallistui noin 20-30 ihmistä. Osanottaja määrä vaihteli hieman kolmetuntisen 

työskentelyn aikana, ja eniten paikalla oli ihmisiä siinä vaiheessa, kun esitetyistä 

kehittämisehdotuksista valittiin äänestämällä2 kehittämiskelpoisimmat. Paikallaolijoista osa 

oli jo aiemmin teemaan liittyviin työpajoihin osallistuneita aktiiveja. Heidät voitiin jakaa 

karkeasti kahteen joukkoon: ne, joille oli tärkeää vapaa kansalaisaktiivisuuden lisääminen, 

sekä ne, joiden intressinä oli taata rantapuiston rauhallisuus. Tilaisuuteen osallistui myös 

jonkin verran ensikertalaisia, jotka olivat kiinnostuneet asiasta. 

Fasilitaattorin vetämä työpaja eteni ideoiden kartoittamisesta ja kirjaamisesta parhaiden 

ideoiden valitsemiseen ja niiden jatkotyöstämiseen läsnäolijoiden kiinnostuksen mukaan. 

Eniten kannatusta saivat rantapuistoon rakennettava laituri ja kahvila, 

liikuntamahdollisuuksien lisääminen, ”ei tehdä mitään” ja ympäristötaideteos. Ei tehdä 

mitään -idean työstämiseen ja realisoimiseen ei kuitenkaan löytynyt innokkaita, joten 

perustettiin neljä ryhmää, joissa ideoita lähdettiin miettimään toteuttamisen näkökulmasta. 

Käytännössä rakennettiin toimintasuunnitelmaa kirjaamalla ylös tarpeellisia tehtäviä ja 

sijoittamalla niitä aikajanalle. Aikaa tähän työskentelyvaiheeseen jäi vähän, eikä kovin 

konkreettisiin lopputuloksiin vielä päästy. Suuri osa läsnäolijoista kuitenkin innostui 

työskentelystä. Paikalla oli myös keskeisten virastojen edustajia, jotka pystyivät antamaan 

vinkkejä ja tietoa käytännön toteutusmahdollisuuksiin liittyen. 

Työpajan lopuksi kukin ryhmä sopi seuraavan tapaamisen tai tehtävän asian edistämiseksi. 

Joukosta valittiin myös ryhmien yhteyshenkilö.  

2.2. Case rantapuisto-toimintaryhmät 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Jokaisella kolme ääntä, jotka piirrettiin tukkimiehen kirjanpidolla kannatettujen ehdotusten viereen. 
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Toimintaryhmiä syntyi edellä kuvatussa tilaisuudessa neljä: laituriryhmä, kahvilaryhmä, 

ympäristötaideteosryhmä ja ulkoliikuntapaikkaryhmä. Viimeksi mainitun toiminta raukesi 

saman tien, sillä työpajassa paikalla ollut liikuntaviraston edustaja osasi kertoa, että 

Arabianrannan liikuntapuistoon on jo tulossa ulkoliikuntapiste. Kahvilaryhmä aloitti 

toimintansa varsin innostuneesti, ja siihen kuului myös potentiaalisen kahvilayrittäjä. 

Laituriryhmä kirjoitti auki alueella nousseet ehdotukset laiturien paikoista. Ryhmän jäsenillä 

itsellään ei kuitenkaan ollut suurta henkilökohtaista intressiä ajaa laituriasiaa eteenpäin 

eivätkä he edustaneet mitään yhdistystä, joka voisi ottaa esimerkiksi venelaiturin hoitaakseen. 

Asian edistäminen raukesi muutaman tapaamiskerran ja kaupunkiin päin suuntautuneen 

yhteydenoton jälkeen. Ympäristötaideteosryhmällä oli paljon ideoita, ja itse halua myös viedä 

ideoita käytäntöön. Aluesuunnittelijan avulla he pystyivät kevään aikana realisoimaan 

suunnitelmiaan ja toimivat varsin itsenäisesti asian edistämiseksi. Työpajassa perustetuista 

toimintaryhmistä jäi siis elämään aluksi kolme ja myöhemmin käytännössä kaksi. Tätä 

loppuraporttia kirjoitettaessa alkuvuodesta 2014 asioita omalla tahollaan edistävät edelleen 

ympäristötaideteosryhmä ja kahvilaryhmä. 

Ryhmien keskinäinen yhteydenpito jäi varsin vähäiseksi, ja kevään aikana järjestettiin kaksi 

toimintaryhmien yhteistapaamista, joissa molemmissa oli paikalla myös aluesuunnittelija 

Petri Arponen. Hän toimi tapaamisissa neuvonantajan ja sparraajan roolissa.  

2.3. Case asukastalotyöpaja 

Asukastalojen toiminnan kehittämiseksi järjestettiin Arabian Asukastalot ry:n toimesta 

työpaja marraskuun alussa 2013. Pohjalla vaikutti Artovan avoimen toiminnan idea ja halu 

sitouttaa alueen asukkaita toimintaan osallistuttamalla suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Työpajan ohjaajana toimi fasilitaattori Katriina Haikala, ja työpajaan osallistui 20 alueen 

asukasta. Työpaja sisälsi esittelyvaiheen ja lyhyen alustuksen asukastoiminnasta. Sen jälkeen 

olivat ohjelmassa ideointi ja jatkosta sopiminen. Osallistujilla oli myös kysymyksiä liittyen 

alueen päätöksentekoon ja tapahtumiin yleensä. Ideoinnista toteutukseen lähteneet ideat 

liittyivät kulttuuritapahtumiin ja yhteisöllisiin piknikkeihin. Työpajassa yleiseksi 

keskusteluksi nousi myös tiedottamisen tärkeys osallistumisen mahdollistamiseksi. Uuden 

itseohjautuvan toimintatavan edistämiseksi työpajoja on syytä jatkossa järjestää 

lukukausittain. Työpajan kautta toimintaan saatiin osallistumaan täysin uusia alueen 

asukkaita. 
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3. Asukasraati 

Asukasraati – yleisemmältä nimeltään kansalaisraati – on yksittäisistä kansalaisista koottu 

demokraattinen elin, joka tuo kansalaismielipiteen edustuksellisen päätöksenteon tueksi. 

Kansalaisraati pohjautuu Yhdysvalloissa 1970-luvulla kehitettyyn kansalaisjuryyn joka on 

maallikoista koostuva valamiehistön kaltainen toimielin3. Kansalaisjuryn osallistujat valitaan 

satunnaisotannalla, juryn koko on useimmiten 18-24 henkilöä ja prosessi kestää neljästä 

viiteen päivään. Juryn toimeksianto ja aihe tulevat useimmiten joltakin julkisorganisaatiolta, 

joka myös käsittelee sen suositukset. Juryn jäsenille lähetetään etukäteen tietoa menetelmästä 

ja asiakysymyksestä. Ensimmäisinä kokoontumispäivinä kansalaisjury kuuntelee ja 

“kuulustelee” asiantuntijoita. Kuulemistilaisuuksia valvovat puolueettomat moderaattorit. 

Sen jälkeen osallistujat keskustelevat aiheesta ja muodostavat ratkaisuehdotuksia saamiensa 

tietojen sekä muiden osallistujien esittämien argumenttien pohjalta. Lopuksi kansalaisjury 

esittää suosituksensa tai päätöksensä poliitikoille ja muille kansalaisille. Kansalaisjuryja 

vastaava suunnittelusolumalli kehitettiin Saksassa samaan aikaan kuin juryt Yhdysvalloissa4. 

Suunnittelusoluja järjestetään yleensä useita rinnakkain mahdollisimman laajan 

osallistujamäärän mahdollistamiseksi, ja niiden prosessi kestää kauemmin kuin 

kansalaisjuryjen tiivis työskentely5.  

Kansalaisjuryjen taustalla vaikuttaa deliberatiivisen demokratian teoria, jonka mukaan 

yhteiskunnallisen päätöksenteon tulisi pohjautua puntaroivaan ja harkitsevaan julkiseen 

keskusteluun, jossa ovat edustettuina kaikki päätösten kohteena olevat kansalaiset. 

Päätösvaihtoehtojen puntaroinnin nähdään toteutuvan parhaiten deliberaatiossa, eli 

tasapuolisessa ja eri mielipiteitä kunnioittavassa keskustelussa, jossa esitettyjä ajatuksia 

arvioidaan ainoastaan niiden perustelujen – eikä esimerkiksi puhujan taloudellisen tai etnisen 

taustan – pohjalta.6 

Erilaisia kansalaisjuryja on järjestetty Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Tanskassa, 

Australiassa ja Iso-Britanniassa yhteensä yli 300. Aiheina ovat useimmiten olleet poliittisesti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Jefferson Center: www.jefferson-center.org/ 
4 www.planungszelle.de 
5 Smith 2005, 41. 
6 Goodin 2008. 
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hankalat paikallistason kysymykset kuten koulutus ja terveydenhuolto, mutta juryja on 

järjestetty myös budjettikysymyksistä7. 

Suomessa on järjestetty viime vuosina useita kansalaisjuryja muistuttavia kansalaisraateja. 

Vaasan kaupunki on toteuttanut vanhusten, nuorten ja vammaisten henkilöiden 

kansalaisraadit yhdessä Vaasan yliopiston hallinto- ja terveystieteiden laitoksen kanssa. 

Jyväskylän kaupunki on kokeillut kansalaisraatia kaavoituksen ja asiakaspalvelun 

kehittämisessä alkuvuodesta 2012, ja jatkanut raatimenetelmän käyttöä alueellisessa 

osallistumisessa. Raatimenetelmää on hyödynnetty myös Mikkelin kaupungissa 

lähidemokratian suunnittelussa8 sekä Säkylän kunnassa vanhuspalvelujen kehittämisessä. 

Setlementtiliitto on järjestänyt hankkeessaan kansalaisraadit Vaasan Palosaaressa, Tampereen 

Hervannassa sekä kahdesti Kemijärvellä 9 . Lisäksi Turun yliopistossa on järjestetty 

tutkimuksellisissa tarkoituksissa deliberatiiviset kansalaiskeskustelut ydinvoimasta ja 

maahanmuutosta10, ja Vaasan yliopiston hankkeessa kansalaisfoorumeja on hyödynnetty 

eutanasiaa koskevaa päätöksentekoa tutkittaessa11. 

3.1. Case rantapuistoraati 

Artovan lähidemokratiapilottihankkeessa kansalaisraatimenetelmää sovellettiin 

Arabianrannan ja Toukolan rantapuiston kehittämiseen. Aihe valikoitui Artovan aiempien 

työpajojen ja asukkaiden toiveiden pohjalta. Vaikka rakennusviraston näkökulmasta 

rantapuisto ei ole enää uudisrakennuskohde, rantapuiston alue ja aktiviteetit ovat herättäneet 

paljon keskustelua Artovan alueella viime vuosina. Raatimenetelmän valinnassa ratkaisevana 

tekijänä olivat demokratiapilotin ydinryhmän jäsenet, joiden joukossa oli muun muassa 

suoran ja deliberatiivisen demokratian malleja tutkiva jatko-opiskelija. Sekä aiheen että 

menetelmän valinnasta päätti demokratiapilotin ohjausryhmä, eli käytännössä alueen 

vapaaehtoiset kansalaistoimijat.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Karjalainen 2012. 
8 Niinikoski & Setälä 2012. 
9 http://www.setlementti.fi/uusi-paikallisuus/osahankkeet/kemijarvi/kemijarven-kansalaisraati-2012/ 
10 Grönlund ym. 2010. 
11 http://www.uva.fi/fi/cooperation/projects/eutanasia/ 
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Raadin kysymyksenasetteluksi tarkentui ”Millainen on tulevaisuuden rantapuisto?”, ja 

raatityöskentelyn tavoitteeksi asetettiin konkreettisia kehityskohteita sisältävän ja eri 

väestöryhmät huomioon ottavan rantapuiston kehitysohjelman tuottaminen kirjallisen 

julkilausuman muodossa. Raatityöskentelyn suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli myös 

osallistuvan budjetoinnin soveltaminen viimeisellä kokoontumiskerralla konkreettisista 

hankkeista äänestettäessä. Tähän vaiheeseen ei kuitenkaan saatu kaupungilta tukea, joten 

osallistuvan budjetoinnin kokeileminen jätettiin pois raatiprosessista. 

3.1.1. Osallistujien valinta 

Raadin osallistujat valittiin alkuperäisen kansalaisjurymallin mukaisesti satunnaisotantaa 

hyödyntäen. Kutsu asukasraadin osallistujaksi lähetettiin 300 satunnaisesti valitulle yli 15-

vuotiaalle Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaalle. Helsingin kaupungin 

tietokeskus teki otannan postinumeroihin perustuen. Kutsussa pyydettiin ilmoittautumista 

asukasraadin kolmeen tapaamiseen sekä lyhyen taustakyselyn täyttämistä. Kyselyssä 

kartoitettiin mm. vastaajan ikää, sukupuolta, äidinkieltä, koulutustasoa, elämäntilannetta ja 

asumismuotoa sekä asenteita rantapuistoon liittyen. Kutsun ja kyselyn lähettämisestä 

vastasivat Helsingin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa työskentelevät 

lähidemokratiakoordinaattorit. Vastaanottajat saivat postissa lisäksi hallintokeskukseen 

osoitetun palautuskuoren, jonka postimaksu oli valmiiksi maksettu. Vastaukset käsitteli ja 

koodasi lähidemokratiakoordinaattori hallintokeskuksessa. Kutsukirjeessä vastaanottajille 

korostettiin, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä henkilötietoja käytetä 

muuhun kuin kansalaisraadin muodostamiseen. 

Asukasraadin aikajana 

Huhtikuun puoliväli: Kyselyn ja saatekirjeen lähettäminen satunnaisotokselle 

Huhtikuun loppu: Ilmoittautumisten takaraja 

Toukokuun alku: Raadin osallistujien valinta 

15.5.: Raadin ensimmäinen kokoontuminen 

22.5.: Toinen kokoontuminen 

28.5.: Kolmas kokoontuminen 

Kesäkuu: Julkilausuman kommentointi ja viimeistely 

12.9.: Julkistamistilaisuus ja paneelikeskustelu 

Lokakuu 2013 – tammikuu 2014: Lausuntokierros 
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Kyselyyn vastasi 47 asukasta, joista 37 vahvisti erikseen haluavansa osallistua asukasraadin 

työskentelyyn. Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet edustivat erittäin hyvin alueen väestöä 

sukupuolen ja äidinkielen suhteen. Myös asuinalueen ja ikäryhmän mukaan tarkasteltuna 

vapaaehtoisten joukko oli melko edustava, tosin keski-ikäiset olivat jokseenkin 

yliedustettuina alle kolmikymppisten taas jäädessä aliedustetuiksi. Vaikka Arabianranta on 

Artovan asuinalueistakin suurin, sen asukkaat olivat hieman yliedustettuina kansalaisraatiin 

ilmoittautuneiden joukossa. Toukolasta ja Vanhastakaupungista tuli kustakin vain muutama 

ilmoittautuminen. Tämä voi liittyä aiheen valintaan siten, että lähempänä rantapuistoa asuvat 

kokivat raadin työskentelyn kiinnostavammaksi kuin Hämeentien toisella puolella tai 

lähempänä Viikkiä asuvat. Korkeasti koulutetut sekä omistusasunnossa asuvat olivat myös 

yliedustettuina muihin koulutustasoihin ja vuokralla asujiin verrattuna. Ottaen huomioon, että 

alueella asuu erittäin paljon lapsia ja nuoria, oli tärkeää saada raatiin myös lasten vanhempia. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukossa korostuivat kuitenkin ne aikuiset, joilla ei asu 

alle 18-vuotiaita lapsia samassa kotitaloudessa. 

Vapaaehtoisten joukosta valittiin hallintokeskuksessa lopulta 30 jäsentä asukasraatiin. Edellä 

mainittujen yliedustettujen ryhmien perusteella jätettiin pois eläkeikäisiä, Arabianrannassa 

asuvia, korkeasti koulutettuja tai ilman alaikäisiä lapsia asuvia vastaajia. Näin raadin 

kokoonpano saatiin mahdollisimman hyvin alueen asukkaita edustavaksi. Kaikille 

vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille vastattiin kirjeitse, ja valituiksi tulleille lähetettiin 

tarkempaa tietoa raadin kokoontumisista. Heitä pyydettiin myös vahvistamaan 

osallistumisensa ja ilmoittamaan erityistarpeistaan lähidemokratiakoordinaattorille.  

Kolme raatilaista ilmoitti etukäteen, ettei pääse osallistumaan ensimmäiseen 

kokoontumiseen, ja kaksi raatiin valittua perui osallistumisensa kokonaan. Yhteensä 

ensimmäisessä tilaisuudessa oli paikalla 21 henkilöä. Toisessa kokoontumisessa paikalla oli 

kaksi uutta raadin jäsentä, joten yhteensä raatityöskentelyssä oli mukana 23 osallistujaa. 

Viimeisessä vaiheessa pois jääneiden johdosta raadin kokoonpano muuttui hieman siten, että 

keskusteluissa korkeasti koulutetut ja asunnonomistajat olivat hieman yliedustettuina. Myös 

eläkeikäisiä oli lopullisessa kokoonpanossa hieman enemmän kuin valittujen joukossa ja 

koko alueella keskimäärin, mutta sen sijaan lapsiperheiden edustus parani lopullisessa raadin 

osallistujajoukossa. Raadin kokoonpano eri vaiheissa sekä Arabianrannan, Toukolan ja 
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Vanhankaupungin väestöä koskevat tunnusluvut on esitetty kokonaisuudessaan taulukossa 

liitteessä 2. 

3.1.2. Raatityöskentely ja tuotokset 

Asukasraati kokoontui keskustelemaan ja työstämään julkilausumaa rantapuiston 

kehittämisestä kolmena keskiviikkoiltana asukastalo Kääntöpaikalla klo 18-21. Asukastalo 

sijaitsee keskeisellä paikalla Arabianrannan kirjaston ja oppilaitosten tuntumassa, ja on tilana 

tuttu useille asukkaille erilaisten Artovan tapahtumien ja harrastustoiminnan kautta. 

Kokoontumisen käytännön järjestelyistä vastasivat Artovan lähidemokratiapilotin 

ydinryhmän jäsenet. Tilaisuuksissa oli kahvitarjoilu, jonka kustannukset korvasi kaupungin 

hallintokeskus. 

Ensimmäisessä kokoontumisessa 15.5. käytiin läpi raatityöskentelyn tavoitteet. Sen jälkeen 

osallistujat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti, miksi olivat päättäneet osallistua 

raatityöskentelyyn. He täyttivät lisäksi ennakkokyselyn, ja heille jaettiin taustamateriaalina 

joulukuussa 2012 toteutetun lähidemokratiakyselyn tulokset ja karttakuva rantapuistosta. 

Keskustelua varten järjestäjät olivat jakaneet osallistujat etukäteen kolmeen pienryhmään, 

joihin siirryttiin tilaisuuden loppuajaksi. Jokainen pienryhmä istui omassa tilassaan. 

Pienryhmissä osallistujat keskustelivat moderaattorien johdolla siitä, millaisten arvojen tulisi 

ohjata rantapuiston kehittämistä lähivuosina, ja miten eri väestöryhmien tarpeet voitaisiin 

huomioida. Moderaattorit kirjasivat ylös pienryhmän keskustelussa esiin nousseita arvoja ja 

väestöryhmien tarpeita, ja tekivät niistä lopuksi yhteenvedon – joissain ryhmissä äänestämistä 

apuna käyttäen. Tilaisuuden lopussa moderaattorit esittelivät vielä ryhmien tuotokset koko 

raadille, ja niistä käytiin lyhyt keskustelu.  

Toisessa kokoontumisessa 22.5. osallistujille esiteltiin lyhyesti, mitä ideoita rantapuiston 

kehittämiseksi on esitetty aiemmissa työpajoissa ja sähköisessä kyselyssä sekä kolmessa 

toimintaryhmässä (kahvila, laituri ja ympäristötaideteos). Lisäksi raati kuuli alustuksessa 

kokemuksia Herttoniemen rantapuiston suunnittelusta ja toteutuksesta. Pienryhmissä 

osallistujat keskustelivat konkreettisista hankkeista ja niiden perusteluista sekä siitä, miten ne 

toteuttavat edellisessä tapaamisessa määriteltyjä arvoja. Osallistujat saivat sekä kommentoida 

alueen asukkaiden aiemmin esittämiä ideoita että tuoda esiin uusia kehityskohteita. 

Pienryhmät keskustelivat myös näiden hankkeiden tarkemmista yksityiskohdista kuten 

sijoittumisesta puiston eri osiin. Moderaattoreiden avulla pienryhmät valitsivat jatkoon 5-7 



! "#!

tärkeintä kehityshanketta, jotka esiteltiin muille ryhmille tilaisuuden lopussa. Toisessa 

kokoontumisessa oli raadin jäsenten lisäksi läsnä kaupungin viranhaltijat rakennusvirastosta, 

kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä nuorisoasiainkeskuksesta. He kiersivät eri pienryhmissä 

ja vastasivat tarvittaessa osallistujien kysymyksiin omassa virastossaan valmisteltavien 

asioiden pohjalta.  

Kolmannessa kokoontumisessa 29.5. raati keskusteli pienryhmissä edellisellä kerralla 

valittujen ideoiden toteutuksesta rantapuiston kokonaisuuden kannalta. Lopuksi raati kävi 

läpi julkilausuman runkoa sihteerin johdolla, ja priorisoi hankkeiden toteutus- ja 

tärkeysjärjestykseen. Viimeisessä kokoontumisessa käytiin lisäksi läpi julkilausuman 

käsittelyä kaupungin organisaatiossa sekä sovittiin tiedotustilaisuuden järjestämisestä 

syksyllä. Viimeisen kokoontumisen jälkeen julkilausuman luonnos lähetettiin kaikille raadin 

jäsenille kommentoitavaksi, ja muutosten jälkeen sen lopullinen versio valmistui kesäkuun 

puolivälissä.  

Asukasraati määritteli julkilausumassaan viisi rantapuiston kehittämistä ohjaavaa arvoa: 

Elävyys, luonnonläheisyys, kauneus ja viihtyisyys, kannustaminen yhteisöllisyyteen sekä 

ympärivuotisuus.  Raadin näkemyksen mukaan rantapuiston kehittämisessä tuli huomioida 

laajasti eri ikäryhmät sekä puistoa eri tarkoituksiin käyttävät ihmiset, painottaen kuitenkin 

ensisijaisesti alueen vakituisia asukkaita. Konkreettisiksi kehityshankkeiksi raati nosti mm. 

laituri-kahvilayhdistelmän, amfiteatterin, tekonurmen, valaistuksen lisäämisen, 

ympäristötaideteoksen ja piknik-pöytäryhmät. Raadin julkilausuma on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä 3. 

Raadin kokoamisesta ja työskentelyn käynnistymisestä tiedotettiin Artovan sivuilla, 

Facebook-ryhmässä ja kaupungin lähidemokratiapilottien yhteissivuilla. Laajemmin sitä ei 

kuitenkaan markkinoitu asukkaiden keskuudessa osallistujamäärän rajallisuuden takia.  

3.1.3. Työ osaksi kaupungin päätöksentekoa 

Puistoalueen kuten Arabianrannan rantapuiston kehittämisen piiriin kuuluu useiden eri 

hallinnonalojen asioita. Osittain tästä johtuen, ja toisaalta demokratiahankkeiden 

pilottiluonteisuuden johdosta asukasraadin suunnitteluvaiheessa ei sovittu etukäteen, mikä 

taho/tahot vastaanottavat raadin julkilausuman. Kaupungin demokratiapilottien 

koordinaattorit olivat mukana raadin suunnittelutapaamisessa ja kokoontumisissa, ja 
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muodostivat näiden pohjalta kaupunkiorganisaation sisälle yhteistyöverkoston, johon kuului 

kolme viranhaltijaa rakennusvirastosta, talous- ja suunnittelukeskuksesta ja liikuntavirastosta. 

Kaksi viimeksi mainittua henkilöä eivät käytännössä olleet läsnä raadin kokoontumisissa, 

mutta kaupunkisuunnitteluviraston edustaja sekä nuorisoasiainkeskuksen edustaja sen sijaan 

olivat.  

Raadin julkilausuma toimitettiin sen valmistuttua ensin lähidemokratiapilotin 

koordinaattoreille, jotka kutsuivat koolle palaverin raadin järjestäjien, rakennusviraston ja 

kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kesken. Julkilausuma julkistettiin lopulta avoimessa 

tiedotustilaisuudessa Arabianrannan kirjastossa 12.9., jossa sen vastaanotti 

kommenttipuheenvuoron kera kaupungininsinööri rakennusviraston johtavana viranhaltijana. 

Tilaisuudessa julkilausuma luovutettiin lisäksi kolmelle kaupunginvaltuutetulle, jotka oli 

kutsuttu panelisteiksi asukasvaikuttamista koskevaan paneelikeskusteluun saman tilaisuuden 

loppuosaan. Julkistamistilaisuuden jälkeen julkilausuma toimitettiin myös Helsingin 

kaupungin kirjaamon kautta lausuntokierrokselle asianosaisiin virastoihin. Tätä raporttia 

kirjoitettaessa kolme tahoa (rakennusvirasto, kulttuurikeskus ja ympäristökeskus) oli antanut 

kirjallisen lausuntonsa rantapuistoraadin julkilausumaan. 

Lausuntokierroksen lisäksi raadin julkilausuma tullaan ottamaan huomioon rantapuistoa 

koskevan aluesuunnitelman valmistelussa lähivuosina. 

3.1.4. Osallistujien palaute 

Ennakkokysely 

 

Raadin jäseniltä tiedusteltiin ensimmäisen kokoontumisen alussa lyhyellä anonyymilla 

kyselyllä, mitä odotuksia heillä oli asukasraadin työskentelyä kohtaan ja miksi he olivat 

päättäneet lähteä mukaan raatityöskentelyyn. Yhteensä 21 raadin jäsentä täytti tämän 

ennakkokyselyn. Odotuksia tiedusteltaessa seitsemästä vastausvaihtoehdosta pyydettiin 

valitsemaan vain yksi, tai kertomaan jokin muu odotus. Lähes puolet vastaajista (n=9) odotti 

raatityöskentelyltä vaikuttamista Helsingin kaupungin päätöksentekoon rantapuistosta. 

Seuraavaksi eniten odotettiin rantapuistoa koskevien uusien ideoiden kehittämistä (n=4) ja 

asukkaiden mielipiteiden kuulemista (n=3). Kolme vastaajaa ei halunnut valita ainoastaan 

yhtä raatityöskentelyä koskevaa odotusta. Kukaan osallistujista ei ilmoittanut odottavansa 
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työskentelyltä raatilaisten keskinäistä vuorovaikutusta tai rantapuistoa koskevan julkisen 

keskustelun virittämistä.  

 

Kuvio 1. Osallistujien odotukset raatityöskentelyltä (n=21) 

 
 
Osallistumisen syitä tiedusteltaessa vastaajia pyydettiin arvioimaan sarjaa väittämiä 

viisiportaisella asteikolla 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä. Vaikuttaa siltä, että 

raadin jäseneksi lähdettiin erityisesti, koska rantapuisto koskettaa asukkaita ajankohtaisena 

aiheena. Osallistujat arvioivat lähteneensä mukaan foorumityöskentelyyn erityisesti aiheen 

kiinnostavuuden takia sekä saadakseen uutta tietoa aiheesta. Sisällöllisen aiheen lisäksi myös 

prosessi vaikutti kiinnostaneen osallistujia; useat vastaajat olivat samaa mieltä siinä, että 

asukasraati lähidemokratian muotona oli vaikuttanut heidän osallistumispäätöksiinsä. Omien 

mielipiteiden uudelleenarviointi ja uusiin ihmisiin tutustuminen eivät olleet vahvoja syitä 

raatilaisten osallistumiselle. Huomattavaa on kuitenkin, että vastaajat kielsivät jyrkästi 

raadista luvatun palkkion vaikuttaneen heidän osallistumiseensa.  

 

Taulukko 1. Syyt osallistua asukasraadin työskentelyyn (n=21) 
Väittämä Keskiarvo 

Päätin osallistua asukasraatiin, koska aihe kiinnostaa minua.  4,67 

Päätin osallistua asukasraatiin, koska haluan saada aiheesta uutta tietoa. 4,52 

Päätin osallistua asukasraatiin, koska tapahtuma kiinnostaa minua  
lähidemokratian muotona. 

4,38 

Päätin osallistua asukasraatiin, koska haluan arvioida omia mielipiteitäni käsitellystä 
aiheesta ja mahdollisesti muuttaa käsityksiäni. 

3,05 

Päätin osallistua asukasraatiin, koska haluan tutustua uusiin ihmisiin. 3 
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Päätin osallistua kansalaisraatiin, koska siitä luvattiin palkkio. 1,52 

 
 
Jälkikysely 
 
Asukasraadin osallistujia pyydettiin täyttämään nimettömänä palautekysely julkilausuman 

valmistumisen jälkeen kesä-heinäkuussa 2013. Linkki Webropol-kyselyyn lähetettiin 

sähköpostissa. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan mm. raatityöskentelyä kohtaan asetettujen 

odotusten toteutumista, raatityöskentelyn vaikutuksia, pienryhmäkeskustelujen laatua ja 

käytännön järjestelyjä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan raatimenetelmän 

hyödyntämistä kaupungin päätöksenteossa. Kyselyn vastausaika ajoittui juhannuksen ja 

kesälomien päälle, ja vastauksia tuli yhteensä vain 8. Vaikka vastausten ei voida katsoa 

edustavan koko raadin näkemyksiä, niitä voidaan hyödyntää itsearvioinnin tukena ja 

raatimenetelmän kehittämisessä. 

 

Odotusten toteutumista kysyttiin neliportaisella asteikolla 1=erittäin huonosti – 4=erittäin 

hyvin. Vastaajat arvioivat tasapuolisen keskustelun ja asukkaiden mielipiteiden kuulemiseen 

toteutuneen erittäin hyvin. Myös osallistujien keskinäinen vuorovaikutus, julkilausuman 

aikaansaaminen ja uusien ideoiden kehittäminen koettiin onnistuneiksi. Sen sijaan vastaajat 

kokivat, että raati ei virittänyt julkista keskustelua rantapuistosta eikä varsinkaan vaikuttanut 

kunnalliseen päätöksentekoon.  

 

Avovastauksissa nostettiin esiin tarve varata enemmän aikaa raatityöskentelylle ja lopullisen 

julkilausuman työstämiselle. Myös vaikutusten seurantaa kaivattiin esimerkiksi vuoden tai 

kahden päästä pidettävän seurantakokouksen muodossa. Raadilla olisi toivottu olevan myös 

enemmän päätösvaltaa ja jonkinlainen budjetti rantapuiston kehittämiseen. Myös 

ennakkotietoa suunnittelun reunaehdoista olisi kaivattu enemmän. 

!
Taulukko 2. Raatityöskentelyä kohtaan asetettujen odotusten toteutuminen (n=8) 
Väittämä Keskiarvo 
Tasapuolinen keskustelu rantapuistoa koskevista erilaisista mielipiteistä. 3,5 
Asukkaiden rantapuistoa koskevien mielipiteiden kuuleminen. 3,5 

Raadin osallistujien hyvä keskinäinen vuorovaikutus. 3,38 

Rantapuistoa koskevan julkilausuman aikaansaaminen. 3,13 

Rantapuistoa koskevien uusien ideoiden kehittäminen. 3 

Julkisen keskustelun virittäminen rantapuistosta. 2,63 
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Vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon. 2,13 

 
Osallistujia pyydettiin arvioimaan raatityöskentelyn vaikutuksia heihin itseensä 

viisiportaisella asteikolla 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä. Vastaajat kokivat 

hyvin vahvasti saaneensa raatityöskentelystä uutta tietoa sekä tutustuneensa uusiin ihmisiin. 

Vastaajat olivat myös samaa mieltä väitteestä, että raatityöskentelyn myötä he arvioivat omia 

mielipiteitään ja käsityksiään uudelleen. Sen sijaan mielipiteiden rantapuistosta tai käsitysten 

kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista ei koettu muuttuneen merkittävästi. 
 
Taulukko 2. Raadin vaikutukset osallistujiin (n=8) 

 Väittämä Keskiarvo 

Sain aiheesta uutta tietoa. 4,38 

Tutustuin uusiin ihmisiin. 4,13 

Tulin arvioineeksi omia mielipiteitäni ja muutin käsityksiäni aiheesta. 3,88 

Rantapuistoa koskevat mielipiteeni muuttuivat asukasraadin työskentelyn aikana. 3,38 
Käsitykseni kuntalaisten osallistumisesta kunnalliseen päätöksentekoon muuttuivat 
asukasraadin työskentelyn aikana. 

3,38 

 
Vastaajat pitivät raatityöskentelyyn osallistumista miellyttävänä kokemuksena, ja kokivat 

raadin järjestäjien ja moderaattoreiden toimineen asiallisesti. He kokivat myös hyvin vahvasti, 

että olivat osallistuneet aktiivisesti pienryhmäkeskusteluihin ja saaneet tuotua esiin omat 

mielipiteensä. Erityisesti näissä arvioissa voi heijastua jälkikyselyn alhainen vastausprosentti, 

sillä pienryhmäkeskusteluissa hiljaisemmiksi jääneet osallistujat eivät välttämättä vastanneet 

tähän kyselyyn ollenkaan. Keskusteluja pidettiin yleisesti tasapuolisina, mutta vastaajat 

arvioivat silti, että jotkin näkemykset saattoivat olla liian vahvasti esillä keskusteluissa. 

Mitään ajatuksia tai ideoita ei kuitenkaan heidän näkemystensä mukaan sivuutettu kokonaan 

raatityöskentelyssä. 

 
Taulukko 3. Osallistujien arviot omasta osallistumisesta ja keskusteluilmapiiristä (n=8) 
 Väittämä Keskiarvo 

Asukasraadin järjestäjät ja moderaattorit toimivat asiallisesti.  
 

4,63 

Osallistuminen asukasraatiin oli miellyttävä kokemus. 
 

4,5 

Osallistuin aktiivisesti keskusteluun asukasraadissa. 4,5 

Sain tuotua omat ajatukseni hyvin esille pienryhmässäni. 
 

4,5 

Keskusteluissa kunnioitettiin ja kuunneltiin toisten mielipiteitä. 4,38 

Julkilausuma kuvastaa hyvin raadin jäsenten näkemyksiä. 4,25 
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Keskusteluissa parhaat ideat seuloutuivat julkilausumaan. 
 

3,88 

Jotkut näkemykset olivat liian voimakkaasti esillä keskusteluissa. 3,63 

Keskusteluissa sivuutettiin joitakin tärkeitä ajatuksia. 2,88 

 
Kysyttäessä Helsingin kaupungin suhtautumista raatiin vastaajat arvioivat erityisesti 

virkamiesten läsnäolosta olleen hyötyä. Vastaajat pitivät myös tärkeänä, että julkilausumaa 

käsitellään kirjallisesti tai suullisesti niissä lautakunnissa, joiden alaan asukkaiden esitykset 

kuuluvat. Arviot julkilausuman vaikutuksista olivat lähellä neutraalia ei samaa eikä eri mieltä 

–vaihtoehtoa, kuten myös arviot Helsingin kaupungin myönteisestä suhtautumisesta 

raatitoimintaan. 

 

Taulukko 4. Osallistujien arviot Helsingin kaupungin toiminnasta raadin suhteen (n=8) 
Väittämä 
Kaupungin virkamiesten läsnäolosta oli hyötyä. 

Keskiarvo 
4,5 

Lautakunnan/-kuntien tulisi perustella kirjallisesti, miten julkilausuman ehdotukset 
huomioidaan päätöksenteossa. 

4,38 

Raatityöskentelyyn osallistuneita tulisi kuulla niiden lautakuntien kokouksissa, joiden 
hallinnonalaan esitykset kuuluvat. 

3,5 

Julkilausumalla tulee olemaan vaikutuksia Helsingin kaupungin päätöksenteossa. 3,38 

Helsingin kaupunki suhtautui raatitoimintaan riittävän myönteisesti. 
 

3,13 

 
Avovastauksissa osallistujat kommentoivat ja esittivät toiveita erityisesti kaupungin 

edustajille. Esimerkiksi toivottiin, että kaupungin viranhaltija esittelisi vastaavien 

rantapuistojen rakentamisessa ilmenneitä ongelmia muissa osissa Helsinkiä. Liikuntaviraston 

edustajan poissaolo raatityöskentelystä nähtiin ongelmallisena useiden julkilausuman 

ideoiden liittyessä liikuntaviraston toimialaan. Myös kaupungin viranhaltijoiden yleinen 

suhtautuminen raadin julkilausumaan ja asukkaiden esitysten toteutumismahdollisuuksiin 

koettiin osittain vähätteleväksi. 

 
Taulukko 5. Osallistujien arviot raatityöskentelyn hyödyntämisestä jatkossa (n=8) 
 Väittämä Keskiarvo 
Vastaavanlaisia asukkaiden osallistumisen mahdollistavia asukasraateja tulee 
jatkossakin hyödyntää alueella. 

4,38 

Raadeissa tulee keskittyä kerrallaan yhden asian tai teeman käsittelyyn. 3,75 

Raadeissa tulee keskustella laaja-alaisesti tarkastella asukkaita koskettavista asioista. 3,63 

Asukasraateja tulee järjestelmällisesti hyödyntää osana Helsingin kaupungin 
päätöksenteon valmistelua. 

4,23 

Asukasraatien tulisi voida tehdä Helsingin kaupunkia sitovia päätöksiä. 3,63 
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Tulen osallistumaan jatkossakin asukasraatityöskentelyyn, mikäli saan kutsun. 4,5 

 
Lopuksi kysyttiin vielä avokysymyksellä, miten osallistujat kehittäisivät asukasraadin 

työskentelyä, jos sellaisia järjestettäisiin lähitulevaisuudessa. Vastauksissa toivottiin mm., 

että osallistujat valitaan samalla tavalla (satunnaisotanta) kuin rantapuistoraadissa. Pidettiin 

myös tärkeänä, että kutsun saavat vain kyseisen alueen asukkaat. Myös poliittisen taustan 

huomioimista toivottiin raadin valinnassa, jotta puoluekeskeisyydeltä vältyttäisiin. 

Kehitysehdotuksena esitettiin raatityöskentelyyn valmistavaa ennakkotehtävää raadin 

osallistujille; esimerkiksi rantapuistokysymyksessä kaikkien osallistujien olisi ollut hyvä 

käydä etukäteen tutustumassa kävellen rantapuistoon.  

 

Useammassa kuin yhdessä vastauksessa toivottiin enemmän työskentelyaikaa raadille, 

esimerkiksi lisäämällä kokoontumiskertoja viiteen. Tämä nähtiin tärkeänä, jotta raatilaisilla 

olisi riittävät ja suunnilleen samantasoiset pohjatiedot keskustelua ja päätöksentekoa varten. 

Rantapuistoraadin alustukset koettiin liian lyhyiksi, mikä johti siihen, että keskustelua käytiin 

osittain myyttien ja epäluulojen pohjalta. Vastaajat olisivat kaivanneet heti alkuun 

auktoriteettia valottamaan asioiden nykytilaa, vierillä olevia suunnitelmia ja suunnittelun 

reunaehtoja. 

 

4. Yhteenveto ja arviointi 

 

4.1. Työpajan ja toimintaryhmien arviointia 

Rantapuistotyöpajassa yhdistyi kaksi tavoitetta: ensinnäkin asukkaille tiedotettiin 

lähidemokratiapilotista ja siihen liittyvän kyselyn tuloksista, toisaalta tilaisuudessa aktivoitiin 

paikallaolijoita toimimaan itse rantapuiston eteen käynnistämällä työryhmiä. Moni 

paikallaolijoista oli jo valmiiksi jossain määrin tietoinen ja kiinnostunut rantapuistoteemasta 

ja saattoi tulla tilaisuuteen valmiin idean kanssa. Kuitenkaan kaikilla ei ollut aikaisempaa 

kosketusta teemaan. 

Tilaisuuden vetänyt fasilitaattori Janne Kareinen osasi työnsä hyvin. Hän mahdollisti erilaiset 

äänet ja itse pysytteli teeman ulkopuolella. Läsnäolijat osallistuivat innokkaasti keskeisten 

kehittämisideoiden pohtimiseen ja työskentelyyn pienryhmissä. Keskeinen ongelma oli se, 
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että illan ideointityö tarkoitti käytännössä ryhmän perustamista ja siinä vastuunottamista. Osa 

läsnäolijoista ”joutui” ryhmään ehkä hieman yllätyksenä itselleenkin. 

Rantapuisto-toimintaryhmien yhteistä koordinaatiota olisi pitänyt suunnitella etukäteen 

enemmän. Artovan toimintaryhmillä on aikaisemmin ollut selkeä koordinaatio ja kytkös 

hallituksen työskentelyyn, vaikka ne toimivatkin itsenäisesti. Hallitus on kuitenkin tukenut 

toimintaa esimerkiksi apurahoin, tai muuten pitänyt ryhmien toimintaa olennaisena osana 

työtään. Lähidemokratian työryhmä (yksi toimintaryhmä itsekin) toimi kuitenkin jokseenkin 

irrallaan Artovan muusta toiminnasta ja luontevaa kytköstä kaikkeen muuhun Artovan 

toimintaan ei siten syntynyt. Nyt ryhmien yhteisten tapaamisten järjestämisvastuun otti yksi 

lähidemokratiaryhmän jäsen, koska tilanne vaati jonkun. Yhteisiä tapaamisia oli kaksi kevään 

2013 aikana, ja paikalla oli myös kaupungin puolelta aluesuunnittelija Petri Arponen. 

Hyvä elementti toimintaryhmien toiminnassa oli rakennusviraston aluesuunnittelijan 

sitoutuminen toimintaryhmien aloitteiden ja ideoiden arvioimiseen sekä opastaminen 

käytännön asioissa eteenpäin. Suunnittelija oli aidosti kiinnostunut asukkaiden ideoista ja 

osasi löytää toteuttamiskelpoisia polkuja myös sellaisille ideoille, jotka äkkiseltään 

rakennusteknisistä tai muista näkökulmista näyttäytyivät mahdottomina. Tällainen 

yhteistyöskentely ja erilaisen asiantuntijuuden yhdistäminen on jatkossakin erittäin 

kannatettavaa. Näin myös vahvistetaan omaehtoista toimijuutta kaupungin eri alueilla. 

Toimintaryhmien suunnitelmia ja ideoita käytettiin asukasraadin materiaalina, mutta raadin ja 

toimintaryhmien suhde toisiinsa jäi muuten kaukaiseksi. Etenkin toimintaryhmien jäsenille 

oli epäselvää raadin suhde heihin: voivatko he toimia raadista riippumatta vai alistuvatko 

heidän hankkeensa raadin päätöksille. Nämä ovat myös keskeisiä kysymyksiä 

asukasvaikuttamisessa ylipäätään. Mikä on valistuneen mielipiteen ja toisaalta 

kaupunkilaisista kumpuavan, olemassa olevan aktiivisen toiminnan suhde? Toisaalta myös 

asiat, joita hoidetaan raadin tai toimintaryhmän kautta, on mietittävä tarkkaan. Asukasraati tai 

kaupunki eivät pysty organisoimaan toivottua kahvilatoimintaa, vaikka asukasraadissa oltiin 

vahvasti sitä mieltä, että rannassa olisi toivottavaa olla kahvila. Kahvilatoimintaryhmässä 

puolestaan oli rohkeita yrittäjäkokelaita mukana, jotka olisivat saaneet kahvilahankkeen 

pystyyn, mikäli epäselvyyksiä toimintavaltuuden suhteen ei olisi ollut.  

4.2. Asukasraadin arviointia 
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Kysymyksenasettelu ja toimivalta 

Artovan rantapuistoraadin kokemusten pohjalta sopivia aiheita asukasraadille ovat ainakin 

seuraavat: 1) kaikkia alueen väestöryhmiä koskevat palvelut, rakennettu ympäristö ja muut 

aiheet, 2) asia tulee jakamaan asukkaiden mielipiteet hyvin jyrkästi kahtia ja 3) aihe on 

tarpeeksi selkeästi rajattavissa, raadin tehtävä on riittävän selkeästi määriteltävissä 

osallistujille. Puistoesimerkki osoittaa, että asukasraatia voidaan käyttää lähidemokratian 

välineenä erityisesti kriisiytyneessä tilanteessa, jossa päätöksen kohteena olevat asukkaat 

ovat jakautuneet toisistaan kaukana oleviin mielipideleireihin. Puiston kehittäminen 

omaehtoisen asukasvaikuttamisen kautta ei ollut onnistunut aiemmista yrityksistä huolimatta 

hyvin ristiriitaisten näkemysten vallitessa. Asukasraadin työskentely sen sijaan tuotti 

ensimmäistä kertaa päätösehdotuksia, jotka molemmissa ”leireissä” olevat asukkaat pystyivät 

hyväksymään. Asukasraadissa olisikin potentiaalia nimenomaan työvälineeksi, jolla voidaan 

ratkaista tulehtuneita ja poliittisia kiistakysymyksiä. Aiheen on oltava lisäksi alueella 

ajankohtainen ja kiinnostava, sillä se mainittiin yleisempänä syynä raatiin osallistumiselle. 

Myös raadin päätösvalta ja mahdollinen käytettävissä oleva budjetti on määriteltävä selkeästi 

etukäteen. Ennakkokysely osoitti, että raadin jäsenet odottivat työskentelyltä eniten 

vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon. Kun raatikokoontumisissa julkilausuman 

painoarvosta ja käsittelystä ei ollut selkeitä linjauksia, osa raadin jäsenistä ilmaisi 

tyytymättömyytensä voimakkaasti. 

Osallistujien valinta 

Satunnaisotannan avulla saatiin koottua melko edustava otos alueen asukkaista, vaikka jotkin 

ryhmät kuten korkeasti koulutetut ja omistusasunnossa asuvat olivat hieman yliedustettuina. 

Myös raatilaisten palautteessa tätä rekrytointitapaa pidettiin hyvänä. 

Pilotissa tiedostettiin se, että raadista jäivät ulkopuolelle pienet lapset ja alle 15-vuotiaat 

asukkaat. Vaikka raadin kokoonpanoa muodostettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, 

että osallistujien joukossa on lapsiperheiden vanhempia, joissakin aiheissa – kuten 

leikkipuistojen rakentamisessa – olisi mahdollista kysyä myös suoraan lapsilta. Jatkossa 

tarvittaisiin kyselyitä ja haastatteluja lasten mielipiteiden kartoittamiseksi; näitä työkaluja 

kaupungilla on jo käytössä joillakin sektoreilla. Monikulttuurisissa kaupunginosissa tulee 
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kiinnittää huomiota myös asukkaiden äidinkieliin, jotta eri kieliryhmät ovat edustettuina sekä 

pystyvät aidosti keskustelemaan raadissa. 

Työskentelytavat 

Raadin työskentelyn ja deliberatiivisen keskustelun kannalta on tärkeää panostaa 

fasilitaattorien rooliin. Rantapuistoraadissa pienryhmäkeskusteluja valvoivat pilottihankkeen 

ydinryhmän jäsenet, joista osa oli tehnyt vastaavaa fasilitointia aiemmin. Raadeissa olisi 

kuitenkin hyvä käyttää koulutettuja ja mahdollisesti ulkopuolisia fasilitaattoreita. Varsinkin 

tulehtuneissa paikallispoliittisissa kysymyksissä voi olla perusteltua, että fasilitaattori on 

puolueeton ja luotettava, eikä esimerkiksi kaupunginosayhdistyksen edustaja. Toiseksi, 

oleellisten hallintokuntien virkamiesten asiantuntemus on tärkeää kytkeä raatiprosessiin 

alusta lähtien. Rantapuistoraadissa rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston 

virkamiehet toivat raatikeskusteluihin konkretiaa suunnittelun reunaehdoista ja taustoista. 

Sekä järjestäjien kokemuksen että osallistujien palautteen pohjalta tätä olisi voinut kuitenkin 

olla enemmänkin. Teknisten reunaehtojen selvittäminen ja valmisteilla oleviin hankkeisiin 

perehtyminen lisäisi raadin tulosten painoarvoa ja vakavasti otettavuutta. 

Raadille olisi hyvä varata runsaasti aikaa yhden asian käsittelyyn. Nyt kolme arki-iltaa oli 

joidenkin osallistujien mielestä liian lyhyt aika keskustella rantapuiston kehittämisideoista ja 

valita niistä parhaat. Myös taustatietoa suunnittelun reunaehdoista, jo käynnistyneistä 

hankkeista ja aiheen/alueen historiasta olisi hyvä varata enemmän raadin työskentelyn tueksi, 

sekä aluesuunnittelun ollessa kyseessä järjestää myös konkreettinen vierailu suunniteltavalla 

alueella. 

Toimikausi 

Rantapuistoraati koottiin ainoastaan yhtä kysymystä varten. Tällä tavalla satunnaisotantaa 

hyödyntämällä muodostetussa raadissa on alusta asti selkeää, mitä osallistujilta odotetaan ja 

kuinka pitkäksi aikaa he sitoutuvat osallistumaan. Raati voisi olla kuitenkin myös pysyvä 

”asukasneuvosto”, jolta voidaan kysyä mielipidettä useampiin eri päätöksiin esimerkiksi 

sähköisten kyselyjen avulla. Tällöin osallistumishalukkuus saattaa kuitenkin olla 

alhaisempaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, mistä aiheista osallistujat pääsevät 

vaikuttamaan.  
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Kuka päättää raadin järjestämisestä? 

Artovan pilotissa päätös raadin kokoamisesta sekä sen aiheesta tuli 

kaupunginosayhdistykseltä, eli tietyssä mielessä asukkailta itseltään. Jatkossa kuitenkin myös 

kaupungin lautakunnat voisivat päättää, että jossakin suuressa hankkeessa järjestetään raati 

sen turvaamiseksi, että lopputulos vastaa varmasti asukkaiden näkemyksiä. 

Asukasyhdistysten rooli raatien toteuttajana on ristiriitainen. Yhtäältä niillä on usein 

henkilöresursseja ja paljon alueen tilojen sekä toimijoiden tuntemusta. Toisaalta, osa 

asukasyhdistyksistä voi haluta itse lausua esimerkiksi kaavahankkeista asukkaiden 

kuulemisen sijaan. Tämä riippuu hyvin paljon alueen lähidemokratiaperinteistä ja aiemmasta 

osallistumiskulttuurista. Joillekin asukkaille taas asukasyhdistyksen mukana olo järjestävänä 

tahona voi herättää epäilyksiä asukasraadin puolueettomuudesta.  

Artovan pilotin osana toteutetussa raadissa omintakeista oli kuitenkin juuri se, että aloite tuli 

asukkailta pohjautuen alueella puhuttavaan aiheeseen. Lähtökohtana ei siis ollut jokin tietty 

Helsingin kaupungin päätös, jota oltaisiin oltu valmistelemassa juuri tähän aikaan. Tällaisen 

asukkailta lähtevän aloitteellisuuden on säilyttävä myös jatkossa kaupungin omien 

menetelmien kehittämisen rinnalla. On mahdollista – ja jopa todennäköistä – että yksittäiset 

asukkaat tai asukasjoukot tekevät kuntalaisaloitteita jostakin aluetta koskettavasta 

ajankohtaisesta aiheesta, ja näissä aloitteissa voidaan myös vaatia asukasraadin kokoamista 

aiheesta päättämiseksi. Vastaavasti kaupunginosayhdistykset, kuten nykyäänkin, tekevät 

aloitteita kaupungin suuntaan edustamiensa asukkaiden keskuudessa nousseista ongelmista 

tai kehitystoiveista, ja voivat esittää esimerkiksi jollekin lautakunnalle raadin järjestämistä 

osana jotain käynnissä olevaa valmisteluprosessia. Kaupungilla tuleekin olla valmiuksia ottaa 

vastaan ja käsitellä tällaisia aloitteita. 

Artovan kaltaiselle kaupunginosayhdistykselle sekä esimerkiksi yhteisiä asukastiloja 

hallinnoivalle Arabian Asukastalot ry:lle olisi tälläkin hetkellä hyötyä jostakin 

demokraattisesta elimestä tai ryhmästä, jonka puoleen voisi kääntyä hankalissa päätöksissä. 

Jos asukkailta olisi kysytty näkemyksiä johonkin yhdistyksen ajamaan asiaan, yhdistyksen 

tekemä päätös saisi myös laajempaa kannatusta alueella. Tämä voisi myös hälventää 

kritiikkiä, jossa Artovan hallituksen koetaan käyttävän liikaa valtaa alueella. 

Seuranta ja arviointi 
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Raatityöskentelyn kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi on tärkeää, että raatien 

suunnittelussa ja arvioinnissa on mukana myös tutkijoita. Tässä pilotissa oli osittain 

sattumalta mukana alueella asuvia tutkijoita. Jatkossa raadin osallistujille suunnattavista 

arviointi- ja seurantakyselyistä voisi kuitenkin huolehtia esimerkiksi tietokeskuksen 

henkilöstö. Kaupungin olisi hyvä kehittää raadeille myös yhtenäiset rekrytointi- ja 

arviointityökalut. Myös raadin julkilausuman käsittelyn seuranta olisi tärkeää. Nyt raadin 

esityksistä saatiin palautetta lähinnä tiedotustilaisuudessa syksyn alussa, ja julkilausuma lähti 

lausuntokierrokselle eri virastoihin syksyn lopulla. Raadin jäsenet toivoivat kuitenkin myös 

seurantakokousta vuoden tai kahden vuoden päähän, jossa voitaisiin katsoa, mitkä 

julkilausuman kohdat on viety valmistelussa eteenpäin, ja mitä asukkaiden esityksiä on jo 

toteutettu. Alla on esitetty ideoita aiheista, joissa raatimenetelmää voitaisiin Helsingissä 

hyödyntää. 

 

Kaikkien kolmen Artovan pilottivuoden aikana käytetyn toimintamallin vahvuudet ja haasteet 

on koottu alla olevaan taulukkoon. 

 Työpaja / sessio Toimintaryhmä Asukasraati 
Vahvuudet • Avoin kaikille 

• ”Helppo” osallistua 
• Toimiva tiedotuskanava 
• Toiminnallisuus 

• Omaehtoisuus 
• Joustavuus ajan ja paikan 

suhteen 
• Tiivis yhteistyö 

virkamiesten ja yrittäjien 
kanssa 

• Edustavuus 
satunnaisotannalla 

• Osallistujien 
motivoituneisuus 

• Tasapuolinen keskustelu 
• Valistunut 

asukasmielipide 
Haasteet • Uusien kasvojen paikalle 

saaminen 
• Vaatii osaavan 

fasilitaattorin 
• Mielipiteiden 

polarisoituminen 

• Asukkaiden 
sitouttaminen 

• Vaikutusten seuranta 
• Suhde 

kaupunginosayhdistyk-
seen ja asukasraatiin 

• Vaatii aikaa ja järjestelyjä 
• Suhde kaupungin 

päätöksentekoelimiin 
• Vaikutusten seuranta 
• Kustannukset 

Raadin sovelluskohteita Helsingissä 

• Palveluiden suunnittelu: Kouluverkko esim. suuralueella, terveyspalvelut 

• Kaupunkisuunnittelu: Uusien asuinalueiden, puistojen, liikunta- ja 
virkistysalueiden kehittäminen (osallistuvaan budjetointiin yhdistettynä) 

• Kaupungin strategian valmistelu: Eri pien- tai suuralueille asukasraateja 
visioimaan strategian arvoja. 

• Konfliktinratkaisu: Alueelliset ristiriitatilanteet, ”not in my back yard” –kiistat, 
moraalikysymykset 
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4.3. Ajatuksia koko pilottivuodesta 

Artovan lähidemokratiapilotin sisältöön vaikutti paljon se, että mukana oli yksi 

graduopiskelija ja yksi väitöskirjantekijä, jotka asuivat alueella. Lähidemokratiassa tulisikin 

myös jatkossa pyrkiä hyödyntämään asuinalueen osaamista. 

Lähidemokratiapilottihakemuksessa oli suunniteltu myös osallistuvan budjetoinnin 

kokeilemista. Koska kaupungilta ei kuitenkaan saatu tähän tukea ja resursseja, osallistuva 

budjetointi jäi pilotista pois. Menetelmästä keskusteleminen kuitenkin jatkuu Asukastalojen 

ja Artovan työpajoissa. 

Toinen pilottihankkeen teemoista oli asukastalot. Asukastalojen osalta pilotin etenemiseen 

vaikutti kuitenkin Bokvillanin käyttöönoton siirtyminen syksyyn 2013. Pilotin asukastalo-

osuus olisi tullut alusta saakka suunnitella kiinteässä yhteistyössä Arabian asukastalot -

yhdistyksen kanssa, jolloin asia olisi todennäköisesti edennyt aktiivisemmin. Koska 

asukastoiminta käynnistyi yhdistysmuodossa vasta projektin käynnistymisen jälkeen, ei 

asukastalo-osuutta suunniteltu kovin tiiviinä yhteistyönä alusta alkaen.   

Asukastalojen käyttöä, toimintaa ja hallinnointia käsiteltiin kuitenkin vuoden mittaan 

useammankin kerran Kumpulan kylätilan ja Artovan kaupunginosayhdistyksen yhteisillä 

demokratiakahveilla, joita pidettiin sekä keväällä että syksyllä joka kuukauden ensimmäinen 

sunnuntai jommankumman kaupunginosan asukastiloissa. Keskustelua herätti ryhmissä 

etenkin asukastalojen rahoitus. Pilotissa olisi ollut myös mahdollisuuksia miettiä 

lähidemokratian mahdollisuuksia alueen päätöksenteossa esimerkiksi luovuttamalla 

alueellisen palveluyhtiön Arabian Palvelu Oy:n päätösvaltaa asukkaille, mutta koska aihe on 

herättänyt alueella niin paljon ristiriitoja, ei siihen haluttu pilotissa lähteä. Lähidemokratian 

toteutuminen Arabian palvelun kaltaisissa palveluyhtiöissä toivotaan kuitenkin olevan 

Helsingin kaupungin intresseissä koko demokratiapilottikokonaisuuden tuloksia 

hyödynnettäessä.  

Haasteina koko vuodessa oli eri toimintamallien yhteensovittaminen toistensa sekä 

kaupungin päätöksentekoelinten kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Eri prosesseissa oli 

jonkin verran päällekkäisyyttä, ja esimerkiksi raatityöskentely on toisaalta ristiriidassa 

Artovan omaehtoisen  ja kaikille avoimen toiminnan kulttuurin kanssa. Toisaalta pilotti oli 
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Artovassakin kokeilu, jossa myös tietoisesti erotettiin toisistaan kaksi täysin erityyppistä 

toimintamallia vertailun ja jatkokehittämisen mahdollistamiseksi.  

Lähidemokratiahankeen kokonaisuutta ja eri osien suhdetta olisi myös voinut kuvata 

avoimemmin ja tarkemmin koko alueen asukkaille Artovan tai kaupungin nettisivuilla. 

Kaupungin suhtautuminen pilottia kohtaan oli pääosin myönteistä, lukuun ottamatta 

osallistuvan budjetoinnin kaatumista ja kaupunginjohtajan poissaoloa tapahtumista – mikä 

toisaalta liittyy tiedotushaasteisiin laajemmin. 

Saavutuksina ja onnistumisina koko vuodesta jäi pinnalle erityisesti asukasraadin tuoma 

lisäpainoarvo ja legitimiteetti ajatuksille, joita jo toimintaryhmissä ja aiemmissa sessioissa oli 

noussut esille, johtamatta kuitenkaan yhtenäiseen esitykseen. Rakennusviraston edustajan 

Petri Arposen rooli koko hankkeessa oli myös todella merkittävä, sillä hän toi niin työpajaan, 

raatiin kuin toimintaryhmiinkin mukanaan sekä teknistä asiantuntemusta että päätöksenteon 

reunaehtoja, suhtautuen osallistujien kysymyksiin ja ajatuksiin aidon kuuntelevasti. Tällaisia 

resursseja tarvitaan kaupungissa jatkossakin. Asukasraadin ja työpajojen kautta löytyi myös 

täysin uusia kasvoja alueelta, jotka eivät olleet aiemmin osallistuneet Artovan toimintaan tai 

olleet aktiivisia vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon. 

 

5. Johtopäätökset: Asukasvaikuttaminen tulevaisuuden Helsingissä 

Avoin hallinto, vuorovaikutteinen suunnittelu, perinteisten asiantuntijaroolien murentuminen 

ja asukkaiden vaikuttaminen sekä kaupungin päätöksentekoon että suoraan omaan 

ympäristöönsä ovat tämän päivän ilmiöitä, jotka vaativat uusia ajattelu- ja toimintamalleja 

sekä kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmältä että asukkailta. Myös alhaiset 

äänestysprosentit kunnallisvaaleissa kertovat huolestuttavasti nykyisenkaltaisen 

edustuksellisen demokratian tilasta. Tarve uusille ja matalamman kynnyksen 

vaikutuskanaville on ilmeinen. Artovan alueellisen osallistumisen pilottihankkeessa 

kokeiltiin sosiodemografisesti edustavan kansalaisraadin ja itseohjautuvien toimintaryhmien 

käyttöä paikallisesti merkittävässä rantapuiston kehittämiskysymyksessä. Toimintaryhmien 

muodostamisessa käytettyä fasilitoitua työpajamenetelmää käytettiin lisäksi asukastilojen 

toiminnan suunnittelussa. Kansalaisraati ja toimintaryhmät eroavat menetelminä 

merkittävästi toisistaan. Kansalaisraadissa valtaa käyttämään valitaan satunnaisotannalla ja 
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sosiodemografisella valinnalla mahdollisimman edustava otos, ja toimintaryhmissä valtaa 

pyrkivät käyttämään tietystä aiheesta oma-aloitteisesti kiinnostuneet ja sitä eteenpäin vievät 

aktiiviset kansalaiset. Molemmat menetelmät ovat kuitenkin siten yhteneviä, että ne eroavat 

perinteisestä kuntademokratiasta kahdella merkittävällä tavalla: (1) vallankäyttö siirtyy 

ylhäältä alemmas ja perustuu vahvemmin paikalliseen tietoon ja paikallisten asukkaiden 

mielipiteisiin ja tavoitteisiin (2) valtaa käytetään kilpailevasti tai ohi edustuksellisen ja 

puoluepoliittisen demokratian. Ensin mainittu ero kuvaa hyvin menetelmien mielekkyyttä 

uudenlaisina demokratian muotoina, mutta jälkimmäisestä johtuen nämäkin kansanvallan 

uudet muodot kohtaavat rakenteellisia haasteita. Merkittävimmäksi haasteeksi sekä 

kansalaisraadin että omaehtoisten työryhmien toiminnassa muodostui kaupungin hallinto- ja 

päätöksentekokoneiston rakenteellinen valmistautumattomuus reagoida uusiin alueellisiin 

kansanvallan toimintatapoihin. Pilotin aikana esiin tulleet haasteet, mutta myös onnistumiset 

ja muut näkökulmat, heijastavat lähidemokratiaan laajemminkin liittyviä haasteita ja 

kompastuskiviä. Menetelmiä ei ole tarkemmin arvioitu rinnakkain yhteisin kriteerein, vaan 

kokemusten perusteella esiin nousseet lähidemokratian haasteet on pyritty tässä listaamaan ja 

niiden pohjalta esittämään sekä huomioita kansalaisraadista ja itseohjautuvista 

toimintaryhmistä että jatkoehdotuksia asukasvaikuttamisesta tulevaisuuden Helsingissä.  

Rahoitushaaste Viime kädessä keskeinen kompastuskivi oli piloteilta puuttunut rahoitus, 

joka loi yhteistyövaikeuden lisäksi asukkaille epämääräisen kuvan raadin ja työryhmien 

vallan määrästä ja muodosta. Vastaavassa pilottihankkeessa tai toteutettavissa 

lähidemokratiaratkaisuissa tulisi pyrkiä määrittämään selkeästi vallan käytön rajat ja 

mahdollisuudet. Tässä olisi suositeltavaa noudattaa tervettä varovaisuutta, mutta uskaltaa 

kuitenkin tehdä rohkeita avauksia. Piloteilta puuttuneesta rahoituksesta johtuen paineet 

vaikuttavuudesta siirtyivät kaupungin hallintokoneistolle, jonka sisäisen 

reagointikyvyttömyyden kannalta keskeisenä ongelmana voidaan nähdä budjettien jakaminen 

aluerajat ylittäviin, mutta toiminnallisesti eriäviin hallintokuntiin. Nämä hallintokunnat eivät 

välttämättä vastaa asukkaiden esittämiä alueellisia kehittämisideoita. Mikäli lähidemokratian 

uudet muodot halutaan kytkeä tällä tavoin kaupungin hallintorakenteisiin, tulisi kaupungin 

kyetä aktivoimaan sektorirajat ylittäviä prosesseja nykyistä joustavammin. Tämä voisi 

toteutua esim. aluekohtaisten kehittämisrahastojen tai asukasvaikuttamiseen koko kaupungin 

tasolla kanavoitujen rahastojen kautta. Tämän kaltaisille rahastoille tulisi itsestään selvästi 

luoda yhteisesti hyväksyttyjä säännöstöjä ja kriteerejä rahojen jakautumisperusteiksi. 

Toisaalta myös nykyisten hallintokuntien sisäistä toimintaa voisi muuttaa 
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asukaslähtöisemmäksi ja kehittää alueellisen toiminnan malleja. On kuitenkin painotettava, 

että nykyisen kaltainen aluerajat ylittävä ja koko kaupungin myönteistä kehitystä varmistava 

edustuksellinen demokratia on tarpeellista, kun eri alueet kilpailevat keskenään rahoituksesta, 

eikä lähidemokratiaa tai vallan osittaista siirtämistä alueelliselle tasolle ole syytä nähdä 

uhkakuvana nykyiselle järjestelmälle.  

Edustavuushaaste Budjetin käyttöön liittyvien haasteiden lisäksi kaupungin näkökulmasta 

kenties merkittävin haaste on arvioida, kuinka hyvin asukkaiden ajamat ideat edustavat 

alueen kaikkien asukkaiden näkemystä. Pienestä aktiivien joukosta koostuvat toimintaryhmät 

voivat ajaa yhtä lailla omia etujaan tai yhteistä hyvää, mutta voivat joka tapauksessa herättää 

ristiriitoja ulkopuolelle jäävien asukkaiden näkökulmasta. Vaikka he edustaisivat yleistä 

mielipidettä, on sen arviointi vaikeaa, ellei mahdotonta. Toisaalta omaehtoiset ryhmät 

hakevat aktiivisemmin rahoitusta ja toteutustapoja myös kaupungin rakenteiden ulkopuolelta, 

jolloin budjettiin liittyvät ongelmat poistuvat. Toimintaryhmien avulla voidaan pitää yllä 

kaupungin todellista moniäänisyyttä, joka tulee ensisijaisesti nähdä rikkautena. 

Satunnaisotannalla valittu kansalaisraati on soveltuvampi ratkaisu ristiriitaiseen tilanteeseen, 

jossa tarvitaan neutraali ja kompromisseihin tähtäävä ratkaisu. Raatilaisten ei kuitenkaan voi 

odottaa lähtevän itse ajamaan käsiteltäviä asioita, vaan rooli on voimakkaammin 

päätöksentekoon liittyvä, ei toiminnallinen. Tällöin myös budjettivastuuta tarvitaan 

kaupungilta enemmän. On kuitenkin mielekästä pitää auki mahdollisuus myös omaehtoisille 

toimintaryhmille kohdennettavista aluekehitysrahoista, joista voitaisiin tarvittaessa päättää 

joko kaupungin sisäisesti (esim. virastotasolla tai lautakunnissa) tai myös alueellisessa 

kansalaisraadissa. 

Asiantuntijahaaste Kolmas haaste perustuu asukkaiden osittaiseen asiantuntijuuden 

puutteeseen ja kaupungin näkökulmasta mahdollisesti epärealistisiin toiveisiin ja tavoitteisiin. 

Eräänä mahdollisuutena olisi kehittää kaupungin sisälle pilottihenkilöstön kaltaisia 

koordinaattoreita, jotka voisivat koota asukkaiden työskentelyn tueksi kunkin aiheen kannalta 

keskeisiä viranhaltijoita tukemaan työskentelyä, kommentoimaan ideoita ja kertomaan 

teknisistä reunaehdoista, budjettimahdollisuuksista ja mahdollisista valtakunnallisista tai 

alueellisista toimintaa rajoittavista ja ohjaavista strategioista. Tämä vaatisi asiantuntijoilta 

jossain määrin uuden roolin omaksumista ja kaupungilta työnantajan näkökulmasta myös 

työresurssien kohdentamista paikallisiin kehitysprojekteihin.  
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Monikanavaisuushaaste Neljäs kaupungin näkökulmasta asukasvaikuttamisen 

mahdollisuuksiin haastetta lisäävä tekijä on eri asukkaiden ja asukkaiden 

osallistumiskanavien yhteismitattomuus. Tietoa ja toiveita tulee eri lähteistä ja eri muodossa, 

eikä ole aina selvää kuinka laajaa hyväksyntää asia nauttii, onko asialla vastustavia ryhmiä, 

tai kuinka merkittävä tarve on suhteessa perustelujen laatuun. Tämän suhteen kaupungin 

tulisi selkeyttää lähidemokratian politiikkaansa ja luoda kaikkien ymmärtämiä selkeitä 

vaikutuskanavia, joille luodaan yhteisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden lisäksi 

yhteinen visuaalinen ilme ja niistä tiedotetaan laajasti ja selkeästi. Tietyt menetelmät tulisi 

systemaattisesti kohdentaa tiettyihin tilanteisiin. Tällaisen systemaattisen toimintamallin 

kehittäminen vaatii pitkää asiantuntijaosaamista, lisätutkimuksia ja rohkeita kokeiluja. 

Vuorovaikutushaaste Viides lähidemokratian haaste on olemassa olevien suunnitelmien ja 

kaupungin päätöksenteon näkymättömyys asukkaan näkökulmasta. Hyvällä idealla varustetut 

asukkaat eivät välttämättä ole tietoisia jo jossain virastossa laadituista suunnitelmista ja 

saattavat alkaa ajamaan samaa asiaa aivan turhaan. Toisaalta kuntalaisten tekemiin aloitteisiin 

mitä tahansa kanavaa pitkin tulisi antaa selkeämpää ja systemaattisempaa palautetta. 

Vuorovaikutus kaupungin ja asukkaiden välillä tulisi olla parhaimmillaan määritelmänsä 

mukaisesti vuorovaikutteista, eli kaksisuuntaista. Yksisuuntainen kuuleminen tai 

tiedottaminen ei ole vuorovaikutusta. 

Haasteista huolimatta sekä kansalaisraadeilla että omaehtoisilla toimintaryhmillä on paljon 

potentiaalia lähidemokratian välineinä. Kansalaisraateja voisi käyttää erityisesti 

konfliktitilanteiden hallitsemiseen ja niiden tulisi olla kaupungin järjestämiä, oli aloitteen 

tekijänä sitten joko kaupungin virasto tai paikallinen toimija (esim. asukas, yhdistys). Raatien 

työskentelyssä tulisi hyödyntää ammattitaitoisia fasilitaattoreita, joille olisi ennakkoon 

varattu kaupungin budjetissa tilaa. Mahdollisuuksien tulisi olla samat jokaiselle alueelle, eikä 

ole realistista olettaa kaikilta alueilta löytyvän vapaaehtoisia ammattitaitoisia fasilitaattoreita. 

Raadin sisäisessä työskentelyssä tulisi myös aktiivisesti tutkia ja pyrkiä kehittämään 

systemaattisesti eri tilanteisiin sopivia fasilitointimenetelmiä, kuten ideointi- ja 

priorisointitekniikoita. Myös monikulttuurisissa kaupunginosissa kielirajat ylittävien 

tekniikoiden hyödyntäminen tai tulkkien käyttäminen voi olla tarpeellista. Olennaisinta tässä 

pilotissa esitellyn raadin onnistumisen kannalta suhteessa muihin demokratian muotoihin oli 

raadin ehdokkaiden valinta satunnaisotannalla ja ehdokkaiden valinta sosiodemografisesti 

edustavasti. Siitäkin huolimatta, että otantaan valikoituneista henkilöistä vain osa vastasi 
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kutsuun, ja muutamat ryhmät olivat hieman yliedustettuina, oli raadin asukasprofiili 

sosiodemografisen valinnan jälkeen huomattavasti alueen asukkaiden asuinpaikka- ja 

ikäjakaumaa edustavampi kuin esimerkiksi perinteisissä kaupungin virastojen järjestämissä 

yleisötilaisuuksissa. Tämä rohkaisee kokeilemaan menetelmää jatkossakin.  

Merkittävänä kysymyksenä voidaan pitää raatityöskentelyn houkuttelevuutta asukkaan 

näkökulmasta. Olisikin kyettävä tunnistamaan milloin aihe on riittävän merkittävä raadin 

koollekutsumiseksi. Monilla ei ehkä ole aikaa, jaksamista tai mielenkiintoa sitoutua 

raatityöskentelyyn. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole omaehtoisesti ja itseohjautuvasti 

toimivilla ryhmillä, joiden jäsenet ovat lähtökohtaisesti motivoituneita ajamaan tärkeäksi 

kokemaansa asiaa eteenpäin. Toimintaryhmät voivat olla valtava voimavara koko alueen 

asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Ne tarjoavat yhteisöä hyödyttäviä ja hyvinvointia 

lisääviä itsensä toteuttamisen kanavia.   

Riippumatta lähidemokratiamallista, erityinen koko lähidemokratiaa koskeva kysymys, jota 

tulisi yhä täsmentää ja muotoilla selkeämmin, on lähidemokratiatoimielimen vallan määrä ja 

suhde kaupungin nykyiseen suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmään. Vertautuuko 

toimielin esimerkiksi virastotason suunnittelutyöryhmään, jonka tekemät esitykset käsitellään 

lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa? Vai voisiko raati - tai muu toimielin 

- vertautua lautakuntaan, joka päättää viranhaltijoiden suunnitelmista ja voisi halutessaan 

palauttaa ne valmisteluun? Vai tulisiko toimielimestä täysin uudenlainen vallankäytön väline, 

joka voisi toteuttaa esimerkiksi osallistuvaa budjetointia? Voitaisiinko valtaa kohdentaa 

olemassa olevien valtarakenteiden ja uusien lähidemokratiatoimielimien välillä aina 

kysymyksestä riippuen? Tulisiko esimerkiksi paikallisia asioita koskevia kuntalaisaloitteita 

käsitellä paikallisella tasolla - esim. kansalaisraadissa? Myös toimielimen elinikä tulisi 

määritellä. Kootaanko jokaista aiheen käsittelyä varten uusi ryhmä vai valitaanko raati 

toimikausiksi? Näihin kysymyksiin tulisi pureutua entistä syvemmin, hyödyntää asiantuntija-

arvioita ja tarvittaessa kokeilla eri vaihtoehtoja. Lisähuomioina voidaan mainita paikalliset 

erityistapaukset, joissa alueella on jo alueellisissa asioissa valtaa käyttäviä toimijoita. Näissä 

olisi toivottavaa noudattaa hyviä demokratian periaatteita ja taata alueen asukasprofiilia 

vastaava edustus kyseisen toimijan hallinnossa. Tällainen tilanne on esimerkiksi 

Arabianrannassa, jossa yhteispihoja, yhteistiloja, pysäköintialueita ja alueellista tietoverkkoa 

hallinnoi asukkaiden omistukseen siirtyvä palveluyhtiö. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuudessa sosiodemografiseen edustavuuteen 

tähtäävää kansalaisraatia voitaisiin hyvin käyttää yhtenä kunnan lähidemokratian työkaluna, 

jollaisena se tarjoaakin monipuolisia mahdollisuuksia. Raadille tulisi kuitenkin luoda puitteita 

kaupungin puolelta ja kytkeä se selkeämmin nykyiseen suunnittelu- ja 

päätöksentekojärjestelmään. Omaehtoisten toimintaryhmien toimintaa tulisi myös tukea 

esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksilla ja helpottamalla tarvittavaa byrokratiaa, kuten 

lupakäsittelyitä. Molemmissa tapauksissa kaupungin työntekijöiden nykyistä voimakkaampi 

myötävaikuttaminen, roolien uudelleen määrittely ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on suotava 

kehityssuunta. Näin voidaan osaltaan edistää proaktiivista vaikuttamisen kulttuuria 

vastustamiseen perustuvan kulttuurin sijaan. Uusien toimintatapojen kehittymistä 

hidastavasta varovaisuuden kulttuurista tulisi pyrkiä irrottautumaan järkevästi ja panostaa 

uuden luomiseen nopeilla ja rohkeilla kokeiluilla - epäonnistumiset kuuluvat asiaan ja ne 

tulee nähdä prosessin kehittämisen mahdollistavina voittoina. Toiminta- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen alueen asukkaille luo uutta, kiinnostavaa ja 

edelläkäyvää kaupunkikulttuuria, jossa Helsingillä ja Suomella olisi hyvät mahdollisuudet 

toimia jopa kansainvälisesti suunnannäyttäjinä.  
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Kuvio 3. Kiinnostus vaikuttaa rantapuiston kehittämiseen 
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:6822;17/65! :44;64/865! 563A<5! :12>65! .47.5.M! R<<88<A445! 8.4! 02344847724?45! 234! 23318!
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Asukasraadin kokoonpano ja edustavuus 
Muuttuja Koko 

alue (n) 
Koko 
alue (%) 

Vapaae
h-toiset 
(n) 

Vapaae
h-toiset 
(%) 

Valitut 
(n) 

Valitut 
(%) 

Osallist
ujat (n) 

Osallist
ujat (%) 

Sukupuoli 59801 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 
Nainen 3261 54.53% 20 54.05% 15 50.00% 13 56.52% 
Mies 2719 45.47% 17 45.95% 15 50.00% 10 43.48% 

Ikä 59801 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 
15-19 251 4.20% 1 2.70% 1 3.33% 1 4.35% 
20-29 1680 28.09% 6 16.22% 6 20.00% 4 17.39% 
30-49 2241 37.47% 16 43.24% 13 43.33% 10 43.48% 
50-69 1396 23.34% 12 32.43% 9 30.00% 8 34.78% 
70- 412 6.89% 2 5.41% 1 3.33% 0 0.00% 

Asuinalue 59801 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 
Arabianranta 4401 73.60% 32 86.49% 25 83.33% 19 82.61% 
Toukola 1250 20.90% 3 8.11% 3 10.00% 2 8.70% 
Vanhakau-
punki 323 5.40% 2 5.41% 2 6.67% 2 8.70% 

Koulutus 59801 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 
Keskiaste 2176 36.39% 6 16.22% 5 16.67% 2 8.70% 
Alin korkea- 
ja alempi 
korkeakoulu
aste 1428 23.88% 10 27.03% 9 30.00% 7 30.43% 
Ylempi 
korkeakoulu
aste ja 
tutkijakoulu-
tus 1183 19.78% 15 40.54% 11 36.67% 10 43.48% 
Perusaste tai 
tuntematon 1193 19.95% 6 16.22% 5 16.67% 4 17.39% 

Äidinkieli 71432 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 
Suomi tai 
saame 6219 87.06% 33 89.19% 26 86.67% 20 86.96% 
Ruotsi 583 8.16% 2 5.41% 2 6.67% 2 8.70% 
Muu 431 6.03% 2 5.41% 2 6.67% 1 4.35% 

Asunnon 
hallintaperuste 4200 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 

Omistaa 
talon tai 
asunnon 1508 35.90% 24 64.86% 19 63.33% 17 73.91% 
Vuokra- tai 
asumisoi-
keusasunto 2362 56.24% 13 35.14% 11 36.67% 6 26.09% 
Muu 330 7.86% 

    
  

Perhe 1789 100.00% 37 100.00% 30 100.00% 23 100.00% 
Ilman lapsia 915 51.15% 26 70.27% 19 63.33% 14 60.87% 
Lapsia 874 48.85% 11 29.73% 11 36.67% 9 39.13% 

Lähde: Helsingin seudun aluesarjat –tilastokanta. Koko Artovan aluetta koskevat tiedot perustuvat 
vuoden 2012 tilastoihin, paitsi asunnon hallintaperuste (2011). 
1Tunnusluvut kuvaavat alueen vähintään 15-vuotiaita asukkaita, 2Mukana kaikki ikäryhmät 
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KNE/!014/825!/44/86N>6/8<!A.!819:.334/11>6/8.!81366!048<<!?1238.M!L.1561>65!6>4/8<;4/8<!
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?12;4248.:.! ;NE/! /44/86N/! A.! :44?8N4/NN/! :.9..;.33.! 6/4;69747/4! 656;;<5! 92/7.P

./84248.!72722581;4/0.4724336M!
!

K.E)1+79/3+5995!
!
=.58.014/82//.!81366!233.!8676;4/8<!A.!7276;4/8.!7.47745.!:12>65.47245.O!64!0637</8<<5!

76/<33<M!

!
!
=A!J-8-66-!12832E9+53/2!59988+3-66228L!
!

=.58.014/825!76?488<;4/6//<! 81366!?12;424>.!6948N4/6/84! .31665!./177..8O!;188.!;NE/!
;.87.434A.8! A.! :469.434A.8O! L.3./.8.;.5! ./177..8! A.! 8NE;.87.3.4/68M! KNE/! ;118!

?63/45743<4/68!81366!A2//.745!;<<945!288..!?12;4225!/1155488631//.M!!

!
F94! 47<9N?;4/8<! 9.58.014/825! /1155488631//.! 81366! ?12;424>.! 6948N4/6/84! 3.0/68O!

3.0/4069?668O!512968O!204/7634A.8!A.!/6542948O!A248.!7.4774.!./11!.316633.!0.3A25M!

!
Z4/<7/4!25!?12;4248.:.!344771A.8O!71865!6/4;69747/4!/.1:.7<:634A<8!A.!?44?8<A<8M!F948N4/8<!

?12;428.!81366!74455488<<!/44?65O!688<!4?;4/68!:24:.8!344771.!014/82//.!694!520617/433.!A.!
694! 71371:<3456433<[! 5<45! ?12;424>..5!;NE/! 3447158.9.A248864/68M!KNE/! 014/825! .316633.!

236:.8! 3125525:.9.4/68! 345518! /67<! 7249.8! 7<N88<:<8! 9.58.014/82.! 344771;4/665! A.!

63<;4/665M!!
!

K.?>2334/4.! 94/8494482A.! 9.58.014/825! 7<N8E//<! :24! /N58N<! 6948N4/6/84! /619..:465!
:<6/8E9N?;465! :<3433<V! 3.0/68! A.! 014/82//.! :44?8N:<8! .4714/68O! 512968! A.! 63<763<4/68O!

?48../84! A.! 5206./84! 344771:.8O! ?44?8<A<8! A.! ;118! 8.3:633.! 344771A.8O! 0NE9<434A<8! A.! ;118!

344771A.8O! 9.58.014/825! 3.4>.33.! ./1:.8! A.! 014/825! .7844:47<N88<A<8M! Z4/<7/4! ./17./9..84!
824:22O! 688<! 9.58.014/82.! 76?4868<<5! /4865O! 688<! /6! 64! ?217188636! .3166336! 9472334/4.! 8.4!

;148.!?<494E7<N88<N8NA4<M!

!
!

CA!J/801--33+5-3!-5+3405-3!
!

(2+391+!<2!02*7+62!
!

@9.I4.59.55.5! 9.58.014/8225! 81366! 9.7658..! 3.48194! A.! /65! N?86N8665! /4A24881:.!

7.?:43.742/74M!!
!
Z.48194!!

@31665! ./177..8! 2>288.:.8! N?8<! 8.4! 7.?8.! 3.48194.! 9.58.014/8225O! /433<! 56! 25!;697488N!
.31665! 7..:..5! A.! 544/8<! 25! 76/71/86381! 7.1.5M! Z.481945! 9.7658.;4/65! 7.8/28..5745!

236:.5! 8<33<! ?687633<! 315./8.;.825! 310.1/! 7.1015D438.! .31665! ./177.4336M! Z.481945!
?.318..5! 824;4:.5! 6948N4/6/84! 236/76310.477.5.O! A2556! 8133..5! :44?8N;<<5! A.!

0440.?8.;..5! A272! ;.48/6! 8.4! :6/48648/6M! Z.48194! 0.3:634/4! 7.477465! .31665! ./177.4>65!

8.90648.O!A.!/6!:.?:4/8.4/4!6948N4/6/84!014/825!63<:NN88<!A.!7.551/8.4/4!N?864/E334/NN8665M!!
!



! %(!

-24;455.5! 3.4819433.! 824:28..5!236:.5!04654;12824/8.M!B.477.! 9.58.! :..84/4! 91200.1/8.!

/1196;0465! N?86N/.31/865! 3447655E458445O! 0465;2288294:6564336! A.! /2181:6564336! /6! 25!
714865745! 8.90667/4! ;.8.3.M! -<33.4/68! 046565! 72723127.5! /1?866334/65! ?43A.4/68! :65668!

234/4:.8745!869:68133648.!3.48194336O!A.!9.58.014/8225!:24/4!5<45!8133.!7N3<<5!;NE/!;69638<!
7</45M!Z.48194!:24>..5!8286188..!1/6.33.!694!8.:.33.O!71865!6/4;69747/4!0258822543.481945.O!

2/488.45!:6>65!0<<33<!236:.5.!869.//45.!8.4!;..P.4567/6/8.!9.765568815.!`546;65<`M!!

!
Z.48194_3.481948! 824:28..5! /4A248688.:.5! A272! L.A! f9.5g745! 7.>15! 0<<?<5! 8.4! 014/825!

6863<2/..5! 19?6431014/825! 3<?64/NN8665M! L.A! f9.5g745! 7.>15! 0<<//<! /4A.48/6:.336!

3.48194336! A.! /65! N?86N>6//<! 236:..5! 7.?:43..5! 234/4! ?N:<8! 71371964848! .18233.O! ;47<!
?630288.4/4! 8.:.924>65! A.! A<8864>65! 713A688.;4/8.M! @/6;.7..:.//.! 3.481945! 0.47.7/4! 25!

;NE/! ;697488N! L.A! f9.5g745! 7.>15! 0<<O! A2865! 3.481945! 9.7658.;4565! /4556! 64! :..84/4!
7..:.;11827/4.M!

!

R14/825! 6863<2/.//.! 25! 0.3A25! 8N?A<<! 843..O! A.! 3.48194! 824/4! /4556! 63<:NN88<M! Z.481945!
:248.4/445! /4A2488..! /129..5! 345A..5! ./17./8.32! ^27:433.545! 4771524>65! 7.5//.O! ;47<!

34/<4/4!.31665!N?865<4/NN88<M!H433245!^27:433.54/8.!5<74/4!3.48194336!A.!0<45:./8245M!R14/825!

02?A24/2/.! 25! 34/<7/4!;6372! 7.06.O! A2865! 3.481945! /4A2488.;4565! /4556! :24/4! 812>.! A20.!
3447..! ;631.! A.! .784:4866884.M! F863<2/.//.! /4A.48/6:.! 3.48194! 0.3:634/4! 0.96;;45! ;NE/!

3<?4:12/45.! :.3;4/81:465! L.3./.8.;.5! 76992/8.32A65! ./177.48.M! Z.481945! /4A2488.;4565!
014/825! 6863<2/..5! /.4! 9..>45! 76/711>6//.! 656;;<5! 7.55.81/8.! 7145! 02?A24/6;04!

/4A.4584M!

!
h4584;.?>2334/11/! 01?18188.518! .316633.! A2! 7.1.5O! A.! 3.481945! 25! 824:2881! /2:6381:.5!

;NE/! 1458445M! S5D63;.5.! 25! 714865745! B.58..5A27665! /433245! 8<33E45! 3./7688.:.8!
A<86:6>68! /67<! ;..069<5! /../81564/11/! @9.I4.59.55.//.M! =.58.! 25! 8<33<! ?687633<!

9.76556881! 5445O! 688<! 14;..5! 0<</66! A24/8.745! 72?>4/8.O! ;188.! 14;4565! 25! 715745!

?65743E5! 2;.33.! :./81133.M! K..069<5! /../81564/1188.! A.! :6>653..81.! 81366! 714865745!
/619.8.! /<<55E334/6/84O! 0N974<! 0.9.58.;..5! 5448<! /67<! /63:488<<! ;.?>2334/117/4.!

145840.47.5!9.7658.;4/665!8136:.4/11>6//.M!

!
Z.48194?.577665! N?86N>6//<! 8134/4! 76/71/8633.! /11554863;4/8.! 0.47.334/865!

;63258./6192A65! 7.5//.M! G2/! 3.481945! N?86N8665! ?.318..5! :65665:1279.1/P! A.!
7.522884824;458..O! /6! :..844!;NE/! /<43N8N/843.5O! N9488<A<5! 8.4! /619.5! /67<! 9.765563;.5!

7.52288465! /<43N8N7/665! :./8..:./84! 7145! 6/4;69747/4! C63/45D45! GN9N5! :.9./82!

R477172/7633.M! B.5?.57.1015D45/433.5! 824/6336! 01236336! 25! 8132//.! 04654! 7.52288465!
52/820.477.O! A.! ;632A.8! 344771:.8! B.5?.57.1015D453.?>633.! .7844:4/6/84O! A2865! ?64><5!

2/.334/81;4/65.!/115548863115!25!8<976<<M!
!

L.?:43.!!

@/6;.7..:.5! 8134/4! ;.?>2334/8..! 3.481945! 34/<7/4! 7.?:43.5! 8.4! 742/745! 9.7658.;4565!
9.58.014/8225M!L.?:43.!0.3:634/4!7.4774.!./177.48.!A.!6948N4/6/84!344771A4.O!2?471374A248.!A.!

3447158.014/825! 7<N88<A4<M! L.?:43.! :.?:4/8.4/4! 9.58.014/825! 63<:NN88<! A.! 7.551/8.4/4!

N?864/E334/NN8665!3.481945!8.:245M!!
!

L.?:43.33.! 8134/4! 233.! A2745! 4>6.! 8.4! 866;.O! A27.! 86766! /448<! A1194! .31665! 5<7E4/65M!
@9.I4.59.55.336!2;45.4/68!0449864>65!71865!3125525!A.!>6/4D545!8134/4745!5<7N<!7.?:43.5!

/1155488631//.M! h372./138..5! 8NN3477<<5! 7.?:43.5! /1155488631! 8134/4! 86?><! N?864/8NE//<!

@98! .5>! i6/4D5! c48N! C63/4574! SNV5! T@icUO! -.4>6862334/65! 72976.721315! 8.4! @.382P



! %)!

N34204/825! 7.5//.O! A.! 7.?:43.5! 1372./1/8.! :248.4/445! A<9A6/8<<! 6/4;69747/4! 7430.431!

204/7634A24336M!L.?:43.824;458.!25!312552334/6/84!.45.!N948N/824;458..O!;188.!N9488<A<!:24/4!
233.! .317/4!;NE/! `344771:.`! /4865O! 688<! /48<! 048<;<<5! 718/188.4/445! 694! 020! 10! PN9488<A4<!

6/4;69747/4!7.?:43.!H<:N/8<!A.!;14/8.!3<?4.31665!7.?:4324/8.M!
!

L.?:43.! :24>..5! 8286188..! A272! 344718638.:.5.! 7<99N7.?:43.5.! 8.4! 744586<5<!

9.765563;.5.M!Z44718638.:.5!7.?:43.!6815.!234/4O!688<!/65!/.4/4!:468N<!/12A..5!NE7/4O!647<!
/4865! 234/4! ?1238.! 6/4;69747/4! 7.?:43.5! 81?2181;4/6/8.! 8.4! /44?65! 72?>4/81:./8.!

4374:.33./8.M! Z44718638.:.! 742/74! :24/4! ;NE/! 233.! ?N:<! 65/4;;<4565! ./763!

7.?:43.?.57766//.!7N/N55<5!7.982488.;4/67/4M!!
!

-24/..38.! ./177..8! 2:.8! 824:25668! 744586<<! 7.?:43..O! A257.! /4/<33<! 8.4! N?86N>6//<! 25!
;.?>2334/8.! 4/81.M! L44586<5! 7.?:43.5! 64! /4384! 8.9:48/6! 233.! 4/2! 8.4! 9./7./9.765864565M!

F/4;6977645<! 824;4:.8! 7258847.?:43.8! A.! 015.;138.P! 8.4! D9.XX484;E748M! B.9/45745!

8136:.4/11>6//.! 7.?:43.! :24/4! 233.! 0N/N:<! 9.765563;.M! CN:<5<! 6/4;697745<! 824;44!
-.4:.33.?>65! =6D.88.O! /433<! 7.?:43.5! 8<9764;04<! 2;45.4/117/4.! 25! 2476.! 815563;.M!

L44586<5745! 7.?:43.5! 9.76551/;.8694..3465! :.3455.//.! 8134/4! 0N974<! /44?65O! 68864!

9.76551/! ?217188636! :.5>.34/;445! A.! 76/8<<! ;.?>2334/4;;.5! ?N:45! 4374:.38..M!
L.?:43.725/60845! 8134/4! 0487<33<! 8<?8<4;633<! 233.! N;0<94:1284565! A.! 824;4.! ;NE/!

8.3:40.77./433.!A.!/NN//<433<M!
!

L.?:43.5! 4?.5866334565! /4A.4584! 25! 3.481945! N?86N>6//<O! 634! A272!014/825!76/742/.//.!L.A!

f9.5g745! 7.>15! 0<<//<! 8.4! 014/825! 6863<2/.//.M! L.?:43.! 81366! ;69748<! ;NE/! .31665!
./6;.7..:..5M! Z.481945! /4A.4584.! 72/76:465! 0691/8631A65! 34/<7/4! 7.?:43.5! /4A2488.;4/8.!

014/825! 6863<2/..5! 01231/8..! /6O! 688<O! B.5?.57.1015D4572/7633.! /4A.48/66! A2! 9.:45823.!
L2/7659.58.O!A2?25!25!3N?N8!;.87.!014/825!02?A24/2/4/8.M!L.?:43.5!/1155488631//.!81366!

?12;424>.! 9.58.014/82.! 3<?4;0<5<! 236:465! 8.32A65! ./177..8O! A.! 014/825! 76/742/.//.!

8.328!2:.8!3<?6;0<5<!9.58..M!L.?:43.5!3201334565!/4A.4584!81366!714865745!:.348.!5445O!688<!
7.?:43.5!?12382!25!;.?>2334/4;;.5!824;4:..!T/<?7EO!:6/4O!92/7.8UM!L.?:43.5!N?86N8665!

81366!9.7658..!;NE/!bcP843.8O!A288.!014/82.316!0N/NN!/44/845<M!

!
!

#.M+3-233-1+!
!

B.5?.57.1015D4572/765! 3<?64/NN>6//<! 236:.! 014565! 3.:.! A.! 521/6:.! 7.8/2;2! 2:.8!

/4A.455438..5! /N9A<//<! 64:<87<! ?217188636! 6/866884/NN>633<! 713881194?.99./8.A4.M! h1/4!
N;0N9<5!;128225! 9.76556881!.;X486.88694!;.?>2334/8.4/4! .71/84/65!;1/44745!6/48N7/68!

/67<! ;1153.4/8.! N?864/E334/8<! 713881194824;458..! A.! :.?:4/8.4/4! 014/825! 63<:NN88<M!
-6.886945! 065748! :248.4/445! ;NE/! 9.7658..! 3125525;.8694..364/8.! 71865! /1194/8.O!

4/81;4/665!/204:4/8.!74:4/8<M!-6.886945!/4A.4584!:24/4!233.! A272!014/825!6863<2/.//.O! A2//.!

25!;11865745!8N?A<<!843..O!8.4!:.4?826?824/6/84!014/825!76/742/.//.M!
!

!

#7/+832:!120-832.23/832!3+622!
!

=.58.014/825! 6863<2/./8.! 81366! :.9.8.! /1194! 519;4.316! .316! 8.4! .31648.! :.0..336!
824;455.336M! L1865! 8<33<745! ?687633<! 9.58.014/82//.O! 8<33.4/68! 9.7658.;.882;.8! .31668!

;.?>2334/8.:.8! j1;I.5O! 364A.5! 3655<88<;4/65O! A.37.0.3325! 063..;4/65! A.! ;118!

?.99./817/68M! B.0..5! 824;455.5! .31668! 0.3:636:.8! 1/648.! :<6/8E9N?;4<! A.! :.?:4/8.:.8!



! %*!

/4865!014/825!63<:NN88<!A.!N?864/E334/NN88<M!-24/..38.!9.7658.;.88.!A<88<;4565!:.?:4/8..!

;NE/! 31255253<?64/NN88<M! H1194.! 9.7658.;.882;4.! 519;4.31648.! :248.4/445! 8.9A28.!
8.0.?81;.0.47.7/4! ;NE/! A24336745! 8.0.?81;.A<9A6/8<A4336! 6/4;69747/4! 04654;12824/8.!

X6/84:..34.!:.9865M!S5!714865745!?12;4248.:.O!688<!/11965!3127.5!8.0.?81;.8!713188.:.8!
519;4772.M!

!

!
!

!

&-0/891.+!
!

YN7N4/65! ?4677.7658<5! ;1188.;4/8.! 8672519;67/4! 81366! /63:488<<! 8136:.4/11>6//.M!
@316633.! 25! 0.3A25! 3.0/4.O! A.! A.37.0.332.! 063..:465! A1542964>65! ;<<9<! 7./:..M!

-672519;47658<5! 7<N88E<! 64! 8134/4! :.9.8.! N?>6336! /619.336O! :..5! /6! 0.3:634/4! 1/648.!

824;4A248.M!-.3:633.!8672519;65!0<<336!:248.4/445!A<<>N88<<!314/86319.8.M!C.577665!2/.5.!
8134/4!/63:488<<!5N7N4/865!19?6431014/825!2/465!7<N88E!/67<!3./865!A.!5129865!;4634048668!

19?643176588465! 7<N88E8.9724817/4/8.M! -24/..38.! 25! ?12;4248.:.! ;NE/! ?4677.76588<<!

7<N88<:<8! 9N?;<8O! 71865! 068.5k16P063..A.8M! L15! 3447158.:49./82! 86766! /11554863;4.!
11/465! 8672519;476588465! 9.7658.;4/6/8.O! @9.I4.59.55.5! 8134/4! 233.! N?865<!

:.4?826?825.!7./:.:.5!8.90665!A.!7N/N55<5!8.74.M!
!

!

B262+5395!
!

=.58.014/825! 815563;.334/1188.! A.! 7.156188.! 8134/4! 7292/8..! /204:.33.! :.3.4/817/633.M!
=.58..5! 8134/4! 34/<8<! ?.97481/84! 06?;6<<! :.3.4/81/8.! 71371:<N3465! :.9/4336! /67<!

72?>6:.32A.! 014?45! A.! B.5?.57.1015D4572/765! 86?>./9.765517/445! -.;069665!

72/74.31665! 8.:245M! B.3.4/81/! 0.3:634/4! 014/825! 7<N88<A4<! 6948N4/6/84! /N7/N33<O! 8.3:633.! A.!
76:<<33<O!A.!6>4/8<4/4!/4865!014/825!N;0<94:1284/1188.M!

!

!
&267+0988/552E+3/!0-74-8!6++0-83--8!7)46+66-!
!
-.3:471552//.0482! 6>4/8<4/4! 9.58.014/825! 63<:NN88<! A.! N;0<94:1284/1188.M! C44?823.>15!

:469665! 8134/4! 8.;0.8.! T64! .19.8.U! 694334565! 71371:<N3<! 7<:634AE4336M! -<33<! ?687633<!

?44?8<A465! A.! 7<:634AE4>65! 25! 8.3:633.! ?.57.3..! 71376.! /.;..! .?>./8.! 314/86317.4/8..!
048745M! -.32438.! 9.58.:44:..5! A.! 014/825! /4/<336! 8134/4! 312>.! ;NE/! 8.3:633.! 7.0648.!

7<:63N964886A<M! L.477645! 25D63;.334/458.! 8.3:633.! 25! 9.58..! 3<?4;0<5<! 236:465! 8.32A65!
;11945!:4696//<!71376:.5!7<:63N8465!.19.1/M!H6!25!8.32N?84E4>65!:./81133.O!;188.!8</8<!

:63:2334/11>6/8.!8134/4!;NE/!;14/8188..!8.32N?84E48<!.7844:4/6/84O!/433<!5N7N4/633<<5!8<;<!

7<:63N846!64!236!8.3:633.!7<N88E763024565M!
!

!

N1+5H--O/6M!
!

F3<:NN>65!A.!3447158.;.?>2334/117/465!:.?:4/8.;4/67/4!9.58.014/8225!824:28..5!N?8<!8.4!
7.?8.! X94/I66D23XP7294.M! Y<4//<! :24/4! ?.9A248633.! 3.A4.O! ;188.! 3447158.;1282! 64! /4384! 234/4!

:..9.7/4! ;14336! 014/825! 71371:<N3433<! 344771:4336O! /433<! 72725.4/8.! X94/I66D23XP9.8..! 64!



! &+!

8.9:48/4/4! 9.7658..M! L29465! /4A.4584! :24/4! 233.! 3<?633<! 19?6431014/82.! /67<! 014/825!

02?A24/2/.//.!N?865<4/633<!519;4772.316633.M!
!

!
P28*-3!
!

B.37202/74?.5?465! A.! ./177.4>65! N?864/632! 9.58.014/82//.! 01?18188..! 0.3A25! .31665!
./177.48.M! C.5?465! 132/8668! 64:<8! /2:4! N?8665! /44/86N>65! A.! 7.1561>65! 8.:248864>65!

7.5//.M! C.5?465! .4?6188.;4.! ?.4882A.! 81366745! .7844:4/6/84! 6?7<4/8<! 9.58.014/825!

N33<04>2//.M!F/4;69747/4!8<33<!?687633<!912?2536477115!N?86N>6//<!A<8688<:<8!04>6;;<5!
519;4725! .31668! 64:<8! ?217188636! ?.5?4.! 344771;..5! 544>65! N34M! -<33.4/4.! 54488N.31648.!

81366! A<88<<! A.872//.745! ;.?>2334/4;;.5! ;25445! 72?8445M! KNE/! 9.58..5! 4/818688.:.!
065/./.48.! 8.4! P:NE?N76! :24/4! 6/8<<! ?.5?438.! /129.5! 0<</N5! :68665! A.! /4865! 7.551/8..!

5448<!236/7636;..5!7.16;0.5.!9.58.014/82/8.M!

!
!
K.E)1+53F32+,-3-/5!
!
Z1255253<?64/NN88<!A.!7.156188.!8134/4!6>4/8<<!;NE/!9.58.014/825!6863<2/..5!/4A24868133.!

N;0<94/8E8.4>68627/633.O! A27.! :24! 722/81.! :.4?81:4/8.! 2/4/8.M! -.4>6862/! :248.4/445!
8286188..! 7177.P! 8.4! ?NE8N7./:4P4/81817/433.! 8.4! 9.7658.;.33.! 74699<8N/;.8694..364/8.!

71865! 74699<8N/3./4/8.! 6/4;69747/4! 065776A<M! H1155488631//.! 234/4:.8! ;17.5.! .31665!

8.4>6721318! A.! 204/7634A.8! /67<! ;118! .31665! N?>4/8N/824;4A.8! A.! ./177..8M!
e;0<94/8E8.4>6862/!8.9A2.4/4!;.?>2334/11>65!092X4324>.!9.58.014/82.!/4865O!688<!/4633<!25!

7.4765! 744586<5! 34/<7/4! A28.45! N33<88<:<<! A.! .A.//.! :.4?81:..! 7.8/638.:..M!
e;0<94/8E8.48665! 64! 7148657..5! 8.9:48/6! .45.! A<88<<! 0N/N:<<! A<376<M!

e;0<94/8E8.4>68627/65! 2/.5.! :248.4/445! ;NE/! /115548633.! 014/825! 7./:1/825! 76/8<:<<!

76?488<;4/8<!A.!694!3.A465!9455.77.45!632.M!
!

!

$+08+0;EF43)14*.)3!
!

R14/825! 694! 2/445! :248.4/445! 34/<8<! ;118.;4.! 047547P0EN84<! A.! 81236A.! 2;.824;4/665!
9687643NN5! A.! 6:<4>65! /NE;4/665M! REN8<9N?;<8! 34/<<:<8! 014/825! :44?8N:NN88<! A.!

;.?>2334/8.:.8!N?864/E334/NN88<M!REN8<9N?;465!64!7148657..5!8134/4!/4A.48.!8.32A65!6>6//<O!

:..5! 3<?6;0<5<! 9.58.:44:.! A.! 3..A2A.! 519;4772.31648.M! F/4;69747/4! 82172711//.! #+"$!
9.58.014/825! 6863<2/..5! 8133665! 0EN8<9N?;<5! 7268..5! 236:.5! 344.5! 3<?633<! ./1458.32A.M!

R47547P0EN8465!N?86N8665!81366!34/<8<!;NE/!92/7.P./84.8!/44/86N>65!N33<048<;4/67/4M!
!

!

Q9+32!-5+3405+)!
!

L21315! 6863<01236336! :248.4/445! 9.7658..! :4?69/645<O! A27.! 8.9A2.4/4! /43;<5432.! A.!

;.?>2334/11>65! 4/8.?8..! /65! N?86N8665! 8136:.33.! 0657433<M! R14/825! 02?A24/2/..5!
9.7655688.:.! 137243;./?.7743.18.! 0.3:634/4! 6948N4/6/84! 63<763<4/865! 8.90648.! A.! 34/<4/4!

9.58.014/825! .7844:4/1188.! 812;.88.! 7148657..5! 3447..! ;631.M! KNE/! D9.XX484/645<<!
51294336! 824:28..5! 19?6431014/825! 3<?64/NN8665M! C.99./81/;.?>2334/117/4.! :248.4/445!

3..A658..! :49.334/665! 8177496151/8688115! 068.5k16P76588<<5! 19?6431014/825!

3<?64/NN>6//<M! e364/6/84! 9.58.014/825! 694! 01234336! 81366! 34/<8<! 4/81;.0.4772A.! A.! 92/7.P



! &"!

./84248.M! KNE/! 04491/81/0.477.! 3.0/4336! /67<! 7249.014/82! 2:.8! ;.?>2334/117/4.! 34/<8<!

9.58.014/825!63<:NN88<!A.!/44/86N88<M!!
!

!
! !



! &#!

!

C63/45D4//<!#+M!0<4:<!76/<7118.!#+"$O!
!

!

"#$!%&'()#*#!
!
+,-'./00*!1.2!
!
3)'4!56,#*)7*'!
!
1.)#-!8-'*9/!
!
:-##-!;&'.$#7!
!
:-##-!<*)(/##)*9)!
!
:*.*#-!=->4)#*#!
!
?')>!@-00).-!
!
%/##-!A$)>0/!
!
<-$'-!=).-*$>!
!
<-$')!%$,-#)!:-).)!
!
@--')0!A->-#*#!
!
@-'44$!<$99)!
!
@*'B-!<)#7C#!
!
@)44/!5*DD&#*#!
!
E-#-!"'B/D-./!
!
F..)!5*$')!
!
G-)9/!%-./#*#!
!
5-9DD-!;*'#*.)$>!
!
%-#)#-!=-$')#*#!
!
=*'/!=/$4/#*#!
!
=$/9->!@&4)D&&!



! &$!

Lähteitä 

Goodin, R.E. 2008. Innovating Democracy. Oxford University Press. 

Jyväskylän kaupunki, 2012. Kohti yhteistä ymmärrystä: Kuntalaisten kansalaisraatikokeilut 

Jyväskylässä. 

Niinikoski, M.-L. & Setälä, M. 2012. Deliberatiivisen demokratian keinoja testaamassa: 

foorumikokeilu osana kunnallista päätöksentekoa. Hallinnon Tutkimus 31, 261–276. 

Raisio, H. & Lindell, J. 2013. Kansalaisraadit osana uutta paikallisuutta: Suomen 

Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen toteuttamien kansalaisraatien ulkoinen 

arviointi.  

Raisio, H. & Vartiainen, P. 2011. Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen: 

Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Helsinki: 

Suomen Kuntaliitto. 

Smith, G. 2009. Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. 

Cambridge University Press. 

 


