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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus tarkastelee Tukholman kaupungin Skarpnäckin kaupunginosan avoimia kansalaiskokouksia, jotka on tarkoitettu poliitikkojen ja
osallistuvien kansalaisten keskustelufoorumiksi yhtenä suoran kanslaisosallistumisen kanavana. Tutkimuksessa mainitaan myös muita suoran
kansalaisosallistumisen muotoja sekä niistä saatuja kokemuksia.
Tutkimusongelma koostuu seuraavista kysymykset: Millaisia ovat avoimet kansalaiskokoukset? Ketkä osallistuvat kansalaiskokouksiin?
Millaiset kysymykset saavat kaupunginosan asukkaat osallistumaan keskusteluun? Mitkä ovat osallistujien motiivit suoralle osallistumiselle?
Millainen on poliitikkojen ja kaupunginosahallinnon virkamiesten käsitys kansalaiskokouksista?
Tutkimusmenetelminä tässä tutkielmassa on ensinnäkin käytetty viiden peräkkäisen kansalaiskokouksen havainnointia. Toiseksi,
tutkimusaineisto koostuu toisaalta kansalaisosallistujien keskuudessa suoritetusta kyselytutkimuksesta ja toisaalta kaupunginosalautakunnan
poliitikoille osoitetusta kyselytutkimuksesta. Kolmantena tutkimusmenetelmänä on käytetty neljän johtavan virkamiehen puolistrukturoituja
haastatteluja. Tutkimusaineiston analyysi on suoritettu lähinnä kaupunkisuunnitteluteorian tutkijan Patsy Healeyn vuorovaiktuksellisen, ihmiset
huomioon ottavan vuorovaikutusmallin ja yhteistoiminnallisten, sisällyttävien, yhteisymmärrystä luovien käytäntöjen näkökulmasta. Koska
avoimet kansalaiskokoukset ovat osa kunnallispoliittista päätöksentekoprosessia, analyysissä on käytetty joitakin Robert A. Dahlin käsitteistä,
jotka selittävät kansalaisten poliittista osallistumista.
Tutkimustulosten mukaan vuorovaikutuksellinen suunnittelu merkitsee osallisten aktiivista mukanaoloa ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta.
Keskeisintä vuorovaikutuksessa on kohtaaminen ja dialogin syntyminen. Osallistujien keskustelutaidot, suhtautuminen toisiin, kielelliset ilmaisut
ja tasavertaisuuden huomioiminen ovat ratkaisevia tekijöitä sille, millaisiksi keskustelut muotoutuvat. Neljäs ratkaiseva tekijä on rakenteellinen
kehys, joka joko tukee vuorovaikutuksellisuutta tai estää vuorovaikutuksellisen suunnittelun soveltamisen suoran kansalaisosallistumisen
muotoihin.
Kansalaisosallistujat ovat ylittäneet "yhteiskunnallisen osallistumisen kynnyksen", sillä he ovat sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
keskimääräistä aktiivisempia. Toisaalta kansalaiskokouksiin osallistuminen on nähtävissä jatkeena aikaisemmalle "osallistumiskarriäärille" jossa
osallistujille on ominaista "edustuksellisuus". Lisäksi kansalaisosallistujien järjestötausta ja usein vaativat tehtävät työelämässä ovat antaneet
heille vuorovaiktuksellisessa suunnittelussa tarvittavia taitoja.
Viidessä kokouksessa keskusteltiin 46 aiheesta, joista 16 käsitteli kunnallisia palveluja, 13 fyysistä asuinympäristöä ja 10 kunnallishallintoa ja
-politiikkaa. Kansalaisosallistujat osallistuvat keskusteluun ja pyrkivät vaikuttamaan asioihin lähinnä silloin, kun esillä oleva asia liittyy
läheisesti heidän arkipäiväiväänsä haittatekijänä, riskinä tai visiona. Voidaankin kysyä, olisiko käyttäjäosallistumisen vahvistaminen
ensimmäinen askel kohti suoran kansalaisosallistumisen tukemista kunnallisella sektorilla? Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että
suoran kansalaisosallistumisen kanavia tarvitaan yhä enemmän poliittisen osallistumisen vähentyessä. Kunnallisessa päätöksentekoprosessissa
päätöksenteon avoimuus, erilaisten kohtaamispaikkojen luominen ja käyttäjäosallistumisen vahvistaminen ovat perusedellytyksiä suoran
kansalaisosallistumisen vahvistamiselle.
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