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Kaupungit ja kansalaisosallistuminen

”Citizenship”
Kaupungeilla ja kansalaisosallistumisella pitkät perinteet!

Le Galès (2002): konfliktin ja konsensuksen korostaminen
vaihdellut  (suoran) kansalaisosallistumisen
tutkimuksessa

Yhteiskunnalliset liikkeet kaupungeissa: järjestelmän ulkoa

päin vaikuttaminen

Osallistuminen ja uudet hallinnan (governance) muodot, uusi

kaupunkipolitiikka: kansalaisten ”osallistaminen” osaksi

järjestelmää
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”Uusi kaupunkipolitiikka” (1 / 2)

”Uusi kaupunkipolitiikka” useissa Euroopan maissa 1990-
luvulta lähtien

Monitoimijaista

Sektorirajat ja eri hallinnon tasot ylittävää

Ei tiukasti kuntarajoihin rajoittunutta: painopiste usein

kaupunkiseudun ja/tai kaupunginosan tasolla

Ohjelmat, sopimukset, projektit, kokeilevuus

Kaupunkien sosiaaliset ja ympäristöongelmat; kaupunkien
taloudelliset mahdollisuudet
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”Uusi kaupunkipolitiikka” (2 / 2)

Kansalaisosallistuminen osana kaupunkipolitiikkaa
Etenkin sosiaalisiin ongelmiin puuttuva kaupunkipolitiikka,

kuitenkin myös kilpailukykypainotteinen (Heinelt ym. 2006)

Käytännössä kaupunkipolitiikka on laaja-alainen käsite,
joka voi kattaa eri asioita eri maissa

Myös osallistuminen osana ”virallista” kaupunkipolitiikkaa tai

siitä irrallaan
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Kaupunkipolitiikka ja kaupunkien hallinta
(governance)

Governance/ hallinta: moniulotteinen käsite

Siirtymä ”hallinnosta hallintaan”

”Hallinto”:  keskitetympi, julkiseen sektoriin perustuva ja
hierarkkisempi järjestelmä

”Hallinta”: verkostomaisempi, neuvottelevampi ja
monitoimijaisempi toimintatapa

Kattaa julkisen sektorin lisäksi myös markkinoiden ja

kansalaisyhteiskunnan toimijoita
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Hallinnan yhteiskunnallista ja poliittista
taustaa (1 / 2)

Valtion/ julkisen sektorin sääntelyn muutos

Perusteluina uusien hallintamallien käyttöönottamiselle
usein:

Tehokkuus

Demokratia

Yleisin perustelu liittyy politiikan tehokkuuteen
Kaupunkipolitiikassa pyrkimys koordinoida politiikan eri

ulottuvuuksia

Monitoimijaisuus: eri toimijoilla on erilaiset resurssit (esim.

tieto); hankalien ongelmien ratkaiseminen



6/12/2009 7

Hallinnan yhteiskunnallista ja poliittista
taustaa (2 / 2)

Käytännössä uusien hallinnon muotojen taustalla mm.
Ylikansalliset instituutiot (EU, OECD, IMF)

Policy transfer  hallinnan siirtyminen maasta ja sektorilta

toiseen

Suhde poliittisiin ideologioihin?

Tutkimus ja todellisuus toisiaan ruokkivia prosesseja

Toisaalta monitoimijaisen kaupunkipolitiikan voi nähdä
nousevan kaupunkien erityispiirteistä, ongelmista ja
mahdollisuuksista
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Hallinta ja demokratia (1 / 2)

Kaksi näkökulmaa: hallintaverkostot joko uhkana tai
mahdollisuutena demokratian kannalta

Riskejä:
Verkostojen avoimuus?

Edustuksellisuus?

Läpinäkyvyys?

Poliittinen kontrolli/ vastuu?

Konsensus: hyvä vai paha?
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Hallinta ja demokratia (2 / 2)

Mahdollisuuksia:

Laajempien toimijajoukkojen ja ryhmien osallistuminen;

osallistumisen muotojen ja areenojen lisääntyminen

“Stakeholder”-näkökulma: mahdollisuus vaikuttaa asioihin,

jotka koskevat itseä

Valtaistaminen

Uhka edustukselliselle demokratialle, mahdollisuus

osallistuvalle/ deliberatiiviselle demokratialle?
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Hallinta, tehokkuus ja osallistuminen

Kansalaisosallistumista ei ole perusteltu pelkästään
demokratialla vaan myös tehokkuudella:

Palveluiden tuotanto, työllistäminen: “kolmas sektori”

(Paikallista/ hiljaista) tietoa, innovaatioita, monimutkaisten

asiakysymysten ratkaisua

Sitouttaminen, poliittisen protestin vähentyminen

Palautteen saaminen

Sosiaalinen pääoma
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Hallinto ja eri ”osallistamisen” muodot (1 / 3)

Hallinnon puolelta yhä enemmän erilaisia yrityksiä
“osallistaa” kansalaisia

Näiden rinnalla myös kansalaisten omaehtoisen

osallistumisen keinot!

Skaala vaihtelee: keskustelusta konsultointiin ja
päätöksentekoon

Erilaiset paneelit, keskustelut, kansalaisjuryt

Paikalliset kansanäänestykset, kansalaisaloitteet
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Hallinto ja eri ”osallistamisen” muodot (2 / 3)

Erilaisia muotoja:
Poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa (aloite, valmistelu,

päätöksenteko, toimeenpano)

Eri laajuista (kaikkien/ valikoiva osallistuminen)

Eri päätöksentekomalleja (äänestys/ konsensus)

Lakisääteiset politiikkainstrumentit (esim. kuntalaki,
rakennus- ja maankäyttölaki) vs.projektit ym.
määräaikaiset toiminnan muodot

Kaupunkisuunnittelu, palvelut, talous, kestävä kehitys...
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Hallinto ja eri ”osallistamisen” muodot (3 / 3)

Politiikkojen, ohjelmien ja hankkeiden toimeenpano
Usein paikallistasolla, “area-based approach”

Erilaiset kumppanuudet

Internet-pohjaisten välineiden kasvava käyttö!
“e-governance”/ “e-demokratia”
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Avoimia kysymyksiä

Kenen osallistuminen?
Järjestöt/ yksittäiset kansalaiset?

”Aktiiviset”/ ”passiiviset” kansalaiset?

Ketkä ovat ”osallisia”?

Internet-välineet ja suhde paikkaan?



6/12/2009 15

Empiiriset tutkimukset hallinnasta ja
osallistumisesta

Verkostopuheesta huolimatta julkisen sektorin rooli vahva
osallistumisen puitteiden määrittämisessä

Kansalaiset eivät aina toimi niin kuin poliitikot tai
virkamiehet toivovat

Demokratiateoriat ideaalimalleja, jotka eivät toteudu
käytännössä

Myös ristiriitoja eri demokratian muotojen välillä

Ei vain konsensus, vaan myös konflikti liittyy hallintaan ja
osallistumiseen

Monimuotoinen todellisuus
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”The Everyday Maker”

“The everyday maker” (Bang & Sørensen 1998) =
arkipolitikoija (Rättilä 2001)

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan vastaus
hallintaverkostojen professionalisoitumiseen ja aktivismin
radikalisoitumiseen

“Arkipäivän politikointia”
Konkreettista pikemminkin kuin ideologista

Satunnaista, osa-aikaista

Paikallista
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Lopuksi

Hyvin erilaisia osallistumisen muotoja kaupungeissa,
mutta myös laajempi ilmiö

Peter John (2001): merkkinä mistä?
Rapistuvan järjestelmän viimeinen henkäys?

Onnistunut mukautuminen ja uusiutuminen?

Osallistumispuheessa usein tietty “uutuus”; kuitenkin
monet kysymykset esillä jo pitkään

Kansalaisten omaehtoinen toiminta vs. “osallistamisen” eri
muodot: keskustelujen kohtaaminen?


