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    Osallisuuden käsitteestä: 

 
• Georg Simmel:  

• vaihtoon perustuva yhteiskuntanäkemys 

• tapahtumisen virrat, prosessit luovat ”yhteiskunnan”. (vrt. rakenteistuminen, Arttu Antila)  

• yhteiskunnallistuminen yhteiskunnan sijasta, verbien käyttö (vrt. Leo Tolstoi: ”substantiivit 

noituvat tajunnan”) 

• Mihin osallistetaan? Osallisuushankkeet kehittämishankkeina? Voiko suuntaa vaihtaa? 

 

• Michel Foucault / Antonio Gramsci: 
• Valtarakenteet, omistajuus 

• Sosiaalisen tulkinta valtarakenteista/asemasta riippuvaa (vrt. Junnilainen, Lähiökylä) 

• Kuka määrittelee hankkeiden agendan, resurssit ja roolit? 

• Monopoli/hegemonia vs. vaihdanta/keskinäisriippuvuus. Kunta voi ostaa, ei vaihtaa! 

 

      

 

 

 

2 



• Osallisuus ja kulttuuri I 

 
• Kulttuuripolitiikan kaudet: nationalistinen, hyvinvointivaltiollinen ja 

uusliberalistinen  

• Keskeisiä tavoitteita toisella kaudella kulttuuridemokratia ja saavutettavuus 

sekä perinteisten taidemuotojen ja pop-kulttuurin tasapaino. (Saukkonen & 

Ruusuvirta) 

• Helsingin kulttuuriasiainkeskuksessa em. painotukset perustettaessa. 

Keskeisenä missiona taidemaailman ja asukkaiden yhdistäminen erilaisissa 

kaupunginosatason projekteissa. Tase pieni. 

• 1980-1990-lukujen taitteessa kulttuuripolitiikkaan markkinoistuminen, 

teollistuminen, läpikansainvälistyminen ja teknologisoituminen (Kangas). 

Individualismi. 

• 60 -lukulaisten asemoituminen uusiin rakenteisiin 

 

 3 



• Osallisuus ja kulttuuri II 

 
• Alueellisten kulttuurikeskukset= painopiste ammattitaiteen tukeen ja tuotteiden 

jakeluun, virkamiesjohdon elitistiset asenteet 

• Aluetyön kulttuurisihteeri lopetetaan1986, aluetyön status laskee 

• Kulttuurisihteereistä talojen toiminnanjohtajia, sitten johtajia 

• Aluetyötiimi talojohtajan alle  

• Aluetyön hajottamispäätös johtoryhmässä 1995. Ei voida kuitenkaan panna 

toimeen aluetyön vahvojen verkostorakenteiden takia (mm. 

asukastaloverkosto) 

• Kulttuurivuosi 2000 paineen alla perustetaan kaupunkikulttuuriyksikkö, joka 

lopetetaan 2006 

• Uudelleen viriävä osallisuuspuhunta 2010 –luvulla, kulttuuriset oikeudet 

•  Helsingin malli – aluetyön lippulaivaksi 
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1980 - 1992 

Aluetyön ilmiöt ja kulttuuritoimi 1980 -  

Virkamiestyöryhmät 

 

- Virkamiestyöryhmä useimmissa 

kaupunginosissa 

- Korkeasuhdanne päättyy 

lamaan 

- Virastot keskittyvät 

ydintoimintoihinsa ja 

virkamiestyöryhmät näivettyvät  

 

 

 

 

 

 

Asukastaloverkosto 

 

- Tyhjät tilat 

asukaskäyttöön 

Yhteiskerhotilat 

yleistyvät 

- Asukastaloverkosto  

 

 

 

 

 

Korkeakulttuuriusko 

Kaupunkikulttuuriyksikkö 

Suburbs Up –seminaarit 

Stadin Kansanjuhlat 

 

 

 

 

    

  

Nokian nousu, 

EU 

 

1993 - 1999 

Asukasjärjestöjen 

kukoistus 

 

- Kaupunginosa-

yhdistykset elpyvät 

- Noin 60-70 

kaupunginosa-

tapahtumaa/v. 

- Kaupunginosien 

nettisivut 

- Kulttuuripk. 2000 

 

Kaupunkikulttuuriyksikkö 

lopetetaan v. 2006.  

Yksi aluetyöntekijä 

Kaupunginosien 

kehittämisverkosto KaKe 

 

Lähidemokratian 2. aalto: 

Valtion osallisuushanke  

2000-2009 

 Some-liikkeet 

 

- Uudenlainen 

mobilisaatio  vs. III –

sektorin traditio 

-  Toteutuvatko hype ja  

     odotukset? 

 

 

 

 

 

Organisaatiouudistukset 

Johtamisjärjestelmän 

uudistus 

Helsingin malli 

 

 

Lähidemokratian  3. aalto: 

Demokratiahanke 

Osbu 

 

 

2010-2020 

Hallitseva 

ilmiö 

Kulttuuri- 

toimi 

Kulttuuridemokratian 

haalistuminen 

Kulttuurikeskukset 

 

 

 

 

 

Osallisuus 

kaupunki-

tasolla 

 

 

  

Terve- ja turvallinen 

kaupunki- nk. 

Lähiöprojekti 

Markkinaliberalismi 

Tulosjohtaminen 

Lama 

  

Makrotaso Finanssikriisi  

Nokian romahdus 

Osallisuuspuhunta 

 

Lähidemokratian 1. aalto 

Yhteissuunnittelu 

Kehittämisavustukset 

SOFY… 



1980-1990 vaihde, Kulttuuridemokratia- puhunnan hyytyminen 

• Markkinaliberalismi (globaali) – individualismi, kulttuuriteollisuus, tulosjohtaminen  

• Lama (kansallinen) – resurssien niukkuus, ydintoimintoihin keskittyminen 

• Kulttuurikeskusten ja talojen perustaminen (paikallinen) – taiteen tuki ja teosten jakelu 

keskiöön  

• Suurten ikäluokkien asemoituminen uusiin rakenteisiin (kansallinen) – radikalismi hiipuu 

• Johdon asennoituminen (paikallinen) – korkeakulttuurin painotus 

 

 

2010 luku, Osallisuus-puhunnan nousu 

• Sosiaalinen koheesio ja politiikan legitimiteetti agendalle (globaali, kansallinen) 

• Internet, kommunikaatio (globaali) – kansainväliset kontaktit, EU 

• Kansainväliset  esimerkit – mallinnus, viittausmahdollisuus 

• Johdon asennoituminen (paikallinen) – kulttuuristen oikeuksien ja tasa-arvon painotus 
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Historiallisten käänteiden vaikuttimia 



Alueellisen osallistavan kulttuurityön malli (Helsingin malli) 

    Lähtökohta: 

 

• Kulttuurin saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä kulttuuristen oikeuksien 

toteutuminen 

• Kulttuurilaitokset jalkautuvat ja rakentavat uusia osallistavia työmuotoja 

kohdekaupunginosissa 

• Kolmas kolmivuotiskausi alkaa v. 2022  

• Kolme päätoimijaa: kaupunki (koordinointi ja rahoitus), taideyhteisöt (tuotanto, 

osarahoitus) ja paikallisverkostot (tuki, mahdollistaminen) 

• Toimijoiden välinen tasa-arvo, keskinäisriippuvuus ja yhteissuunnittelu.  

• Osallisuusprosessien kehkeytyminen alueilla 

• Johdon innostuminen ratkaisevaa (vrt. 1990 –luku) 
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Helsingin malli 

Kumppanuuksien kolmijalka 

Imago 

Identiteetti 

Avustukset 

Tasapainoinen kulttuurin 

harrastaminen  

Projektien 

tuotanto 

 

           

Hanketuki 

Kulttuurin     

legitimointi 

    Uudet yleisöt 

Kaupunki  
kulttuurin 

edistäminen -palvelu 

Taidelaitokset 

Paikallistoimijat 
Asukkaat, järjestöt, 

palvelut jne. 

Tuotannot ja 

teokset 

”Toisenlainen 

taide-

maailma” 

- Tunnistetaan osapuolten tavoitteet ja 

resurssit 

- Vaihdanta  

- Yhteinen hankemuotoilu 

- Toimijoiden keskinäisriippuvuus ja tasa-

arvo 

- Vrt. Stadin Kansanjuhlat –verkosto v. 2000 

Segregaation 

torjunta 

Alueen 

aktivoituminen 



 
 
Kiitos! 
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