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Lapset ja nuoret kuuluvat yhdyskuntasuunnittelussa edelleen 
niin sanottuihin heikkoihin intressiryhmiin, joita ei nykyisillä 
osallistumiskäytännöillä tavoiteta. Nuorisolain myötä heidän 
osallistumisensa oikeutus on kunnissa kuitenkin entistä 
vahvempi. Koulun puitteissa tapahtuva yhdyskuntasuunnitteluun 
osallistuminen voi tarjota suunnittelijoille ja kaavoittajille väylän 
lasten ja nuorten luo ja kouluille erinomaisen mahdollisuuden 
aktiivisen kansalaisuuden harjoittelemiseen. Esittelen tässä 
artikkelissa koulujen lähiympäristön kehittämishankkeissa 
kohdattuja vaikuttavan osallistumisen esteitä ja keinoja 
näiden esteiden voittamiseen. Artikkelin aineistona ovat 
kehittämishankkeissa toimineiden helsinkiläisten virkamiesten, 
opettajien ja oppilaiden haastattelut. 

Johdanto
Maankäyttö- ja rakennuslain astuttua voimaan vuoden 2000 alusta on asukasosal-

listuminen ollut entistä kiinteämpi osa yhdyskuntasuunnittelua. Lain myötä on 

kunnissa tehty paljon työtä eri-ikäisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksien 

lisäämiseksi (mm. Staffans 2004; Leino 2006; Bäcklund 2007). Myös lapsille ja nuorille on tarjottu 

tilaisuuksia osallistua yhdyskuntasuunnitteluun, pääasiassa erilaisten kokeilujen 

puitteissa (mm. Horelli ym. 1998; Horelli 2001). Tällä hetkellä lasten ja nuorten osallistuminen 

oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen on erityisen ajankohtaista. 

Perustuslaki (6 §) ja Nuorisolaki (8 §) turvaavat lasten ja nuorten oikeuden vaikuttaa 

itseään koskeviin asioihin. Peruskoulussa ”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys” 

on pakollinen kaikissa oppiaineissa toteutettava aihekokonaisuus, jossa painote-

taan osallistumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolelle (Perusopetuksen...2004). Lisäksi YK:n 

Lapsen oikeuksien sopimus viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. 

Ympäri maailmaa onkin käynnissä valtava määrä erilaisia osallisuushankkeita, 

joissa lapset ja nuoret arvioivat, suunnittelevat ja hoitavat omaa lähiympäristöään. 

Samaan aikaan käydään myös kasvavaa kriittistä keskustelua lasten ja nuorten 

osallistumisen vaikuttavuudesta ja sen hyödyistä heidän itsensä kannalta (Chawla 

& Heft 2002; Sinclair 2004; Tisdall & Davis 2004; Chawla ym. 2005). Näennäisosallistumisessa tuhlataan 

kaikkien osallisten aikaa ja voimavaroja ja viedään pohja lasten ja nuorten vasta 

kehittymässä olevalta luottamukselta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Osalli-

suuden kokemuksia ei synny ja halu toimia aktiivisena, vastuullisena kansalaisena 

hiipuu jo alkumetreillä. (mm. Hill ym. 2004; Koskinen & Horelli 2006.) 

Artikkelini lähtökohtana on käsitys lapsista ja nuorista aktiivisina toimijoina, 

joille tulisi tarjota mahdollisuus sekä olla kansalaisia että oppia kansalaisuutta itse 

toimimalla (vrt. Biest & Lawy 2006). Lasten ja nuorten osallistumisella olisi paljon annetta-
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vaa niin heille itselleen kuin yhteiskunnallekin. Tämän väitöskirjatutkimukseeni1 

kuuluvan artikkelin tutkimuskysymykset nousevat sen epäkohdan tiedostamisesta, 

että lasten ja nuorten osallistumisen vaikuttavuudessa on ongelmia:

 1 Mitkä ovat pahimpia sudenkuoppia lasten ja nuorten mielekkään ja vaikutta-

van osallistumisen tiellä? 

 2 Miten nämä esteet voidaan voittaa?

Aineisto ja menetelmät
Artikkelin aineistona ovat Helsingissä keväällä 2007 tekemäni teemahaastattelut. 

Haastattelin koulujen lähiympäristön kehittämishankkeiden aktiivisia toimi-

joita kouluista ja kaupungin eri virastoista. Pyrin löytämään haastatteluihin ns. 

avaintoimijoita, joilla on oman kokemuksen kautta tietoa ja näkemyksiä lasten ja 

nuorten osallistumisesta. Keskeiset toimijat eri virastoista löytyivät nopeasti ja 

he suostuivat mielellään haastateltaviksi. Koulujen kohdalla tilanne osoittautui 

yllättävän mutkikkaaksi. Sellaisia kouluja, joissa olisi vastikään tehty yhteissuun-

nitteluprojekteja, ei oikein löytynytkään. Lopulta kelpuutin joukkoon myös muita 

projekteja. Haastattelemillani oppilailla ja opettajilla oli kokemuksia seuraavista 

osallistumisprosesseista: Jakomäen liikuntapuiston kaavoitus, koulun lähialueen 

viheralueiden hoidon suunnittelu, muistutus yleiskaavaan Meri-Rastilassa, Mal-

minkartanon jätemäen YVA-menettely, oman luontokohteen puolustaminen tie-

linjauksen alta ja aloite roskapönttöjen lisäämiseksi läheisellä viheralueella osana 

Vihreä lippu2-toimintaa sekä koulunpihojen kehittämishankkeet Hesan Nuorten 

Äänen3 kautta. Näiden lisäksi virkamiehet pohtivat kokemuksiaan lukuisista osal-

listumisprosesseista työuransa varrelta. 

Tein oppilashaastattelut ryhmähaastatteluina 2-4 hengen ryhmissä. Opettajien 

haastatteluista viisi oli yksilöhaastatteluita ja kaksi parihaastattelua. Virkamiehet 

ja konsultin haastattelin yksitellen. Haastattelut kestivät 20–90 minuuttia. Haas-

tateltavia oli yhteensä 37 ja haastatteluita 25:

9 opettajaa seitsemästä koulusta (kuusi alakoulua, yksi yläkoulu). Sitaateissa • 

olen merkinnyt opettajat tunnuksella O1, O2,… 

18 oppilasta viidestä koulusta (neljä alakoulua, yksi yläkoulu). Oppilassitaatit • 

olen merkinnyt tunnuksella oyk (yläkoulun oppilas).

	 1	 Teen väitöskirjatutkimustani Helsingin yliopistossa Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Tutkimusta ovat rahoittaneet 
Suomen Akatemia sekä Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella kriittisesti lasten ja nuorten 
osallisuuden ja ympäristökansalaisuuden toteutumista koulussa ja yhteistyössä koulun ulkopuolelle.

	 2	 Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelmassa yhdistyvät ympäristö-
kuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten ja nuorten osallisuus. Vihreä lippu on osa kansainvä-
listä Eco-Schools – ohjelmaa, jota Suomessa koordinoi Suomen ympäristökasvatuksen seura. http://www.ymparistokasva-
tus.fi/vihrealippu/

	 3	 Hesan Nuorten Ääni -toiminta on Helsingin kaupungin opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteisstrategiana 
toteutettavaa osallisuustoimintaa ja demokratiakasvatusta. http://www.nk.hel.fi/hna
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9 kaupungin virkamiestä (Rakennusvirasto 3, Kaupunkisuunnitteluvirasto 3, • 

Liikuntavirasto 1, Opetusvirasto 1 ja Nuorisoasiainkeskus 1) ja yksi konsultti 

(maisema-arkkitehti). Virkamiehet olen merkinnyt sitaateissa tunnuksella V1, 

V2,… ja konsultin tunnuksella K1.

Haastatteluaineiston analyysi oli lähtökohdiltaan teoriasidonnaista eli abduktii-

vista. Siinä aineiston analyysiyksiköt valitaan aineistosta niin, että aikaisempi tieto 

ohjaa analyysia (Tuomi & Sarajärvi 2002). Analyysia ohjaavana viitekehyksenä toimi tässä 

artikkelissa lasten ja nuorten osallistumista käsittelevä kansainvälinen kirjallisuus. 

Analyysiä tehdessäni otin käsityksen lasten ja nuorten osallistumisen ongelmalli-

suudesta annettuna. Näitä osallistumisen ongelmakohtia, eli sudenkuoppia, etsin 

sitten aineistosta oppilaiden, opettajien ja virkamiesten näkemyksiä ja kokemuksia 

teemoittelemalla. Etsin sekä yleisesti ongelmallisina pidettyjä tekijöitä että mah-

dollisimman laajan kirjon kokemuksia ja ajatuksia näiden osallistumisen esteiden 

voittamiseen (Eskola 2001). Analyysissä olin kiinnostuneempi ilmiöistä kuin yksilöistä 

ja koodauksen tarkasteluyksikkönä käytin tiettyjä merkityskokonaisuuksia, en 

yksittäisiä sanoja tai lauseita (Hirsjärvi & Hurme 2000). 

Osallistumisen sudenkuopat 
Useat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset tukevat käsitystä siitä, että lasten 

ja nuorten osallistumisen vaikuttavuudessa on ongelmia. Tuoreet kotimaiset 

väitöskirjat vuorovaikutteisesta suunnittelusta kertovat kaikki omaa tarinaansa 

asukasosallistumisen ongelmista ja vaikuttavuuden puutteesta (Staffans 2004; Niemenmaa 

2005; Leino 2006; Puustinen 2006; Bäcklund 2007). Lasten ja nuorten kohdalla tilanne on vähintään 

yhtä heikko. Liian usein heidän näkemyksensä eivät vaikuta mihinkään, ne joko 

unohtuvat tai marginalisoituvat aikuisten näkemysten alle (Hill ym. 2004; Sinclair 2004). 

Toisena ongelmana on lasten ja nuorten jättäminen kokonaan vuorovaikutteisen 

suunnittelun käytäntöjen ulkopuolelle (Horelli 2001; Morrow 2003; Knowles-Yánes 2005). Osallis-

tuminen on mahdollista lähinnä erilaisten kokeilujen tai projektien puitteissa   

pysyvät rakenteet ja käytännöt lasten ja nuorten äänen kuulumiseksi ovat edelleen 

poikkeuksia.(Horelli 1998; Bartlett 2005; Knowles- Yánes 2005.) 

Suunnittelun näen tässä artikkelissa sosiaalisena, eettisenä ja poliittisena käytän-

tönä, jolla yhteisö – tässä tapauksessa kaupunki – vaikuttaa jäsentensä elinympäris-

töön ja yhteisön kehitykseen (Horelli & Kukkonen 2002; Staffans 2004). Osallistumisella puolestaan 

tarkoitan yksilön aktiivista mukanaolona yhteisöllisessä, demokraattisessa prosessissa. 

Vaikuttaminen tarkoittaa jonkinasteisen vaikutuksen ilmenemistä tai muutoksen 

aikaansaamista tässä prosessissa. Näiden kahden käsitteen leikkauspintaa voidaan 

kutsua vaikuttavaksi osallistumiseksi. (Anttiroiko 2003; Horelli ym. 2007.) Tässä artikkelissa lasten 
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ja nuorten osallistumisella viittaan heidän mukanaoloonsa fyysisen ympäristön 

suunnittelun – ja erityisesti yhdyskuntasuunnittelun – prosesseissa.  

Arvostuksen ja resurssien puute
Haastatteluissa kävi selväksi, miten huonosti lasten ja nuorten osallistaminen on 

integroitunut osaksi koulujen ja suunnitteluorganisaatioiden arkea. Se ei kuulu 

normaaliin työnkuvaan eikä siihen varattuun aikaan. Se on edelleen jotain ylimää-

räistä, jota ainoastaan vahvasti sitoutuneet, innostuneet opettajat ja virkamiehet 

toteuttavat muiden töidensä ohella, oman jaksamisensa hinnalla. 

Niin kivaa kuin se olis, nää päivät täyttyvät meidän puolesta kyllä muutenkin. 

Se tuntuu sillä tavalla aina hankalalta, että jos on jotakin kivaa niin se tuntuu 

rangaistukselta, että jos vaikka iltapäivän viettäisi jossakin, niin sitten pitää 

tulla vielä tekemään päivän työt sen päätteeksi. V3

Koulussa yhteistyötä koulun ulkopuolelle tehdään, mikäli aikaa ja jaksamista 

perustyöltä eli opetukselta jää. Yleensä hankkeet kaatuvat yhden innostuneen ja 

sitoutuneen “sankariopettajan” niskaan (Shalcross ym. 2007). Silti haastatellut opettajat 

kokivat hankkeet todella palkitsevina ja antoisina.

Antoisaahan se on siis silloin, kun siihen jaksaa itse lähteä mukaan. Se on 

myös selvä, että se tuo aika paljon lisätyötä. – - Mutta kun siihen on lähtenyt, 

niin kyllähän siitä hirveästi saa. Toimiminen koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa on vähän niin kuin raikasta vettäkin joisi. O2

Ajanpuute ja oman jaksamisen rajat muodostavat siten esteen sekä koulussa että 

suunnittelupuolella. Haastetta lisää se, että osallistaminen on työlästä. Vaikuttava 

ja todelliseen kohtaamiseen ja dialogiin perustuva osallistuminen vaatii aikaa ja 

vaivaa (Chawla ym. 2005). Ajankäytöstä oli ainoastaan yksi poikkeava näkemys.

Mun mielestäni se ei oikeastaan lisää [työmäärää]. Koska siinä saa niin 

hirveän paljon tietoa niiltä lapsilta, että sitten sitä ei tarvitse olla kaivamassa 

jollain toisella tavalla esiin. K1

Tulkitsen tämän lasten ja nuorten osallistumisen ”ylimääräisyyden” (V5) kerto-

van asenneilmapiiristä ja suunnittelukulttuurista, jossa heidän osallistumisensa 

merkitystä ei olla sisäistetty. Sitä ei arvosteta kylliksi, jotta siihen varattaisiin 

riittävästi resursseja. Puustisen (2006) tutkimuksen mukaan sama ongelma vaivaa 

tosin kaavoituksen puolella asukasosallistumista ylipäätään. Vuorovaikutus koe-

taan toisarvoiseksi ”epätyöksi” varsinaisen suunnittelutyön rinnalla eikä siihen 

ole varattu riittävästi työaikaa. 
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Täällä on ehkä mahdollisuuksia, jos on itse aloitteellinen, mutta kun tätä rutii-

nityötäkin on aika paljon, niin sellaisten ylimääräisten projektien kerääminen 

itselleen on vähän raskasta. V5

Organisaatioiden sitoutumista osallisuusprosessiin voi arvioida Harry Shierin (2001) 

kehittämien sitoutumisen tasojen avulla. Tämän artikkelin aineiston perusteella 

lasten ja nuorten osallistuminen pyörii vahvasti avauksen tasolla: Joku yksittäinen 

työntekijä päättää olla mukana hankkeessa. Enemmistö haastateltavista edusti 

juuri tätä aktiivista, sitoutunutta joukkoa, jonka mukanaolo nousee omasta kiin-

nostuksesta lasten ja nuorten osallistumiseen. Jonkin verran on nähtävillä mah-

dollisuuden tasoa, jolloin organisaatio on myös tarjonnut työntekijälle tarvittavat 

resurssit eli työaikaa ja mahdollisesti koulutusta. Sen sijaan sitoutumisen tasoa, 

jolla tietystä tavasta toimia olisi muodostunut koko organisaation yhteinen linja 

ja lasten ja nuorten osallistamisesta syntynyt sisään rakennettu systeemi, ei ollut 

havaittavissa. Vastaavan havainnon ovat tehneet Leino (2006) Tampereella ja Bäck-

lund (2007) Helsingissä: Kansalaisosallistuminen ei edelleenkään nivelly toimivaksi 

osaksi suunnitteluprosesseja.

Suunnittelun pitkä aikaskaala 
Kaikki haastatellut virkamiehet ja suurin osa opettajista koki prosessien pitkän 

aikaskaalan ongelmallisena. Erityisen pitkiä ovat kaavoitusprosessit, mutta useim-

miten myös pienempien hankkeiden pituus mitataan vuosissa. 

Niin sen lapsen elämässä se on sellainen elämän mittainen juttu. Ja sitten taas 

ehkä meidän aikuisten näkökulmasta se on vain sellainen normaali suunnit-

teluprosessi, tai suunnittelusta toteutukseen aika. V5

Vaikkakin suunnittelun ja toteutuksen hitaus on ongelmallista kaikenlaisen asu-

kasosallistumisen näkökulmasta, on se sitä erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. 

Lapselle vuosikin on pitkä aika ja nuorten elämässä kiinnostuksen kohteet ja koh-

taamispaikat saattavat muuttua muutamassa vuodessa paljonkin (Craig 2003). Myös 

Haikkola ja Rissotto (2007) ovat Suomen ja Italian tilannetta vertaillessaan todenneet 

lasten tekemien aloitteiden toteuttamiseen kuluvan pitkän ajan vakavana ongel-

mana molemmissa maissa. Asioiden tulisi edetä sellaisessa aikataulussa, että samat 

lapset ja nuoret ovat vielä toiminnassa mukana (Gretschel 2007).

Jollekin soitetaan ja lapsethan odottelee, että se [roska]pönttö on siellä viikon 

päästä. Sitten kun menee kolme vuotta eikä sitä ole vieläkään, niin ehkä tulee 

vähän sellainen turhautuminen, että no ei se sitten oikeasti vaikuttanutkaan. 

O5
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Osallistumisen ajoitus on ongelmallista erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Jos osallistuminen ajoittuu aivan suunnitteluprosessin alkuun, voivat vaikutta-

misen mahdollisuudet olla suuremmat. Osallisuuden näkökulmasta törmätään 

kuitenkin aikaskaalan ongelmiin: toteuttamiseen kuluu kohtuuttoman pitkä aika. 

Osallistuminen myöhemmässä vaiheessa taas vähentää vaikuttamisen mahdolli-

suuksia, mutta väistää pitkän aikaskaalan ongelmat. 

Osittain hankkeiden venyminen johtuu rahasta. Jos ohjelmissa ja budjeteissa ei 

ole varattu rahaa hankkeille, on niiden toteuttaminen todella hidasta. Rakennusvi-

rastossa viherosaston aikana ollut korvamerkitty nuorisoraha mahdollisti melko 

nopean toimimisen. Tällä hetkellä vastaavaa käytäntöä ei kuitenkaan ole. 

Suunnittelun monimutkaisuus
Erityisesti kaavoitukseen, mutta ylipäätään kaikkeen suunnitteluun liittyy suunni-

telmien ja asiakirjojen abstraktius ja monimutkaisuus. Kaavat ovat niin vaikeata-

juisia, että ”eihän siitä aikuinenkaan saa selvää mitä ne hieroglyfit tarkoittaa” (V6). 

Silloin kun osallistuminen tapahtuu koulun kautta, tämä ongelma liittyy erityisesti 

opettajien osaamiseen – lasten ei varsinaisia suunnitteluasiakirjoja tarvitsekaan 

osata tulkita. Kaupunkiympäristö ja hankinnat ovat myös tarkkaan säädeltyjä, 

jolloin muutaman haastatellun virkamiehen mielestä lasten näkemyksille jää liian 

vähän tilaa. Avainasemassa on kuitenkin virkamies, jonka osaamisalueeseen nämä 

rajoitteet ja säädökset kuuluvat. Eivät aikuisetkaan asukasosallistujat voi, eikä heidän 

tarvitse, hallita kaikkea kaupunkisuunnitteluun liittyvää lainsäädäntöä.

Tarjolla olevat vaikuttamisen tavat ovat aikuisille suunniteltuja eivätkä sellai-

senaan lapsille sopivia: ”Eihän se ole lapsen tapa vaikuttaa, että se kirjelmöi jolle-

kin kaavoittajalle tai jättää oikaisuvaatimuksia kunnanhallitukselle.”  (V5). Tämä 

nykyisten tapojen byrokraattisuus johtaa siihen, että lapset ja nuoret tarvitsevat 

aikuisen tukea osallistumisessaan. Toisaalta opettajatkaan eivät ole riittävästi 

perillä vaikuttamisen kiemuroista, jotta pystyisivät aidosti oppilaita auttamaan. 

Myös Staffans (2004) on tutkimuksessaan todennut vaikuttavan asukasosallistumisen 

edellyttävän vankkaa osaamista suunnittelun prosesseista ja toimintatavoista. 

Näyttää myös siltä, että osallistujat eivät aina ole perillä siitä, minkä tason 

suunnittelusta on kysymys ja mihin he tämän prosessin puitteissa pystyvät vai-

kuttamaan (ks. myös Puustinen 2006). Erityisesti kaavaprosesseissa on törmätty siihen, että 

lasten ehdotukset ovat liian yksityiskohtaisia – asioita, joita ei kaavalla ratkaista. 

Toimijoiden suuri määrä hankaloittaa tiedonkulkua ja kaikkien osallisten ajan 

tasalla pitämistä. Helsingin kokoisessa kaupungissa toimijoita on valtavasti ja suun-

nitteluryhmät kasvavat niin suuriksi, että niiden vetäminen on vaikeaa. Osallisten 

määrää ei virkamiesten mielestä juurikaan voida lisätä (vrt. Puustinen 2006), joten koululta 

pitäisi tulla kaikkia oppilaita edustava mielipide asiaan. Suunnittelupuolella nähtiin 
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oppilaskunnan hallitus tällaisena koko koulua edustavana ryhmänä. Haastattelemani 

opettajat kokivat kuitenkin, ettei oppilaskunnan hallituksesta välttämättä löydy 

tarvittavaa motivaatiota ja paikallista asiantuntemusta. Heidän mielestään näihin 

hankkeisiin pitäisi koota ryhmä aiheesta ja alueesta kiinnostuneita oppilaita, jolloin 

motivaatio ja asiantuntemus ovat kohdallaan. Alakoulun puolella osallistuminen 

voisi heidän mielestään myös tapahtua oman luokan puitteissa. 

Tavoittamisen vaikeus
Niin opettajat kuin virkamiehetkin kokivat yhtenä ongelmana erilaiset tavoittamisen 

ja yhteydenoton vaikeudet.  Näyttää siltä, että kukaan ei oikein tavoita ketään. Osa 

virkamiehistä valitti, etteivät he tavoita nuoria ja lapsia: ”Että me ei tavoiteta nuoria 

näillä meidän keinoilla, vaikka niitä on monta” (V1). Puustisenkin (2006) tutkimuksen 

mukaan lapset ja nuoret kuuluvat niin sanottuihin ”heikkoihin intressiryhmiin”, 

joiden näkemyksiä ei nykyisillä osallistumiskäytännöillä tavoiteta. Sama problema-

tiikka koskee tietenkin asukasosallistumista kaiken kaikkiaan, asukastilaisuuksissa 

on paikalla vain valikoitunut aktiivien joukko (Staffans 2004; Niemenmaa 2005). 

Opettajat kokivat vastaavasti ongelmallisena virkamiesten tavoittamisen. Vastuun-

jako virastoissa on epäselvää ja sen seurauksena yhteydenpito hankalaa. Opettajilta 

puuttuu tietoa siitä, minne ja kehen ottaa yhteyttä. Nimettyjä vastuuhenkilöitä 

koululaisten osallistumiseen ei ole. Aikaa opettajilla näihin yhteydenottoihin on 

vain lyhyet välitunnit. 

- – mutta se et mä rupeen soittelee että mikä on se instanssi ja sit mulle sano-

taan et soita sille ja no ”minäkään en hoida tätä asiaa”. Mä olen kyllästynyt 

tähän, et mä soitan sinne Helsingin kaupungin vaihteeseen ja sitte rakennus-

viraston viherrakennusosastoon, mikä se on, niin ne ei tiedä ittekkään, eikä 

kukaan halua ottaa sitä.  O6

Konsulttien käyttö tuo vielä lisähaasteen tavoittamiseen. Konsultit vaihtuvat, 

mutta opettajat eivät välttämättä hahmota eroa konsultin ja virkamiehen välillä, 

heille molemmat edustavat kaupunkia. Suunnittelun ulkoistamisesta seuraa vas-

tuun jakautuminen liian monelle henkilölle ja organisaatiolle: Kenellä on langat 

käsissään prosessin alusta loppuun? 

Virkamiehet kokevat ongelmana saman asian kuin opettajatkin: yhteydenoton 

kouluihin ja opettajiin. Opettajien ”pyydystäminen” on haasteellista: ”No kyllä ne 

[opettajat] kauhean myönteisesti ovat suhtautuneet, sit kun ne saa käsiinsä!” V6. 

Hesan Nuorten Ääni on helpottanut kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyötä 
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koulujen kanssa. Nyt heillä on kanava ja nimetty yhdyshenkilö (oppilaskunnan 

ohjaava opettaja), jonka kautta ottaa yhteyttä kouluihin. Sen sijaan esimerkiksi 

rakennusviraston puolella tästä mahdollisuudesta ei oltu tietoisia.

Näihin tavoittamisen ongelmiin liittyy myös aikataulujen yhteensovittami-

sen ongelma, mikä tässä tarkoittaa esimerkiksi rakennusviraston tietyn alueen 

aluesuunnittelun4 ja lähikoulujen aikataulujen yhteensovittamista. Kun suunnit-

telu käynnistyy, ei alueen kouluilla välttämättä ole aikaa ja halua lähteä mukaan 

suunnitteluun. Ja toisaalta, kun innostunut opettaja ottaa yhteyttä luokkansa 

puolesta, ei rahaa ja aikaa toiveiden täyttämiseen löydy, ellei alueella sattumalta 

olla jo tekemässä jotakin.  

No tota, merkittävimmät esteet voi olla juuri, että nää meidän aikataulut ja 

lasten, jos ajatellaan koululaitosta ja muuta, että miten niiden opetussuun-

nitelmat ja tällaiset meidän ajankohtaiset hankkeet, että miten ne saataisiin 

synkronoitua. Että me voitaisiin joustaa tai koulu vois joustaa, että olisi mah-

dollisuuksia yhteistyöhön. V3

Omistajuus kateissa
Omistajuus on yksilön kokemus siitä, että toiminta tai jokin fyysinen kohde tuntuu 

omalta ja siihen on voinut omalla toiminnallaan vaikuttaa. Omistajuus vahvistaa 

tähän asiaan tai paikkaan liittyvää sitoutumista ja vastuunottoa. (Derr 2006; Breiting 

2008.) Omistajuuden lähikäsitteellä osallisuudella viittaan tässä artikkelissa yksilön 

kokemukseen siitä, että hänellä on halua, kykyjä ja mahdollisuus vaikuttaa (Gretschel 

2007, 247). 

Vastuunjaon epäselvyys, prosessien aikaskaala ja yhteydenoton ja tavoitta-

misen vaikeudet johtavat omistajuuden katoamiseen – kaikilta osapuolilta, niin 

lapsilta ja nuorilta, opettajilta kuin virkamiehiltäkin. Koko hanke unohtuu ”kaiken 

maailman syövereihin”, ”fiu vaan” (O6).   Yhteys katkeaa, mitään ei enää kuulu eikä 

osallistumisen vaikuttavuudesta saada minkäänlaista tietoa. ”Se suvantovaihe vain 

jotenkin siirtyi tähän hanke jäissä -vaiheeseen” (O9). Keskeinen seikka omistajuuden 

katoamisessa liittyykin juuri palautteen ja seurannan puuttumiseen. Arviointi 

puuttui kaikista haastatteluiden prosessikuvauksista (ks. myös Roberts 2003; Sinclair 2004; 

Bartlett 2005). Virkamiehet kokivat kaavaprosessit erityisen ongelmallisina. Kun kaava 

vuosien kuluttua valmistuu, heillä on jo ”tuhat uutta projektia” (V6) meneillään, 

lapset ovat kasvaneet ja vaihtaneet koulua eikä opettajaakaan välttämättä enää 

tavoita, vaikka haluaisikin. 

	 4	 Helsingin kaupungin rakennusviraston aluesuunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden nykytila, kirjataan niiden 
parantamistarpeet sekä laaditaan kunnostusten toteutusohjelma. Aluesuunnitelma koskee yhtä tai useampaa kaupun-
ginosaa, ja se on voimassa useita vuosia kerrallaan.
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Tietenkin se, että ne olisivat tulleet vaikka käymään, että ”valitettavasti me 

emme nyt voi, ja tämä tilanne on tällainen”, ja esim. olisivat voineet tiedottaa 

meille koko ajan siitä, että missä mennään.  – -niin meillä on nyt niin paljon 

kaikkea muuta, että meillä ei ole energiaa tutkia sitä ja ottaa yhteyttä, kysellä 

että missä mennään ja muuta. O4

Omistajuuteen liittyy keskeisesti kohtaamisen ja ajan tasalla pitämisen edellytys. 

Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsia on kuultu, virkamies saattaa esitellä heidän 

näkemyksensä suunnittelutyöryhmän kokouksessa. Tällöin on mahdollista, että 

lasten ja nuorten näkemykset näkyvät suunnitelmissa, mutta he itse eivät sitä tiedä. 

Ympäristön lapsiystävällisyys siis mahdollisesti paranee, mutta mukana olleiden 

lasten ja nuorten osallisuuden ja omistajuuden kokemukset eivät mahdollistu. 

Jakomäessä arkkitehti palasi yläkoululle mukanaan liikuntapuiston luonnok-

set, joissa oli huomioitu oppilaiden ideoita. Hän esitteli suunnitelmat opettajille 

ja oppilaille. Suhtautuminen suunnitteluun ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin 

muuttui, kun oppilaat näkivät arkkitehdin piirtämät havainnekuvat. Useampi 

oppilas kertoi haastatteluissa pystyneensä vaikuttamaan ja koki että se oli koko 

prosessissa parasta.

Opettaja:  Muistatteko te millainen fiilis teille tuli, kun te näitte nämä kuvat ekan 

kerran?

Oyk4:  Ihan sikahyvä. (Muut nuoret myhäilevät samansuuntaista.) Sellainen et wow.

Oyk2:  Kerrankin oikeasti tuntu siltä et joku kuuntelee nuorten mielipiteitä ja 

toteuttaa niitä, ja niinku silleen.

Ratkaisevaa näyttäisi olleen kuvien tekemiseen ja niiden esittelyyn liittyvä konk-

retia: oppilaita ja opettajia oli kuultu ja heidän ideoitaan oli otettu mukaan suun-

nitelmiin. Esittelyn yhteydessä toteutui myös oppilaiden ja suunnittelijan aito 

kohtaaminen. Omien näkemysten kertominen ja palautteen saaminen jossain 

muodossa näyttäisivät olevan tärkeitä elementtejä omistajuuden ja osallisuuden 

kokemusten syntymisessä (vrt. Shier 2001). Se, että noteerataan ja on vakavasti otettava 

toimija, riittää aika pitkälle positiivisten kokemusten syntymiseksi. (ks. myös Koskinen 

& Horelli 2006).

Miten nämä esteet voidaan voittaa?
Vaikka aineistossa tuli esiin melkoinen joukko lasten ja nuorten vaikuttavan 

osallistumisen esteitä, oli ilmapiiri haastatteluissa toiveikas. Haastateltavilla oli 

mielessään laaja kirjo erilaisia keinoja, joilla näitä osallistumisen sudenkuoppia 

voidaan väistää. Esittelen seuraavassa näitä keinoja peilaten niitä kirjallisuudessa 

esitettyihin ajatuksiin.
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Aikuisen rooli osallistumisen mahdollistajana
Aikuisen – opettajan ja virkamiehen – rooli lasten ja nuorten osallistumisen mah-

dollistajana on keskeinen (mm. Chawla ym. 2005; Heft & Chawla 2006; Jensen & Carlsson 2006). Tällaisen 

kumppanin ja kanssaoppijan roolin omaksuminen ja päästäminen irti perinteisestä 

asiantuntijan roolista on haastavaa, mutta palkitsevaa. Asiantuntijuuden merkitys 

ei katoa, mutta se muuttuu, jolloin lasten ja nuorten paikalliselle, kokemukselliselle 

tiedolle ja osallisuudelle jää tilaa (ks. myös Puustisen refleksiivisen kaavoittajan malli, 2006). Opettajan 

roolissa korostuu kanssaoppijana olemisen lisäksi tulkkina ja puskurina toimi-

minen. Tulkkina opettaja ”kääntää” suunnittelukieltä oppilaille ymmärrettävään 

muotoon ja auttaa yhteistyökumppaneita ymmärtämään koulun arkea ja lasten 

kehitystasoa. Carlsson ja Sanders (2008) käyttävät ”power buffer”-käsitettä, jolla he 

kuvaavat opettajan roolia puskurina ja sovittelijana oppilaiden (joilla ei ole valtaa) 

ja yhteistyökumppaneiden (joilla on valtaa) välillä. Virkamiehet kokivat opettajan 

mukanaolon osallisuushankkeissa merkittävänä myös innostuksen luojana ja 

ryhmän ohjaajana. 

Tällä hetkellä sekä virkamiesten että opettajien mahdollisuudet toimia lasten 

ja nuorten osallistumisen mahdollistajan roolissa ovat hyvin rajalliset. Resurssit 

osallistamiseen ovat liian vähäiset niin työajan kuin osaamisenkin osalta. Suunnit-

telijoiden tulisi hallita erilaisia osallistavia menetelmiä ja tietää mitä niistä käyttää 

missäkin tilanteessa eri-ikäisten osallisten kanssa (Chawla ym. 2005). Halu kuuntelemiseen, 

aitoon kohtaamiseen ja vallan jakamiseen on ennen kaikkea asennekysymys. Asen-

teiden muutos vaatii aikaa, keskustelua, koulutusta ja onnistumisen kokemuksia. 

Jensen ja Carlsson (2006) kertovat tanskalaisesta kokeilusta, jossa opettajat ja teknisen 

puolen virkamiehet osallistuivat yhdessä opintopiirimuotoiseen täydennyskoulu-

tukseen. Tämä oppimisprosessi mahdollisti eri osapuolten jaetun ymmärryksen 

syntymisen ja avoimen keskustelun projektin tavoitteista ja periaatteista. Näyttää 

siltä, että ainakin lasten ja nuorten osallistumisen alkuvaiheessa tarvittaisiin 

suunnittelupuolelle erillinen kouluyhdyshenkilö tai ”kommunikaattori” (Puustinen 

2001, 35) osallistumista edistämään ja koordinoimaan ja suunnittelun ammattilaisia 

kouluttamaan. Tällaisen yhdyshenkilön tarvetta korostivat sekä virkamiehet että 

opettajat. 

Tavoitteista ja pelisäännöistä sopiminen
Lasten ja nuorten vaikuttavan osallistumisen esteenä koettua suunnittelun pitkää 

aikaskaalaa ja monimutkaisuutta kuvaa mielestäni hyvin Lasse Peltosen (2002) käsite 

”sotkuinen demokratia”. Peltosen mukaan olisi syytä vihdoin nähdä tämä demokratian 

luonnollinen sotkuisuus, monimuotoisuus ja kaoottisuus myös positiivisena asiana. 

Luonnollista sotkuisuutta voidaan selkiyttää kiinnittämällä erityisesti huomiota 

suunnittelun avoimuuteen sekä tavoitteista ja pelisäännöistä sopimiseen (mm. Puustinen 
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2006; Carlsson & Sanders 2008). Silloin kun lapset ja nuoret ovat mukana yhdyskuntasuunnit-

teluprosessissa, joko omasta, opettajan tai virkamiesten aloitteesta, on syytä sopia 

seuraavista asioista. On erityisen tärkeää kertoa, mitä nyt ollaan suunnittelemassa, 

mihin asioihin on mahdollista vaikuttaa, millä aikataululla suunnittelu etenee, 

miten osallistutaan (keinot) ja kenen kanssa osallistutaan. Keskeistä on myös sopia 

milloin tavataan suunnittelijaa ja miten palautteen saamisesta huolehditaan.  

Kohtaamisia osallistujien ja suunnittelusta vastaavan virkamiehen kanssa 

tarvitaan mielestäni vähintään kolme: ensimmäisen kerran luonnosvaiheessa, 

suunnittelun alussa; toisen kerran, kun on jo jotain suunnitelmia kommentoi-

tavaksi, joihin kuitenkin vielä voi vaikuttaa; ja kolmannen kerran palautteen ja 

arvioinnin yhteydessä. Hyvä tapa huolehtia näiden asioiden sopimisesta voisi 

olla kirjallinen sopimus, johon osapuolet sitoutuvat. Merkittävää on myös yhteys 

muihin suunnitteluprosessin toimijoihin. Ilman tätä yhteyttä lapset ja nuoret 

jäävät irralliseksi ryhmäksi, jolta puuttuu mahdollisuus dialogiin muiden osallisten 

kanssa. Tällöin heille ei myöskään välity todellista kuvaa yhdyskuntasuunnittelun 

kokonaisuudesta.

Osallistumisen oikea ajoitus on tärkeää. On pohdittava, missä vaiheessa lasten 

ja nuorten kannattaa olla mukana suunnittelussa. Varhainen osallistuminen mah-

dollistaa kaikkien mukana olijoiden yhteisen oppimisprosessin ja ymmärryksen 

lisääntymisen omasta alueestaan, suunnittelusta ja toisistaan. Tällöin avoimuuden 

merkitys korostuu. On kerrottava, että nyt kaivataan lähtötietoa alueen suunnitteluun, 

prosessi on pitkä ja siinä on suuri joukko osallisia, joiden näkemykset pyritään huo-

mioimaan. Toisaalta hyvä vaihe osallistumiselle on silloin, kun jotain konkreettista 

suunnitellaan toteutettavaksi vuoden, kahden sisällä. Osallistuminen voisikin olla 

kaksivaiheista: ensin yleis- tai aluesuunnitelmatasolla tai kaavan luonnosvaiheessa 

ja sitten, kun suunnitellaan jotain tiettyä kohdetta nopeammalla aikataululla. 

Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia
Haastatteluiden perusteella voitaisiin vetää johtopäätös, jonka mukaan lapsia ja 

nuoria ei kannata lainkaan ottaa mukaan kaavaprosesseihin. Kaavoituksessa kuitenkin 

selvästi kaivataan heidän paikallistietämystään suunnittelualueen lähtötilanteen 

kartoittamiseksi. Suunnittelun näkökulmasta heidän osallistumisensa on siis täysin 

perusteltua. Lasten ja nuorten itsensä kannalta kaavoitukseen osallistuminen vain 

harvoin johtaa osallisuuden tai omistajuuden kokemuksiin. Sen sijaan se tarjoaa 

ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen 

taitoja, ja ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuutta. 

Merkittävää näyttäisikin olevan se, että lapsille ja nuorille on tarjolla erilaisia, 

eritasoisia ja eri ”syvyisiä” osallistumisen mahdollisuuksia. Kaikki eivät halua 

osallistua samalla intensiteetillä, eikä heidän tarvitsekaan (Hart 1997; 2008; Gretschel 2007). 
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Erilaiset internet-pohjaiset sovellukset, kuten PehmoGIS (Kyttä & Kahila 2006), tarjoavat 

hyvät mahdollisuudet lasten ja nuorten kevyempään osallistumiseen ja tiedon 

keruuseen. Aidon kohtaamisen ja vuoropuhelun mahdollisuutta internet ei kui-

tenkaan automaattisesti tarjoa (Staffans 2004). Silloin kun tavoitteena ovat osallisuus, 

omistajuus ja vastuullisuus, kannattaa lasten ja nuorten osallistua johonkin konk-

reettiseen, rajattuun hankkeeseen omassa arkiympäristössään. 

Vaikka kyseessä olisi konkreettinen suunnitteluhanke, esimerkiksi koulun pihan 

kehittäminen, aikaa kuluu lyhimmilläänkin vuoden, kahden verran. Osallistumis-

prosessien varrelle tulisi tietoisesti rakentaa pieniä välietappeja ja onnistumisen 

kokemuksia, jotka mahdollistavat osallisuuden ja omistajuuden kokemukset (Heft 

& Chawla 2006; Gretschel 2007). Näitä pieniä voittoja voivat olla esimerkiksi kohtaamiset 

suunnittelijan tai muiden suunnitteluun osallistuvien tahojen kanssa. Raken-

tamisvaihe toteutetaan kustannussyistä yleensä yhdellä kertaa, jolloin pienten 

muutosten tekeminen matkan varrella ei useinkaan ole mahdollista. Ehkä silti 

voidaan tehdä jotain. Jos koulun pihaa ollaan parantamassa, voidaan remonttia 

odotellessa tehdä pientä ehostamista yhdessä oppilaiden kanssa esimerkiksi maa-

laamalla ja kukkaistutuksilla.

Koulu osallisuuden areenana
Koulu voisi toimia keskeisenä lasten ja nuorten osallisuuden areenana kunnassa 

(ks. myös Barrat & Barrat Hacking 2008). Yksi askel tähän suuntaan on yhdyskuntasuunnittelun 

nivominen kiinteäksi osaksi opetusta. Tämä edellyttää tiedotuksen parantamista 

ja selkiyttämistä. Viesti pitäisi saada kouluihin ajoissa, eikä vasta silloin kun suun-

nittelu käynnistyy. Suunnittelijat tietävät kyllä hyvissä ajoin mitä eri alueilla on 

tapahtumassa, joten heiltä kaivataan ennakointia yhteydenotoissa kouluihin. Oman 

alueen asioita voitaisiin seurata aktiivisesti oppitunneilla, jolloin vaikuttamisen 

mahdollisuuksista oltaisiin tietoisia. Myös rahoituksessa tarvitaan ennakointia 

ja joustoa: jos koulut ovat aktiivisia pitäisi sen verran joustoa ja vaikkapa niitä 

korvamerkittyjä rahoja löytyä, että asialle voidaan tehdä jotain.

Osallistumisen kynnys madaltuu, jos kouluille on tarjota selkeä opetuskokonai-

suus. Monesti kouluihin kuitenkin tarjotaan liian valmiita kokonaisuuksia, joissa 

ei huomioida koulun arkea ja todellisia toiminnan mahdollisuuksia ja valmiuksia. 

Osallistumisen keinoja, väyliä ja areenoita olisikin hyvä suunnitella tiiviissä vuo-

ropuhelussa opettajien, oppilaiden ja virkamiesten kesken. Nykyisissäkin käytän-

nöissä näitä helppoja keinoja jo on, kuten mielipiteen lähettäminen sähköpostilla 

arkkitehdille kaavan luonnosvaiheessa. 

Lasten ja nuorten vaikuttava osallistuminen edellyttää pysyvien, selkeiden ja 

helppojen osallistumisrakenteiden ja areenoiden rakentamista (Chawla & Heft 2002; Roberts 2003). 

Tarvitaan tiloja, joissa lapset ja aikuiset voivat osallistua, kohdata ja oppia yhdessä. 
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Jensen ja Carlsson (2006) esittelevät mallin koulusta poliittisena toimijana, jolloin 

yhteistyö on kahdensuuntaista ja dialogista. Koulu ja oppilaat nähdään muutosa-

gentteina, todellisina partnereina, joilla on merkittävä rooli omassa yhteisössään. 

Helsingissä näiden osallistumisareenoiden ja – väylien rakentamiseen on antanut 

merkittävän panoksen Hesan nuorten ääni. Se on tuonut oppilaskunnat ja oppilas-

kuntien nimetyt vastuuopettajat kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. Sen myötä on 

myös pystytty resursoimaan sekä opettajien koulutukseen ja työpanokseen että 

kouluympäristön parannushankkeisiin vuosittain budjetoidun rahan muodossa.

Lopuksi
Lasten ja nuorten osallistumisesta on paljon riemua. Heidän mukanaolonsa yhdys-

kuntasuunnittelussa tuottaa tämänkin artikkelin aineiston perusteella viihtyisämpää, 

toimivampaa ja turvallisempaa ympäristöä useille käyttäjäryhmille. Osallistuminen 

tarjoaa heille myös mahdollisuuden monipuoliseen oppimisprosessiin. Lapset ja 

nuoret ovat oppineet vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja sekä tietoa vaikuttami-

sen mahdollisuuksista ja suunnitteluprosesseista. Osallistuminen on vahvistanut 

heidän itseluottamustaan, uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, sitoutumista ja 

vastuunottoa sekä halua toimia jatkossakin. Nämä ovat juuri niitä tietoja, taitoja 

ja motivaatiota, joita perinteisen kouluopetuksen kautta ei olla onnistuttu opetta-

maan (mm. Myllyniemi 2008). Näyttääkin ilmeiseltä, että lasten ja nuorten osallistumisen 

oikeutus on vahva. Suunnittelussa kaivataan heidän näkemyksiään, kouluissa 

pohditaan sisältöä oppilaiden osallistumiselle ja etsitään mielekkäitä yhteistyö-

mahdollisuuksia, ja lapset ja nuoret tarvitsevat omakohtaisia kokemuksia omassa 

elinympäristössä ja kunnassa toimimisesta.

Tämän riemun raamit ovat kuitenkin tällä hetkellä kohtuuttoman ahtaat. Keskei-

set muutostarpeet liittyvät resursseihin, mutta niiden taustalla on nähtävissä tarve 

syvällisemmälle systeemitason muutokselle arvoissa, asenteissa ja sitoutumisessa. 

Niin kauan kuin lasten ja nuorten osallistaminen nähdään organisaatiotasolla 

”epätyönä”, se ei voi olla enempää kuin muutamien innostuneiden opettajien ja 

virkamiesten yksittäisiä kokeiluja ja projekteja. Osallistumisen ymmärtäminen 

kaikkien osapuolten yhteisenä oppimisprosessina voisi raivata osan lasten ja 

nuorten vaikuttavan osallistumisen esteistä. Osallistumisessa voisivat toteutua 

samanaikaisesti Paulo Freiren (1972) ajatus kasvatuksesta toivon ilmapiirin luomisena 

ja John Foresterin (1989) näkemys osallistuvasta suunnittelusta toivon organisoimi-

sena. Merkittävää on osallistajien ja osallistujien tasavertainen kohtaaminen ja 

dialogi – iästä riippumatta. Menetelmiä, toimintamalleja ja esimerkkejä hyvistä 

käytännöistä on olemassa runsaasti. Nyt tarvitaan tahtoa ja tekoja, joilla lasten 

ja nuorten osallistuminen nivotaan pysyväksi osaksi kuntien perustoimintaa, 

suunnittelua ja opetusta. 
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