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Taustaa osallisuuteen ja vuorovaikutukseen

Asukaslähtöisyys vs. Asiakaslähtöisyys
asukas vireille laittaja
kuntalainen maanomistaja, 
ihminen rakennusliike yms.
ei välttämättä lakisääteinen osallinen osallinen



Taustaa

Osallisuus . Minun näkemys

Mahdollisuus olla mukana Minä tiedän

Oikeus ja velvollisuus Oikeus

Demokratia Diktatuuri

Saavutetaan enemmän 
kuin yksin voisi 

saavuttaa
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Tulos 
kaikkien 
yhteinen



Osallisuus

Omien ja muiden 
 asenteiden, sanojen, 

toimintojen ja niiden 
perusteiden 
 tiedostamista, 

muokkaamista ja yhteisen 
kompromissin edistämistä
 luottamuksen ja 

ymmärryksen 
lisääntymisen sekä 
sitoutumisen kautta.

Voi valita, mihin osallistuu
• valta ja vastuu
• oikeus ja velvoite

Saada ja antaa tietoa, ilmaista ajatuksiaan
• velvoite antaa ja vastaanottaa tietoa

Päästä vaikuttamaan
• luoda mahdollisuuksia
• osallistua
• luoda yhdessä

Kuulumista johonkin, olla osana
• valta ja vastuu
• yhteistyössä voi olla myös konflikteja

Sitoutuminen
• kunnioitus, luottamus
• ymmärryksen kautta sitoutuminen edes löyhästi

On parhaimmillaan dialogista vuorovaikutusta



Osallisuuden ja vuorovaikutuksen 
moninaisuus
Tieto-osallisuudessa/vuorovaikutuksessa
- viestinnän eri muodot ja tarpeet (kielivalinnat, selkokielisyys, viestintätavat, 

digitaalisuus jne.).: 
- eri osapuolten näkökulmasta huomiota on kiinnitetty tiedon 

ymmärrettävyyteen, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. 
- tieto kulkee molempiin suuntiin
Suunnitteluosallisuudessa/vuorovaikutuksessa 
- on panostettu eri osapuolten yhteistyöhön ja vaikutusmahdollisuuksiin. 
- alueellisuus, tapahtumat, tilaisuudet, kyselyt ja muut palvelut ovat vaikuttavia 

osallistumisen kanavia: ihmiset ovat kiinnostuneita heitä tai heidän 
elämäänsä lähellä olevista asioista. 

Päätösosallisuudessa/vuorovaikutuksessa
- viralliset mielipiteet, muistutukset ja valitukset sekä aloitteet ja palautteet
- osallistavan budjetoinnin hankkeet kohdentuvat usein YYP:n toiminta-

alueelle. 
Toimintaosallisuudessa/vuorovaikutuksessa
- kuntalaisten omaehtoisen ja aktiivisen roolin vahvistuminen omassa 

elinympäristössään esimerkiksi aktiivisuudessa osallistua, talkootoiminnassa, 
tapahtumien järjestämisessä tai asuinalueen kunnossapidossa

- mahdollistettu kuntalaisten omaa toimintaa luomalla kaupunkiympäristöä, 
infraa ja erilaisia toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia 

- osallisuus on yhteisen vastuun kantamista ja toinen toisensa kunnioitusta

Osallisuus synnyttää 
vuorovaikutusta
- kaikki kokevat tulevansa 

kuulluiksi ja ymmärretyiksi 

- kaikilla on samat 
mahdollisuudet toimia, 

osallistua ja vaikuttaa

- kohdentuu eri vaiheisiin, 
tavoitteisiin ja 

toimenpiteisiin

- mm. kaavat, kadut, puistot, 
luontokohteet, rakennukset, 

tontit, pihat, 

kulttuuriympäristöt, 
selvitykset, karttapalvelut 

jne.



Lakisääteinen ja vapaaehtoinen vuorovaikutus kaavoissa 

Hankekohtaisuus

Lakisääteiset osalliset
Kaikilla oikeus 
osallistua

Vuorovaikutuksen ja 
tiedottamisen tavat ja 
menetelmät 
vaihtelevat hankkeiden 
mukaan

Muu osallisuus 
(epävirallista, mutta yhtä 
arvokasta): 
viestintää, tiedottamista, 
palautetta, tietoja, 
mielipiteitä, näkemyksiä,
työpajoja, ideoita, 
kyselyjä, osallistumista, 
erilaisia tilaisuuksia, 
kävelyjä, haastatteluja, 
neuvotteluja, 
viranomaisyhteistyötä, 
yhteiskehittämistä, 
sähköistä 
vuorovaikutusta, pelejä, 
3d-malleja jne. hankkeen 
merkittävyyden ja tarpeen 
mukaan



Joitakin lukuja ja toteutumia 2020
Lakisääteinen osallisuus kaavoituksessa marraskuuhun 
mennessä vuonna 2020
• kaavahankkeet: 

• 106 kuulutusta Kalevassa ja 135 kuulutusta 
kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

• poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut: 
• kuulutuksia noin 100 kaupungin virallisella 

ilmoitustaululla
• osallisille lähetetty kirjeitä noin 3000
• nähtävillä oloaikoina n. 500 mielipidettä, lausuntoa tai 

muistutusta, joihin on vastattu
• valmistunut 27 kaavaa, joista valitettu 1
• valmistunut 82 poikkaria/suunnittelutarveratkaisua, joista 

oikaisuvaatimus 6

Lakisääteinen = 
• osallisten 

tiedottaminen, 
viestintä, 
vuorovaikutus

• mielipiteisiin, 
muistutuksiin, 
lausuntoihin ja 
oikaisu-
vaatimuksiin 
vastaaminen mm. 
kaava-selostuksissa

• yleisö/keskustelu/ 
tiedotustilaisuudet 
OAS:in mukaisesti,

• kaavoituskatsaus, 
• kuulutukset ym.



Joitakin lukuja ja toteutumia 2020
Muu osallisuus

• yli 40 erilaista tilaisuutta, seminaaria tai tapahtumaa kaikille avoimesti tai kohdennettuna
• koronan vaikutuksesta näistä suurin osa on ollut etätilaisuuksia vuonna 2020

• avoimia kyselyjä 10 ja 1 kuvakisa, joilla kerätty tietoja, ideoita, yhteiskehitetty jne.
• pilotoitu 3d –mallinnusta osallisuuden työkaluna
• tuhansia palautteita palautejärjestelmän kautta, joihin vastattu, samoin aloitteita
• testauksia, kokeiluja, kilpailuja, vierailuja
• viikoittain lehtijuttuja, uutisia, tiedotteita, mediajulkisuutta 
• päivittäin kohtaamista, sähköposteja, puheluita eri työntekijöille ja asiakaspalveluun
• kymmenittäin työmaakatselmoinnit, kävelykierrokset ym. paikan päällä olleet tapahtumat
• kokemusasiantuntijoiden ja neuvostojen hyödyntäminen mm. asiakirjojen ja nettisivujen 

saavutettavuus, esteettömyys –toimenpiteet, virallisina osallisina hankkeissa jne.
• osallistumisen mahdollistaminen muissa palveluissa mm. koulut, päiväkodit, hyvinvointi-

keskukset, Oulu10, asukastuvat, nuorisopalvelut jne. – sinne, missä ihmiset ovat
• järjestöt ja (asukas)yhdistykset osallisina hankkeissa mm. pyöräily, luontokohteet, puistojen 

ja kaavojen kehittäminen, elinvoimahankkeissa yritysedustajat jne.
• messut, näyttelyt, kilpailut, osallistumiset muihin tapahtumiin, nuorten foorumi jne. 

mahdollistavat matalan kynnyksen osallisuutta, koronan vaikutus vähentänyt
• Lasten/nuorten osallisuus työpajoja, kyselyjä, ideointi arjessa, tapahtumia, kuvia, karttoja
• osbu mm. luontopolku Hietasaareen, Varjakan puutarha, Oulunsalon skeittiramppi jne.
• Infoja, koulutuksia työntekijöille osallisuudesta, esteettömyydestä, saavutettavuudesta jne.
• nettisivut, some, asiakirjat – saavutettavuus ja ymmärrettävyys

• selkokielisyys OAS, projektikortti, esitteitä, tiedotteita, nettisivuja ja lomakepohjia 
• lisätty somen käyttöä

Muu osallisuus =
• kerätään ja jaetaan 

tietoa,
• perustellaan,
• kohdataan, 
• ollaan mukana,
• asetetaan yhdessä 

tavoitteita, 
määrittelyjä, 
reunaehtoja tms.,

• luodaan vaihtoehtoja, 
• etsitään ja ideoidaan 

ratkaisuja, perustellaan
• tullaan tutuksi,
• tehdään viestintää ja 

markkinointia (pr-
työtä) jne.



Vuorovaikutus dialogina
• vastavuoroinen viestintä, vuorovaikutus, dialogi

• toiminta ja hyöty kohdistuvat niin itseen kuin muihin
• suunnittelijan, osallisten, päättäjien, viranomaisten ja 

kuntalaisten tiedonvaihtoa, vuoropuhelua, keskustelua ja 
yhteistyötä

• tulos ei ole kenenkään oma, vaan koko ryhmän vastuulla 

• edellyttää persoonaa (kummassakin päässä 
keskusteluyhteyttä), taho->persoona

• raja työidentiteetin ja yksityisen identiteetin välillä 
liukenee 

• persoonallinen viestintä = omin sanoin ja innoin – ei 
yksityiselämän avaamista tai henkilöitymistä

• viestintä, vuorovaikutus ja ”oikeat työt” on samaa prosessia

Vuorovaikutus 
• toteutuu 

osallisuuden kautta,
• tarvitsee aikaa,
• sisältää valtaa ja 

vastuuta 
• tekniikat ja 

työvälineet auttavat,
• on myös ennen 

kaikkea asennetta ja 
tunnetta.



Vuorovaikutus-osallisuutta-oikeuksia ja velvoitteita kaikille-demokratiaa

Kunnan tehtävä: 

Yleisestä hyvästä 
huolehtiminen –
hyvä elinympäristö 
kaikille!

Yhteen-
sovittaminen   –
erilaiset tarpeet, 
toiveet ja realiteetit!

Vaatii aikaa vs. kiire!

Taitoa toimia 
erilaisten ihmisten 

kanssa 
vaihtelevissa 

tilanteissa

Kysyminen ja 
vastaaminen

Osaamisen ja 
tiedon 

mobilisointi

Luottamuksen 
rakentaminen

Yhteinen 
tavoite Sitoutuminen

Avoimuus

Vasta-
vuoroisuus

Toiminta ja 
hyöty

Arvostus Ennakointi


