
  

 

OSALLISTUJIEN KANNANOTTO 

Rovaniemen vaikuttamiskahvila 

Kuunnellaan(ko) paikallisia ympäristöasioissa 

 

 

Taustat 

Deliberatiivisen demokratian instituutti ja Koneen Säätiö yhteistyössä tiedekeskus Arktikumin 

kanssa toteuttivat Rovaniemen vaikuttamiskahvilan torstaina 12.5.2016. Vaikuttamiskahvila on 

uusi asukkaille suunnattu vaikuttamismuoto, jossa yhdistyvät asiatieto, vaikuttaminen, kahvittelu 

ja kulttuuri. Rovaniemen vaikuttamiskahvilassa käsiteltiin Ympäristöpäätöksenteon teemaa. 

Tapahtumaa markkinoitiin Rovaniemellä erilaisten organisaatioiden kautta (esim. Rovaniemen 

AMK, Rovaniemen retkeilijät) tavoitteena oli muodostaa pieni ja tiivis, mutta silti moninainen 

ryhmä. Mukaan ilmoittautui 13 henkilöä käsittävä monipuolinen osallistujajoukko. Tapahtuma 

järjestettiin tiedekeskus Arktikumin tiloissa. 

 

Vaikuttamiskahvila kesti yhden illan, klo 16.30–20.30. Järjestäjien tervetulotoivotusten jälkeen 

osallistujat pääsivät kuulemaan kolmea alustajaa ja kysymään heiltä kysymyksiä. Alustajina 

olivat Lapin yliopiston arktisen keskuksen – Saako olla ympäristökonfliktikeittoa? -hankkeen 

toimija Leena Heinämäki, Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen puheenjohtaja 

Kristiina Tikkala sekä taiteiden maisteri Stina Roos.  

 

Varsinaiset pienryhmäkeskustelut käytiin kahvipöytien äärellä pienryhmissä, joita vetivät 

koulutetut ryhmänvetäjät. Ryhmänvetäjät pyrkivät varmistamaan turvallisen 

keskusteluilmapiirin; kaikki osallistujat saisivat sanoa mielipiteensä ja kaikki tulisivat kuulluiksi. 

Keskusteluiden lomassa osallistujat kirjoittivat syntyneitä ideoita ja väitteitä idealomakkeille (ks. 

kuva lomakkeesta liitteessä 1). Vaikuttamiskahvilan lopussa oli varattu vielä puoli tuntia aikaa 

siihen, että kukin osallistuja pääsi arvioimaan pienryhmäkeskusteluissa syntyneitä erilaisia 

ideoita ja väittämiä. Tapahtuman päätti kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän 

loppupuheenvuoro, jossa hän otti alustavasti kantaa vaikuttamiskahvilassa esille tulleisiin 

näkemyksiin.  

 

Tähän dokumenttiin on koottu vaikuttamiskahvilan osallistujien yhteinen kannanotto. 

Kannanotto on kirjoitettu osallistujien täyttämien idealomakkeiden pohjalta. Idealomakkeita 

syntyi yhteensä 15 kappaletta. Ideat ja väittämät ovat kuvattuna otsikkotasolla liitteessä 2. 



Liitteessä kuvataan myös prosentuaalisesti näkemysten jakautuminen kunkin idean ja väittämän 

osalta. Alla esittelemme idealomakkeiden sisällön jaoteltuna teemoittain kahteen pääryhmään 

asukkaiden osallistumiseen ja tiedottamistoimintaan, esittäen tarkemmin ideoihin ja väittämiin 

kirjoitettuja kommentteja. Kuvaamme lisäksi myös osallistujien kokemuksia itse 

vaikuttamiskahvilasta.  

 

Vaikuttamiskahvila ei ole pelkkää puhetta. Tavoitteenamme on vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon. Tähän osallistujien kannanottoon tullaankin pyytämään vapaamuotoisia 

vastineita eri tahoilta. Vastineet lisätään Rovaniemen vaikuttamiskahvilan verkkosivuille 

(http://www.deliberaatio.org/~delibero/wordpress/?page_id=1204) ja Facebook -tapahtumaan 

(https://www.facebook.com/events/703144229825554/). 

 

Ryhmä 1: Asukkaiden osallistuminen 

Tähän ryhmään koottiin ne idealomakkeet, joiden sisällöissä toistui asukkaiden osallistumisen 

teema. Tämä oli selkeästi keskusteluiden painotetuin aihepiiri. Vaikuttamiskahvilan aiheeksi 

valikoitui teemana tärkeä ympäristöpäätöksenteko. Se vaikuttaa laajasti eri ihmisiin ja siksi 

hyvällä ympäristöä koskevalla suunnittelulla on laajakantoisia positiivisia vaikutuksia erilaisille 

intressiryhmille (1): ”myös kaupunkiympäristö ja sen rikkaus!” Ympäristöllä nähtiin olevan 

vaikutuksia myös henkiseen hyvinvointiin. Tätä ei kuitenkaan pidetty itsestäänselvyytenä: 

”vaatii hyvää tietopohjaa, jotta voi ottaa huomioon vaikutukset ympäristönmuutokseen, luonnon 

monimuotoisuuteen yms.”. Huomioon tulisi ottaa myös eläinten näkökulma (2) esimerkiksi 

arvioimalla säännöllisesti luonnon ja tuotantotalouden eläinten hyvinvointia ja elinoloja. Koko 

vaikuttamiskahvilaan kokoontunut keskustelijajoukko kannatti ajatusta yksimielisesti: ”me 

ihmiset emme selviä ilman muuta eliöstöä ja vihreää ympäristöä”.    

Osallistumiseen nousseista ideoista huokui perustavanlaatuisen ja monipuolisen pohdinnan sekä 

eri näkökulmista tehtävän tarkastelun arvo ympäristöpäätöksenteossa. Ensiarvoisen tärkeänä 

pidettiin, että tehtävät ympäristöpäätökset perustuvat laajaan tietopohjaan, jotta ratkaisut ovat 

kestävällä pohjalla (3). Kaikki osallistujat olivat tästä samaa mieltä. Laajan tietopohjan kautta 

esitettiin löytyvän pitkänäköisiä ja kestäviä ratkaisuja: ”myös tuleville sukupolville”. Näin 

saattaisi myös eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö ja tietämys vahvistua, kun he työskentelisivät 

yhteistyössä saman tapauksen parissa. Vaikka laaja tietopohja nähtiin kannatettavana seikkana, 

herätti se myös kysymyksiä keskustelijoissa. Miten tällainen tietopohja saavutetaan: 

”tiedonhankinnan ja saannin pitää nopeutua/tehostua jotta laaja tietopohja mahdollistuisi”, 

”Miten voidaan tuoda tieteellinen tieto helposti ymmärrettävään muotoon (myös muut kuin 

tieteelliset artikkelit”?  

Suurella yksimielisyydellä laajan tietopohjan rinnalle arvostettiin ympäristöä koskevien 

päätösten tekeminen moninaisen arvopohjan perusteella ja yhteisölähtöisesti (4, 5). Ajatuksena 

tässä oli, että mitä tahansa ei voida hyväksyä ja yhden arvopohjan dominointia tulee hillitä. 

Tällaiset päätökset tulisi tehdä eri tahot huomioiden (luonnon tarpeet mukaan lukien) yhteisen 

http://www.deliberaatio.org/~delibero/wordpress/?page_id=1204
https://www.facebook.com/events/703144229825554/


hyvän nimissä: ”ylikapitalistiset riistoarvot eivät ole hyväksyttäviä”. Sinänsä asiaa pidettiin 

itsestäänselvyytenä. Esimerkkinä tapaus, jossa eri asukkaiden tarpeet tulisi ottaa huomioon 

ympäristöä unohtamatta, oli kaupungin joukkoliikenteen kehittäminen (6): ”jos joukkoliikenne ja 

pyöräily/ kävely tehdään helpoksi ja mahdolliseksi, ihmisten valinnat suuntautuvat 

ympäristöystävälliseksi ja terveelliseksi”. Toisaalta myös joukkoliikenteen ongelmallisuus 

tunnustettiin: ”joukkoliikenne on Rovaniemellä hankala tapaus. Miten sen saisi kuntoon?”. 

Keskusteluissa nousi esiin konkreettisia ideoita, kuinka paikalliset voisivat osallistua 

ympäristöpäätöksentekoon. Yhtenä esityksenä oli, että keskustelut paikallisten ja viranomaisten 

välillä tulisi käydä aluekohtaisesti sen mukaan, mitä aluetta päätökset koskevat (7). Vaikka 

kaikki keskustelijat olivat ideasta täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä, niin 

ongelmalliseksi nähtiin, kuinka selvittää, keitä kaikkia tietyn alueen päätökset koskevat. Toisin 

sanoen, millä perusteella päätetään ketkä tulisi ottaa mukaan keskusteluihin. Esimerkkinä 

mainittiin, että ”yhteisestä hyvästä kiinnostuneet toimijat mukaan (luonnonsuojeluyhdistys)”.  

Toinen käytännönläheinen idea oli asukkaiden edustajien ottaminen mukaan 

hankevalmisteluiden työryhmiin (8). Kaikki keskustelijat yksimielisesti kannattivat ideaa. 

Tällaisen toiminnan suurimpana vahvuutena nähtiin suora tieto: ”päättäjät saisivat suoraa tietoa 

asukkaiden mielipiteistä”. Ideassa nähtiin kuitenkin myös heikkouksia, kuten: ”miten motivoida 

ihmiset osallistumaan” sekä ”kuinka saada luottamus että mielipiteillä on todellista 

vaikutusta?”. Samansuuntainen ehdotus tehtiin valtuustoseminaarien muokkaamisesta avoimiksi 

tilaisuuksiksi (9). Täällä asukkaat ja valtuutetut voisivat olla vuorovaikutuksessa keskenään: 

”päättäjät saisivat myös suoraa tietoa kansalaisilta ja päinvastoin”. Keskustelijat kannattivat 

avoimia valtuustoseminaareja yksimielisesti. Ehdotuksena oli myös, että tapahtuman voisi 

toteuttaa verkkopohjaisena. Toki ideassa nähtiin myös heikkouksia.  Mitä jos tulijoita 

valtuustoseminaareihin on enemmän kuin mukaan mahtuu, millä periaatteella osallistumista 

rajoitettaisiin? Vastaavasti huolta kannettiin, että ”valtuustoseminaarin luonne voi muuttua 

erilaiseksi kuin tarkoitettu eli saako valtuutetut sitten, tarvittavan tiedon”. Valtuustoseminaarien 

aika on suhteellisen rajallinen. Tästä syystä vuorovaikutus tulisi olla huolellisesti esivalmisteltu.              

 

Ryhmä 2: Tiedottamistoiminta 

Asukkaiden osallistumisen myötä keskusteluissa nousi esiin toisena merkittävänä teemana 

tiedottamistoiminta esimerkiksi valmisteilla olevista kaupungin hankkeista. Tiedottaminen on 

merkittävä tekijä, sillä asukkaiden osallistumisen pohjana toimii se, että osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet tulevat asukkaiden tietoon. Keskustelijoiden perustavanlaatuisena 

ideana oli, että ympäristöpäätöksentekoon liittyvää tiedottamista tulisi tehostaa (10). Tästä 

keskustelijoiden joukossa syntyi lähes täysi yksimielisyys. Tiedotukseen kaivattiin monia 

erilaisia kanavia, kuten kirjastoja, kauppoja, asukasyhdistyksiä, verkkotiedottamista sekä 

kaupungin tiedotuslehteä. Tässä ideassa nähtiin myös se kääntöpuoli, että vaikka tiedotus olisi 



laaja-alaista, niin kaikkia ei vain kiinnosta ympäristöön liittyvät päätökset: ”kaikkia ei vain 

kiinnosta, vaikka kuinka eri kanavia käytettäisiin ja sitten silti valitetaan, vaikka 

vaikuttamismahdollisuuksia olisi ollut”. 

Kaupungilla valmisteluun tulevien hankkeiden tiedottamiseen annettiin konkreettisena 

ehdotuksena tiedottaminen Uusi Rovaniemi -lehdessä joka kuukauden ensimmäisenä 

keskiviikkona (11). Ajatuksena oli, että tiedote tulisi riittävän ajoissa, jotta valmisteluun ehtisi 

vielä halutessaan vaikuttamaan. Tiedotteet esiintyisivät ikään kuin aina samassa paikassa ja 

samaan aikaan. Näin niiden seuraaminen olisi selkeää ja helppoa: ”mahdollisesti omana 

vihkonaan, jolloin se olisi selkeästi havainnoitavissa”, ”myös netissä (sosiaalinen media)”. 

Yleisesti annettiin myös idea, että IT-sovellukset tulisi laittaa palvelemaan kansalaisdemokratiaa 

”Roissa” (12). Kyseessä voisi olla esimerkiksi Tampereen Valma -valmistelufoorumi kaltainen 

palvelu (http://valma.tampere.fi/selaus), missä on mahdollisuus saada sähköpostiinsa tietoa 

haluamansa alueen valmisteluun tulevista hankkeista. Tätä ideaa keskustelijat kannattivat 

yksimielisesti.       

 

Lopuksi 

Edellä vaikuttamiskahvilan idealomakkeet on jaettu teemoittain kahteen ryhmään asukkaiden 

osallistumiseen ja tiedottamistoimintaan. Asukkaiden osallistuminen oli selkeästi eniten 

keskusteluissa painottunut teema. Lähes yksimielisesti keskustelijat esittivät, että kansalaisten 

mielipiteiden ja kannanottojen tulisi olla enemmän vaikuttamassa todelliseen päätöksentekoon 

(13): ”erityisesti niiden kansalaisten joita päätös ensisijaisesti koskee, myös luonnonsuojelulliset 

arvot kuuluu ottaa huomioon”. Perustavanlaatuisia kysymyksiä keskustelijoissa herättivät 

ajatukset siitä, kuka ylipäätään on se kansalainen, jonka kannanotoilla ja mielipiteillä tulisi olla 

enemmän vaikutusta? Kuinka voidaan varmistaa kansalaisten kuuleminen sekä milloin voidaan 

todeta, että nyt on kuultu tarpeeksi?        

Vaikuttamiskahvilan teemana oli erityisesti paikallisten äänen kuuluminen 

ympäristöpäätöksenteossa. Keskusteluissa kävi ilmi, että paikalliset tarpeet ja erityispiirteet tulisi 

huomioida (14, 15). Paikallistason ympäristöpäätöksenteko pitäisi keskustelijoiden mielestä 

linkittyä myös globaaleihin tavoitteisiin ja ongelmiin. Yhtenä syynä tähän esitettiin, että 

”paikalliset päätökset ympäristön suhteen eivät ole aina hyviä ja kauaskantoisia, tämä pallo on 

meidän yhteinen”. Esimerkiksi, jos koko kaupunki olisi sitoutunut ilmastotavoitteisiin, voisi se 

olla jopa matkailuvaltti. 

 

 

 

http://valma.tampere.fi/selaus


Vaikuttamiskahvila osallistujien silmin 

Vaikuttamiskahvilan arviointia varten tilaisuuden järjestäjät olivat täyttäneet valmiiksi kuusi 

idealomaketta, joita osallistujat pääsivät arvioimaan tilaisuuden lopuksi (liite 3). 

Vaikuttamiskahvila koettiin melko positiivisesti. Esimerkiksi kukaan vastaajista ei ilmaissut 

erimielisyyttä sen suhteen, ettei omia mielipiteitä olisi ollut helppo tuoda esille keskusteluissa. 

Suurin osa osallistujista osallistuisi myös uudestaan samanlaisiin vaikuttamiskahviloihin. Vain 

10 % osallistujista suhtautui tähän ajatukseen neutraalisti. Pienryhmissä keskusteleminen koettiin 

miellyttävänä kokemuksena ilman erimielisyyksiä. Osallistujien mielestä keskustelu osoitti, että 

myös omista mielipiteistä poikkeavat mielipiteet voivat olla perusteltuja.  

Osallistujat lähes yksimielisesti arvioivat, että yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulisi 

järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja vaikuttamiskahviloiden tapaisia 

keskustelutilaisuuksia. Heikkoudeksi arvioitiin kuitenkin ihmisten osallistuminen: ”tulevatko 

päättäjät paikalle” sekä ”tulevatko kansalaiset paikalle”. Vaikuttamiskahvilan 

arviointilomakkeissa vain yksi kysymys jakoi mielipiteitä. Se oli ”Vaikuttamiskahvilaan 

osallistumalla pystyn vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon”. Vain 10 % vastaajista 

oli samaa mieltä, 60 % oli osittain samaa mieltä ja 30 % vastaajista ei osannut sanoa. Tärkeänä 

tämän suhteen nähtiin ideoiden leviäminen: ”eivät vaikuta, jos eivät mene eteenpäin, tai tule 

luetuksi”. Kaiken kaikkiaan osallistujat totesivat vaikuttamiskahvilan olevan hyvä alku, jonka 

tuloksia jäädään odottamaan mielenkiinnolla.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa ja vastineiden lähetys:  
Juha Lindell 

Vaasan yliopisto  

juha.lindell@uva.fi 



Liite 1. Idealomake 

 

 

Esimerkki idealomakkeesta (lomake on yksi Kuopion vaikuttamiskahvilan arviointiin liittyvistä 

idealomakkeista). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2. Idealomakkeet otsikkotasolla teemoittain 

 

Ryhmä 1: ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN 

1) Hyvällä ympäristöä koskevalla suunnittelulla on laajakantoisia positiivisia vaikutuksia 

erilaille intressiryhmille (ympäristö ajatellen laajassa mielessä) 

88 % täysin samaa mieltä, 12 % osittain samaa mieltä 

 

2) Ympäristöpäätöksenteon ei pitäisi rajoittua vain ihmisiin vaan mm. eläinten hyvinvointi 

pitää ottaa huomioon 

100 % täysin samaa mieltä 

 

3) Ympäristöpäätöksenteon tulee perustua laajaan tieto pohjaan jotta ratkaisut ovat 

kestävällä pohjalla 

100 % täysin samaa mieltä 

 

4) Ympäristöä koskena päätöksiä pitää tehdä moninaisen arvopohjan perusteella 

70 % täysin samaa mieltä, 30 % osittain samaa mieltä 

 

5) Ympäristöä koskevien suunnitelmien pitäisi olla yhteisölähtöistä (yhteisön tarpeet pitäisi 

ottaa huomioon alusta lähtien ja niiden pitäisi vaikutta vahvasti ymp. päätöksentekoon) 

100 % täysin samaa mieltä 

 

6) Asukkaiden tarpeet tulisi ottaa tasapuolisesti huomioon esimerkiksi kaupungin 

joukkoliikennettä kehitettäessä. 

88 % täysin samaa mieltä, 12 % osittain samaa mieltä 

 

7) Osallistuttavaa keskustelua viranomaisten ja paikallisten välillä pitäisi tehdä 

aluekohtaisesti (se alue ja ihmiset joita päätökset koskettavat) 

70 % täysin samaa mieltä, 30 % osittain samaa mieltä 

 

8) Asukkaiden edustajat mukaan hankevalmisteluiden työryhmiin (asukasyhdistykset, 

kalastuskunnat, paliskunnat yms. järjestäytyneet toimijat, joita valmisteltava asia 

koskettaa) 

100 % täysin samaa mieltä 

 

9) Valtuustoseminaarit avoimiksi tilaisuuksiksi, joissa on mahdollista asukkaiden ja 

valtuutettujen väliseen vuorovaikutukseen (lisää tietoa, sekä asukkaiden että 

valtuutettujen) 

100 % täysin samaa mieltä 

 



Ryhmä 2: TIEDOTTAMISTOIMINTA 

10) Ympäristöpäätöksentekoon liittyvää tiedottamista pitää tehostaa (kaupungin talo, 

kirjastot, kaupat, uimahalli, verkkotiedottaminen, kaupungin tiedotus lehti, 

asukasyhdistykset) 

88 % täysin samaa mieltä, 12 % osittain samaa mieltä 

 

11) Kaupungin pitäisi tiedottaa valmisteluun tulevista hankkeista uusi Rovaniemi -lehden 

sivulla joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 

80 % täysin samaa mieltä, 20 % osittain samaa mieltä 

 

12) IT-sovellukset palvelemaan kansalaisdemokratiaa Roihin Tampereen kaltainen palvelu, 

johon voi ilmoittaa postinumeronsa saadakseen tietoonsa sähköpostiin avulla alueelle 

valmisteluun tulevista hankkeista 

100 % täysin samaa mieltä 

 

LOPUKSI 

13) Kansalaisten mielipiteiden ja kannanottojen tulisi olla enemmän vaikuttamassa todellisen 

päätöksentekoon  

88 % täysin samaa mieltä, 12 % osittain samaa mieltä 

 

14) Paikallistason ympäristöpäätöksenteko pitäisi linkittyä myös globaaleihin tavoitteisiin ja 

ongelmiin 

90 % täysin samaa mieltä, 10 % osittain samaa mieltä  

 

15) Vapaa Ounasjoki 

100 % täysin samaa mieltä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 3. Arviointilomakkeet. 

 

Minun oli helppo tuoda omia mielipiteitä esiin keskusteluissa. 

82 % täysin samaa mieltä, 18 % osittain samaa mieltä 

 

Osallistuisin mielelläni uudelleen samantyyppisiin vaikuttamiskahviloihin. 

70 % täysin samaa mieltä, 20 % osittain samaa mieltä, 10 % neutraali 

 

Yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulisi järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja 

vaikuttamiskahviloiden tapaisia keskustelutilaisuuksia. 

88 % täysin samaa mieltä, 12 % osittain eri mieltä 

 

Vaikuttamiskahvilaan osallistumalla pystyyn vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

10 % täysin samaa mieltä, 60 % osittain samaa mieltä, 30 % en osaa sanoa 

 

Keskustelu osoitti, että myös omista mielipiteistä poikkeavat mielipiteet voivat olla perusteluja. 

100 % täysin samaa mieltä 

 

Pienryhmissä keskusteleminen oli miellyttävä kokemus. 

56 % täysin samaa mieltä, 44 % osittain samaa mieltä 

 

 

 


