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ESIPUHE & KIITOKSET 

Maisterintutkielmani nimi, Kulttuurin kurssia etsimässä, kiteyttää oman matkani tämän tutkimuksen pariin. 

Ennen kuin aloitin opintoni Helsingin yliopistossa syksyllä 2019, olin työskennellyt Oulun kaupungilla 

moninaisissa rooleissa ja projekteissa vuodesta 2010 lähtien. Vuosien saatossa ja useamman 

organisaatiomuutoksen jälkeen koin kaupunkilaisten osallistamisen haasteelliseksi ja sisäisen yhteistyön 

tahmeaksi. Lisäksi kysymys siitä, mitä kulttuuri on, mietitytti minua. Kulttuurista sekä sen merkityksestä veto- ja 

pitovoimatekijänä puhutaan paljon, mutta mitä kulttuurilla oikein tarkoitetaan? Entä millainen rooli kulttuurilla 

on tai voisi olla kaupunkisuunnittelun kentällä 2020-luvulla? Sain alustavan käsityksen kulttuurisuunnittelusta 

Maunu Häyrysen ja Antti Wallinin toimittamasta kirjasta Kulttuurisuunnittelu – kaupunkikehittämisen uusi 

näkökulma (2017) jo ennen kuin aloitin opintoni. Kulttuurisuunnittelu ja sen mahdollisuudet 

kaupunkikehittämisessä oli yksi syistä, miksi ylipäätään hain opiskelemaan kaupunkitutkimusta ja -

suunnittelua. Toivoin, että kulttuurin parissa pitkään, erityisesti kaupungin palkkalistoilla, työtä tehneelle 

humanistille voisi löytyä paikka kaupunkikehittämisen kentällä ja mahdollisuuksia tuoda uudenlaisia 

näkökulmia kaupunkien kehittämiseen. Näistä kysymyksistä, lukemastani Kulttuurisuunnittelu-kirjasta ja omista 

kokemuksistani kaupungin työntekijänä heräsi kiinnostukseni toteuttaa tämä tutkimus. 

 

Oulun kaupunki valittiin mukaan Lähiöohjelmaan vuosille 2020–2022 Kestävä Kaijonharju -hankkeella. Oulun 

hankehakemuksen valmistelusta vastasi Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, mutta kaupungin 

eri yksiköitä pyydettiin tuottamaan sisältöä hakemukseen. Työni toinen tilaaja Ville-Mikko Sikiö, joka 

työskentelee Oulun kaupungin kulttuuripalveluissa, oli myös tutustunut kulttuurisuunnitteluun. Hän arveli, että 

menetelmää voisi kokeilla Kestävä Kaijonharju -hankkeessa. Hän oli myös tietoinen opinnoistani ja 

kiinnostuksestani kulttuurisuunnitteluun. Minut pyydettiinkin mukaan projektiin kesällä 2020, kun Oulun 

kaupunki oli valmistelemassa hankehakemusta. Autoin Sikiötä pohtimaan, miten kulttuurisuunnittelua voitaisiin 

ehdottaa osaksi hakemusta pienemmän pilottiprojektin kautta. Hakemusprosessin yhteydessä tapasin myös 

toisen työni tilaajista, Mikko Aution yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista. Kulttuurisuunnittelun kokeileminen 

päätyi lopulta Oulun kaupungin hakemukseen, ja minä puolestani päädyin toteuttamaan tilaustyönä 

maisterintutkielmaani kulttuuripalveluiden sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhteisohjaukseen. 

 

Kiitos siis Ville-Mikko Sikiö ja Mikko Autio, että otitte minut mukaan projektiin ja annoitte minulle vapaat kädet 

päättää, mistä näkökulmasta lähden kulttuurisuunnittelua tutkimaan. Iso kiitos myös Joonatan Hamarille, joka 

on ollut mukana kulttuurisuunnittelu-työryhmässämme alusta asti ja antanut kommentteja tähän työhön. Kiitos 

Oulun kaupungille opintovapaasta, jonka aikana ehdin saada opintoni kasaan ja suurimman osan tästä työstä 



   

 

 

 

tehtyä. Erityinen kiitos rohkeille Oulun kaupungin työntekijöille, jotka avasivat työtään, arkeaan ja ajatuksiaan 

minulle. Ilman teidän panostanne en olisi pystynyt selvittämään, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia 

kulttuurisuunnittelulla olisi Oulussa. Toivottavasti pystyn jatkamaan avointa keskustelua kanssanne myös 

jatkossa! 

 

Kiitos työni ohjaajalle Terhi Ainialalle, joka jaksoi ohjata, varsinkin kun olin vähän ulalla, ja kehittää työtäni 

eteenpäin. Olet ollut maailman paras ohjaaja ja erityisesti tsemppari! Kiitos myös Jani Vuolteenaholle 

alkumetrien kommenteista ja avusta.  

 

Kiitos Helsingin yliopistolle ja Aalto-yliopistolle kaikista kursseista, joiden yhteenvedoksi tämä työ jollain tavoin 

muodostui. Kiitos Laura Kolbelle opintojeni ohjauksesta ja tämän työn arvioinnista. I want to thank all my 

USPeers and teachers. I would not have been able to discuss the massive spectrum of urban issues on my 

interviews without the amazing talks and lectures I have had with you. An especial thank you to Allan, Emmi, 

Jalmari and Alejandro! 

 

Kiitos perheelleni Ouluun, vaikka koronan takia pääsinkin vähemmän kotiin, jaksoitte soitella ja kysellä, miten 

jakselin. Kiitokset ystäväni Anna, viisaista ja lempeistä sanoista, ja Ida, siitä, että ostit minulle 

Kulttuurisuunnittelu-kirjan ja puskit minua uuteen suuntaan, kun en itse oikein tiennyt, mitä tekisin seuraavaksi.  

Suuri kiitos kuuluu myös isotädilleni Lyylille, joka jaksaa aina muistuttaa minua vapaa-ajan tärkeydestä.  

 

And finally, the most important thank you to my biggest supporter Alberto. Rakas, I would not have been able 

to go through this whole master´s without you. You have always encouraged me to stay loyal to who I am and 

trust what I am capable to do, thank you so much!
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1 JOHDANTO  

Cultural planning eli kulttuurisuunnittelu on strategisen kaupunkikehittämisen malli, jonka ytimessä on 

poikkihallinnollisuus, osallisuus sekä kulttuurisiin erityispiirteisiin perustuva kehittäminen. Tässä mallissa 

kulttuuri nousee kehittämisen keskiöön, ja se ymmärretään laajasti. (Kalliomäki, Ahokas & Vahlo 2017.) 

Kaupunkien monimutkaistuneet toimintaympäristöt ja niiden haasteet eivät noudata nykyään sektorirajoja 

(Häyrynen 2017). Kulttuurisuunnittelun avulla pyritään löytämään ratkaisuja näiden haasteiden 

ratkaisemiseksi. Lisäksi kulttuurisuunnittelu pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisen tavan kehittää kaupunkia 

kulttuuria välineellistävälle luova kaupunki -konseptille, jota tehdään yleensä ylhäältä ohjaten ja 

instituutiovetoisesti. Kulttuurisuunnittelussa vuorovaikutus yhteisöjen kanssa on tärkeää, koska sen kautta 

luodaan ymmärrystä näistä yhteisöistä ja niiden kulttuureista. Tällöin paikalliset identiteetit ja yhteisöt 

muuttuvat kaupunkisuunnittelun sekä kulttuuritoiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. (Häyrynen & Wallin 

2017.)    

 

Kulttuurisuunnittelua on hyödynnetty laajasti maailmalla, ja siitä on löydettävissä paljon kansainvälistä 

kirjallisuutta ja konsulttiselvityksiä. Pohjoismaisessa ja suomalaisessa kontekstissa kulttuurisuunnittelu on 

varsin tuore tapa kehittää kaupunkeja, ja siitä on tarjolla rajallisesti tietoa ja tutkimusta. Suomessa 

kulttuurisuunnittelua on hyödynnetty ensisijaisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa ja kunnissa. 

(Kalliomäki ym. 2017.) Voisiko kulttuurisuunnittelu toimia myös Suomen suurimpien kaupunkien 

kehittämisessä? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy? Voitaisiinko kulttuurisuunnittelu saada 

osaksi kaupungin arkikäytäntöjä ja prosesseja nykyisissä hierarkkisissa hallintorakenteissa? 

 

Lähden tutkimaan aihettani tapaustutkimuksen kautta. Tutkimuskohteekseni valikoitu työni tilaajan, Oulun 

kaupungin, toiveesta Kestävä Kaijonharju -hanke ja sen parissa työskentelevät työntekijät. Oulun kaupungin 

asiantuntijoille tekemäni haastattelut muodostavat työni keskeisen aineiston. Kestävä Kaijonharju -hanke on 

osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa. Tavoitteenani on, että tutkielmani tuottaa tietoa ja 

näkökulmia laaja-alaisemminkin kulttuurisuunnittelun mahdollisuuksista ja haasteista, niin Oulun kaupungille 

kuin muillekin. 

 

Maisterintutkielmani linkittyy vahvasti myös omaan ammatilliseen kehittymiseeni. Siinä yhdistyvät opintoni 

kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun parissa sekä pitkä työurani Oulun kaupungilla. Maisterintutkielmani on 

erityinen tämän kaksoisposition myötä: tutkijana ja Oulun kaupungin työntekijänä minulla on kaksi erilaista 
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roolia tutkittavaan aiheeseen. Vuorottelevat roolit mahdollistavat sen, että tutkin aihetta erilaisista etäisyyksistä 

ja lähestymiskulmista. Kaksoisroolin myötä näkemys tutkittavasta aiheesta voi kasvaa tai jopa muuntua 

erilaiseksi työn tekemisen aikana (Siponen 1999 [Juvonen 2017]). Pyrin työlläni toimimaan dialogin 

mahdollistajana ja valloilla olevien mahdollisuuksien ja haasteiden selkeyttäjänä kaupungin 

kulttuurisuunnittelun kehittämiselle.  

 

1.1 Tutkielman lähtökohta 

Kulttuurisuunnittelua on hyödynnetty Euroopan kulttuuripääkaupungeissa, kuten Liverpoolissa vuonna 2008 ja 

soveltaen Turussa vuonna 2011 (Vahlo 2014). Euroopan kulttuuripääkaupunkikisa on ollut ajankohtainen 

Suomessa ja on sitä myös Oulussa, koska Oulu valittiin kesäkuussa 2021 seuraavaksi Euroopan 

kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Matka Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on nostanut Oulussa esille 

kysymyksen siitä, mitä kulttuuri on. Oulun kaupunki on laatinut kulttuuristrategian 2030, jossa kulttuuri on 

tunnistettu yhdeksi koko kaupungin keskeisimmistä kehittämisen voimavaroista. (Oulun kaupunki 2020.)  

 

Oulun pääteemaksi on Euroopan kulttuuripääkaupunkikisassa noussut kulttuuri-ilmastonmuutos, johon myös 

kulttuuristrategia tähtää. Oulun kaupunki on itse määritellyt, että kulttuuri-ilmastonmuutoksen myötä kulttuuri 

ymmärretään laajasti ja se kattaa sivistystä ja taidetta, luovia aloja sekä arjen yhteisöllistä kulttuuria. Lisäksi 

kulttuuri-ilmastonmuutoksen tarkoituksena on vahvistaa alueiden paikallisidentiteettiä ja kaupungin 

kansainvälisiä yhteyksiä. (Oulu 2026 n.d.)  

 

Kulttuuripääkaupungin tittelin on saanut ennen vuotta 2020 jo 60 kaupunkia. Kisan painotukset ovat vaihtuneet 

vuosikymmenien saatossa taiteen juhlimisesta kulttuurin rooliin kaupunkikehittämisessä. (European 

commission 2018.) Miten Euroopan kulttuuripääkaupunkikisan voittaminen ja sen myötä luvattu kulttuuri-

ilmastonmuutos vaikuttavat Oulun kaupungin kaupunkikehittämiseen ja kaupungin omaan sisäiseen 

toimintaan?  

 

Yksi potentiaalinen hanke, jossa Oulun tavoitteet kulttuuri-ilmastonmuutoksesta ja Euroopan unionin tavoitteet 

kulttuurisesta kaupunkikehittämisestä kohtaavat, on Kestävä Kaijonharju -hanke. Oulun kaupunki valittiin 

mukaan kaupunkien kehittämiseen keskittyvään Lähiöohjelmaan vuosille 2020–2022. Lähiöohjelma on 

ympäristöministeriön koordinoima rahoitusinstrumentti, joka on tarkoitettu Suomen suurimpien kaupunkien 

lähiöiden myönteiseen ja pitkän aikavälin kehittämiseen. Kaupungit saavat itse valita alueen tai alueet, joita ne 
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tahtovat rahoituskauden aikana kehittää. Ohjelman tavoitteena on löytää poikkihallinnollisia toimintatapoja, 

joilla voidaan ehkäistä segregaatiota eli asuinalueiden eriytymistä, parantaa asuinalueiden elinvoimaisuutta, 

lisätä asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä turvata kaikille asukkaille laadukasta asumista ja palveluita. 

(Ympäristöministeriö n.d.a.) Kestävä Kaijonharju -hankkeessa on päätetty pilotoida kulttuurisuunnittelun 

toimivuutta. Mielestäni matka Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja sen yhteydessä toteutettu kulttuuristrategia 

sekä kulttuurisuunnittelun kokeilemisen halukkuus osana Kestävä Kaijonharju -hanketta tarjoavat hyvän 

ajankohdan työni toteuttamiselle. Ilmapiiri mahdollisille toimintakulttuurin muutoksille, tavoille tehdä asioita 

toisin, on suotuisa. 

 

Hyödynnän maisterintutkielmani pohjana kulttuurisuunnittelusta kirjoitettua kirjallisuutta ja jo toteutettuja 

tutkimuksia. Olen hakenut työhön suuntaa ja vertailukohteita erityisesti hankkeen Kansainvälisiä ja kotimaisia 

kokemuksia cultural planning -menetelmästä: Kulttuurilähtöisen kaupunkikehittämisen mahdollisuudet 

suomalaisilla kaupunkiseuduilla (Kalliomäki ym. 2017) tutkimustuloksista. Hankkeen tavoitteena oli muun 

muassa selvittää, miten kulttuurisuunnittelua on toteutettu sitä hyödyntäneissä kaupungeissa ja millaisia ovat 

olleet kriittiset menestystekijät kulttuurisuunnittelun onnistumiselle. Mukana oli kuntia ja kaupunkeja Suomesta 

ja maailmalta (Sipoo, Pori, Jyväskylä, Mikkeli, Bristol, Liverpool, Tjörn ja Borås). Aineistona oli 

kulttuurisuunnittelun periaatteita ja soveltamista koskevia tutkimuksia ja asiakirjoja sekä 

asiantuntijahaastatteluita. (Kalliomäki ym. 2017.)  

 

1.2 Tutkielman tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset 

Työni tavoitteena on kartoittaa kulttuurisuunnittelun käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita Oulun 

kaupungin nykyisessä hallintorakenteessa. Kalliomäen ja Vahlon (2017) mukaan kulttuurisuunnittelun 

integroiminen arkiseen virkatyöhön ja olemassa oleviin prosesseihin on menetelmän kriittinen menestystekijä 

ja haaste. Millaisia muutoksia kaupungilta vaadittaisiin, jotta kulttuurisuunnittelua voitaisiin toteuttaa ja millaisia 

jarruja on kenties olemassa? Rajaan työni tarkastelemaan vain niitä Oulun kaupungin palvelualueita, 

strategisia asiakirjoja ja toimintaa, joiden parissa haastateltavat itse työskentelevät tai jotka koskettavat heidän 

työtään. Työni ei tarkastele vaihtoehtoisia tapoja, joissa selvittäisin sitä, miten kansallisen lainsäädännön tulisi 

muuttua, jotta kulttuurisuunnittelua voitaisiin toteuttaa eri tavalla tai sitä vaadittaisiin kunnilta. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten Kestävä Kaijonharju -hankkeessa työskentelevät asiantuntijat hahmottavat kulttuurin ja 
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sen roolin osana kaupungin kehittämistä Oulussa 2020-luvun alussa? 

2. Mitkä ovat Oulun kaupungin suurimmat mahdollisuudet ja haasteet kulttuurisuunnittelun 

käyttöönotossa? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tarkoituksena on avata kulttuurin roolia ja nykytilaa Oulussa. Tavoitteena 

on luoda ymmärrystä siitä, mistä lähtökohdista kulttuurisuunnittelua voitaisiin alkaa tekemään Oulussa. Ilman 

tätä kysymystä loisin itselleni, haastateltaville ja työn lukijoille mielikuvan siitä, että meillä kaikilla on 

samanlainen käsitys siitä, mitä kulttuuri on ja millainen sen rooli on Oulussa. Toinen tutkimuskysymykseni 

sukeltaa syvemmälle itse kulttuurisuunnittelun haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimukseni pääpaino on 

jälkimmäisessä kysymyksessä.  

 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielmani koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannon tarkoituksena on esitellä työni lähtökohdat, tavoitteet, 

rajoitteet ja tutkimuskysymykset. Johdannon jälkeen käyn läpi työni teoreettisen viitekehyksen, jonka teemat ja 

sisällöt rakentuivat lopulliseen muotoonsa tutkimusaineistoni pohjalta. Luvussa 2 selvitän sitä, mitä on 

kulttuuri, ja esittelen kulttuurin roolia osana kaupunkeja Suomessa. Lisäksi käyn läpi organisaatiokulttuuria 

julkishallinnossa. Luvussa 3 esittelen kulttuurisuunnittelua ja selvitän sitä, millaisia hyötyjä ja haasteita sen 

käytöstä on jo löydetty. Tutkimukseni keskeisimpiä käsitteitä ovat kulttuuri, kaupunki ja kulttuurisuunnittelu.  

 

Teorian käsittelemisen jälkeen siirryn itse tutkimukseni toteuttamiseen luvussa 4. Aluksi esittelen Oulua 

tutkimuskohteena, jonka jälkeen kuvailen tutkimukseni aineistoa ja sen keruutapaa puolistrukturoitujen 

teemahaastattelujen muodossa sekä analyysimenetelmiäni. Esittelen myös tutkimusetiikkaan liittyvät seikat. 

Luvussa 5 tuon esiin tutkimukseni tulokset analysoidun aineiston pohjalta. Tutkimustulokset on jaettu kahteen 

osaan tutkimuskysymysten perusteella. Päätän työni yhteenvetoon, johon sisältyy myös pohdintaa 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista, jatkotutkimusehdotuksista ja tutkimuksen rajoitteista. 
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2 KULTTUURI JA KAUPUNKI 

Kulttuuri on laaja ja monitahoinen ilmiö, ja sen käsitteestä on aikojen saatossa kehittynyt jopa sadoittain 

erilaisia määritelmiä (Tieteen termipankki 2021). Sanan kulttuuri alkuperä löytyy latinan kielestä, sanasta 

cultura, joka merkitsee viljelemistä. Marcus Tullius Cicero (106–43 eKr.) loi käsitteen cultura animi, jonka 

merkitys on hengen viljely. Ihmistieteissä kulttuuri voidaan määritellä seuraavasti: ”tietyn yhteisön omaksumat 

ja jakamat arvot, merkityksellistämisen, viestimisen ja tekemisen tavat sekä todellisuutta jäsentävät 

uskomukset ja tietojärjestelmät”. (Tieteen termipankki 2020.) 

 

Jo ennen ajanlaskun alkua kulttuurilla on ollut vaikutuksensa kaupunkeihin ja niiden kehitykseen. 1800–2000-

luvulla kaupungistuminen muutti kulttuuria ja sen hahmottamista ja alkoi hävittää kulttuurin yhteyksiä 

maalaisperinteisiin. Identiteetin peruskulmakivinä olivat tuohon asti toimineet koulutus ja usko, joita erinäiset 

sisäiset ja ulkoiset voimat alkoivat haastaa. Kaupunkilaisilla alkoi olla enemmän vapaa-aikaa teollistumisen 

myötä. Korkeakulttuurin rinnalle nousi populaarikulttuuri ja massaviihde. (Clark 2009.) Teollisuustuotannon 

alamäki alkoi 1960–70-luvuilla, jolloin kulttuurista ja luovuudesta alkoi tulla ratkaiseva tekijä 

kaupunkitalouksien kehitykselle. Kaupungit alkoivat etsiä uutta sisältöä kiristyvään kaupunkien väliseen 

kilpailuun, joka loi perustan luovuudelle tulla osaksi kaupunkien kehittämistä. (Clark 2009; Anttiroiko 2011: 14.)  

 

Nykyisin kaupungit ovat sekä organisoitumisen perustoja että sosiaalisen rinnakkaiselon kasautumia ja ne 

tarjoavat kasvupaikkoja kulttuurille (Haila 2018: 124). Vaikka kaupungit ovat monilta osin samanlaisia, niiden 

fyysiset ja henkiset kaupunkikehittämisen lähtökohdat ja kaupunkipolitiikka eroavat toisistaan. Hyvän 

kaupunkikehityksen edellytyksenä on edistää vuoropuhelua erinäisten toimijoiden, organisaatioiden ja 

asukkaiden välillä (Bäcklund, Häkli & Schulman 2017), minkä vuoksi kaupunkien kehittämistyössä 

kohtaavatkin moninaiset näkemykset siitä, millainen on hyvä kaupunki ja miten sitä tulisi kehittää. 

 

2.1 Kunta ja kaupunki organisaationa ja paikallisyhteisönä 

Suomessa kuntarakenne perustuu paljolti vuonna 1865 vahvistettuun kunnallisasetukseen, jossa Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat ja kunnat erotettiin toisistaan. Lisäksi tuolloin määriteltiin kunnan 

korkeimmaksi päätöksentekoelimeksi kuntakokous ja kunnallinen itseverotusoikeus vakiinnutettiin. Osa 

Suomen kaupungeista oli ollut erillään seurakunnista jo pidempään. Vuodesta 1977 lähtien Suomessa on ollut 

vain yksi kuntamuoto, kun aiemmin niitä oli ollut kolme: maalaiskunta, kauppala ja kaupunki. Kyseisen 
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kuntamuutoksen myötä kaikille Suomen kunnille, nimityksestä riippumatta, muodostui samat tehtävät ja 

velvollisuudet. Vuodesta 1995 lähtien Suomen kunnilla on ollut myös oikeus määritellä itse, onko kyseessä 

kunta vai kaupunki, koska kyseisillä nimityksillä ei ole mitään juridista eroa. (Saukkonen 2008.) 

 

Kuntalaki (410/2015) määrittää kehykset Suomen kuntien ja kaupunkien kehittämiselle ja toiminnalle. 

Kuntalain 1 § mukaan kuntien ja kaupunkien päätehtävät ovat: ”1) edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 

alueensa elinvoimaa sekä 2) järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 

kestävällä tavalla.” Kaupungit ja kunnat voivat Suomessa itse määrittää melko vapaasti, mihin ne tahtovat 

kehittämisellään tähdätä. (Hirvi-Iljäs ym. 2020: 22.) Suomessa kaupunkikehitystä voivat kuitenkin viitoittaa 

erilaiset päätöksentekokulttuuriin sidotut yhteiskunnalliset suunnittelujärjestelmät (Bäcklund & Kanninen 2017) 

sekä muu kansallinen lainsäädäntö ja rahoitus (Hirvi-Iljäs ym. 2020: 22). 

 

Hirvi-Iljäs ja kumppanit (2020) tarkastelevat Kaupunkikehittäminen ja kulttuuripolitiikka -

tutkimustulosraportissaan kuntaa ja kaupunkia kahdesta näkökulmasta: organisaationa ja paikallisyhteisönä. 

Paikallisyhteisönä kuntaa ja kaupunkia määrittävät useat ominaisuudet, joita ovat koko, maantieteellinen 

sijainti, ympäristö, väestö, elinkeinot, valtasuhteet, historia, arvot ja kulttuuri. Paikallisyhteisön ominaisuuksista 

muodostuu lähtökohdat kaupunkikehittämiselle. Kaupunkikehittämiselle on myös merkittävää se, miten 

kaupunki on organisoitunut eli millaisista hallinnollista rakenteista ja osista se koostuu. (Hirvi-Iljäs ym. 2020: 

29.) 

 

Perustuslain mukaan Suomen kunnissa ja kaupungeissa asukkaiden itsehallinto toimii hallinnon perustana. 

Hallinnon ja toiminnan ohjausvälineenä toimii hallintosääntö, jollainen on jokaisessa Suomen kaupungissa, 

kunnassa ja kuntayhtymässä oltava ja sen sisällön määrittelee kuntalaki. Korkeinta päätösvaltaa nauttii 

valtuusto, jonka jäseninä toimivat tehtävään neljän vuoden välein äänestetyt luottamushenkilöt. Heidän 

tehtävänään on edustaa asukkaita, ja he vastaavat kunnan tai kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Erilaisissa 

hallintotehtävissä taas työskentelee viranhaltijoita ja työntekijöitä erilaisissa virastoissa sekä palveluja 

tuottavissa laitoksissa. (Suomen Kuntaliitto 2021.) Muita keskeisiä ohjausvälineitä kuntien toiminnassa ovat 

kuntastrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma (Myllymäki 2021).  

 

Kaupunkien kehittämistä pyritään hallinnoimaan erilaisilla toimenpiteillä, joihin kuuluu kaikki kaupungin 

tavoitteellinen ja tietoinen julkisen vallan toiminta. Onnistunut ja oikeudenmukainen kaupunkipolitiikka kykenee 
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vetämään yhteen kaikkien toimijoiden tavoitteet. Omien etujen tavoittelu nousee kuitenkin politiikassa usein 

esiin, koska tiettyjen intressiryhmien suosiminen voi olla ainoa keino päättäjille päätyä uudelleen valituksi. 

Oikeudenmukaisen politiikan harjoittaminen on siis haastavaa, koska se, mikä on oikeudenmukaista toisille, 

saattaa olla epäoikeudenmukaista muille. Kaupunkipolitiikkaan nähdään kuuluvan eksplisiittisiä eli 

julkilausuttuja, mutta myös implisiittisiä eli ei julkilausuttuja politiikan osia. Implisiittisiä mutta selkeitä 

kaupunkipolitiikan sektoreita ovat esimerkiksi työllisyys- ja elinkeino-, ympäristö- sekä asunto- ja 

sosiaalipolitiikka, jotka kaikki vaikuttavat kaupunkikehittämiseen. Oikeudenmukaisuus toteutuu paremmin 

eksplisiittisessä kuin implisiittisessä kaupunkipolitiikassa. Erilaiset sektoripolitiikan alueet ja niitä suosivat 

intressiryhmät ovat johtoasemassa kaupungin päätöksenteossa, ja täten ne pystyvät korostamaan omia 

intressejään yli muiden. (Hokkanen 2011.) 

 

2.2 Kulttuurin erilaiset näkökulmat ja kulttuuripolitiikka 

Suomen kulttuuritoiminnan oikeuksia ja velvollisuuksia ohjaa perustuslaki ja sen lisäksi useanlaiset muut 

lainsäädännöt. Tällaisia ovat esimerkiksi sivistykselliset oikeudet, jotka koskevat oikeutta omaan kieleen ja 

kulttuuriin (kuntalaki 410/2015), laki yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta (1492/2016) ja laki kuntien 

kulttuuritoiminnasta (166/2019). Vaikka kuntia ja niiden kulttuuripalveluiden toteuttamista koskee useampi laki, 

kunnilla on oikeus toteuttaa kulttuuripalvelut haluamallaan laajuudella ja tavalla. Tämä eroaa esimerkiksi 

opetus- tai sosiaali- ja terveyspalveluista, joissa palveluiden vähimmäistason vaatimukset ovat standardisoitu. 

(Hirvi-Iljäs ym. 2020: 23.) 

 

Kuten aiemmin jo mainitsin, kulttuurille on olemassa lukuisia määritelmiä, mutta usein sitä tarkastellaan 

kaupunkikehittämisen ja kulttuuripolitiikan yhteydessä kapean ja laajan määritelmän kautta (Häyrynen 2015: 

9). Kulttuurin tarkka määritteleminen ei ole aina mahdollista tai tarpeellista, mutta kehitystoiminnassa ja 

kaupunkipolitiikassa se on välttämätöntä. Tällöin se, mitä on kulttuuri ja mikä on sille hyväksi, tulisi ymmärtää. 

(Häyrynen 2015: 9–17). Kapean määritelmän mukaan kulttuuri on taide- ja perinneperusteista. Tällöin 

kulttuuriksi nähdään taide ja taiteellinen luova työ, jota rahoitetaan ja tuetaan tietyillä mekanismeilla, 

määritetyssä ympäristössä (Pirnes 2008: 31). Laajassa kulttuurin määritelmässä sen sijaan kulttuuri nähdään 

esimerkiksi Raymond Williamsin kulttuurimääritelmän kautta, jolloin se on elämäntapa (Häyrynen 2017: 14).  

Tällöin kulttuuriin kytkeytyvät esimerkiksi osallistumisen mahdollisuudet, identiteetin rakentuminen ja erilaisiin 

sosiaalisiin ryhmiin kuuluminen, jotka voivat näkyä paikallisina tapahtumina, murteina ja perinteinä. Kun 

kulttuuri ymmärretään laajana kokonaisuutena, elämäntapana, se ei voi koskaan kadota, se vain muuttaa 
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muotoaan. (Häyrynen 2015: 7.)  

 

Simo Häyrynen painottaa kirjassaan Kulttuuripolitiikan liikkuvat rajat (2015) sitä, että kulttuuripolitiikan 

tehtävänä on tarjota yhteisölle niin hyvät kulttuuriset olot kuin mahdollista. Tehtävä on haasteellinen, koska 

erilaisia yhteisöjä muodostuu hyvin moninaisista tekijöistä. Vaikka kulttuuria tulisi ymmärtää sen laajan 

näkökulman kautta, näin harvemmin tapahtuu. Tällainen kulttuurin määritelmä eroaa yleensä 

kaupunkiorganisaatioiden virallisesta erilaisten instituutioiden ja kulttuuritoimijoiden ”viralliseksi” 

määrittelemästä kulttuurista. Kaupungilla on yleensä kulttuuristrategia, josta tulevat raamit ja päätökset 

kaupungin kulttuuritoiminnalle. Silloin se, kuka tai ketkä esittelevät ja sen jälkeen määrittelevät ja rajaavat 

kulttuurin, on avainasemassa. Vaikka kulttuuria tulisi pystyä käsittelemään ja ymmärtämään laajana ilmiönä ja 

poikkisektoraalisena toimintana, on se suomalaisessa politiikassa yleensä lukkiutunut vahvasti irralliseksi 

kulttuuripalveluiden ja -toiminnan osaksi sen sijaan, että se olisi integroitunut kaupungin eri toimintoihin. 

Kulttuurille on tämän myötä myös syntynyt erinäisiä instituutioita ja riippuvuuspolkuja eli toimintakulttuuria. 

Toisaalta tämä voi olla tarpeellista kulttuurin tärkeyden esillä pitämiseksi ja tiettyjen instituutioiden ja 

toimijoiden rahoittamiseksi, mutta sitä on vaikeaa muuttaa. Vahvat riippuvuuspolut tekevät toiminnasta 

kankeaa ja kulttuurikentän muutoksiin voidaan reagoida huonosti, koska aiemmin kehitellyt mekanismit ja 

rakenteet eivät välttämättä vastaa uusia tarpeita. (Häyrynen 2015: 7–14.) 

 

Luovien alojen tukemista on alettu tarkastella uudelleen, koska ne eivät ole lunastaneet niihin vuosituhannen 

alussa luotuja odotuksia viennin vetureina (Häyrynen 2015: 7). Tällä hetkellä, 2020-luvun alkupuolella, 

kulttuurin rooli on ollut suomalaisessa yhteiskuntakeskustelussa vahvasti esillä. Koronan aiheuttama jo yli 

puolitoista vuotta kestänyt ahdinko kulttuurikentälle on paljastanut erilaisia mekanismeja, mutta myös kulttuurin 

asemaa Suomessa. Tällaisia ovat olleet muun muassa lait, jotka ovat asettaneet kulttuuritoimijat ja tapahtumat 

erilaiseen asemaan kuin esimerkiksi ravintolat (Mattila 2021). Vain julkisella puolella on resursseja sekä 

velvollisuus auttaa ja rahoittaa kulttuuria (vrt. Häyrynen 2015: 7). Kulttuurilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa 

myös hyvinvoinnin rakentajana. Monimuotoinen kulttuuri toisaalta tarvitsee erinäisiä tukia. Kenellä on valtaa 

päättää, millaista kulttuuria tulee tukea ja mitä se kulttuuri on? 

 

2.3 Organisaatiokulttuuri julkishallinnossa 

Kulttuuria voidaan skaalata erikokoisiin yksiköihin, kuten esimerkiksi sivilisaatioon, organisaatioon, yhteisöön 

tai ryhmään. Jokainen meistä on osa jonkinlaista organisaatioita, jossa voimme havaita ja kokea erilaisia 
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kulttuuri-ilmiöitä, mutta niiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. Vaikka kulttuuri on monitahoinen ja 

vaikeaselkoinen ilmiö, sitä on hyvä yrittää ymmärtää, koska ymmärtäminen voi avata organisaation sisällä 

olevia selittämättömiä asioita. Kulttuurin tulkinta on erityisesti johtotasolle tärkeää, jotta he pystyvät 

määrittelemään asioiden tärkeysjärjestystä. Johtajien ja johtoasemassa olevien henkilöiden tuleekin rakentaa, 

ymmärtää ja johtaa organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria, mutta myös tarvittaessa olla valmiita tuhoamaan 

sitä. (Schein 1987: 19–26.)  

 

Schein toteaa kulttuurista seuraavasti: 

“perusoletusten malli, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään 
 ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut  
 kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia  
 koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea.” (Schein 1987: 26). 

 

Organisaatioissa kulttuuriksi tulisi erityisesti mieltää organisaation perusoletukset eli syvimmät ja 

tiedostamattomat asiat ja tavat (Schein 1987: 24). Organisaatiokulttuurin rakenteita sekä erilaisia tasoja 

voidaan kuvata eri tavoin, mutta Scheinin julkaisema jäävuorimalli on yksi tunnetuimmista. Hänen teoriansa 

mukaan organisaatiokulttuuri rakentuu syvyyssuunnassa kolmitasoiseksi malliksi (Kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1.  Jäävuorimalli ja sen kolme eri tasoa (Schein 1987: 32). 

 

Mallissa kuvataan pinnan ylimmässä osassa olevan asiat ja tapahtumat, joita voimme nähdä. Näitä kutsutaan 
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artefakteiksi eli ilmentymiksi, joita edustavat erilaiset näkyvät tuotokset, esimerkiksi visuaaliset elementit ja 

kieli. Pinnan alle taas jää kaksi osaa: omaksutut arvot ja perusoletukset. Ylempänä näistä on ääneen lausutut, 

yhdessä omaksutut arvot, joita edustavat esimerkiksi strategia, visiot, tavoitteet ja toimintatavat. Alimmaksi 

jäävät kyseenalaistamattomat ja usein myös alitajuiset asiat, joita voivat olla esimerkiksi asenteet, normit ja 

uskomukset. Usein myös arvot voivat pidemmällä aikavälillä muuntua perusoletuksiksi. Näitä asioita on hyvin 

hankala havaita sekä muuttaa organisaatiossa, ja niiden alkuperää voi olla lähes mahdotonta paikantaa. 

(Schein 1987: 32–36.) Jokaisella organisaatiolla on oma historiansa, jonka seurauksena organisaatioon ja sen 

osiin muodostuu sille ominaisia piirteitä, tapoja toimia ja tulkita ympäröivää maailmaa eli kulttuuria. 

Organisaatio määrittelee toiminnan rakenteen ja työprosessit, mutta loppuen lopuksi ihmiset organisaatiossa 

muodostavat yhden tai useampia alaryhmiä, työyhteisöjä ja erilaisia hierarkkisia tasoja. Organisaatioon 

muodostuu siis moniulotteista kulttuuria, joka vaikuttaa koko organisaatioon tiedostetusti tai tiedostamatta. 

(Schein 1987: 25–26.) 

 

Kaupungit ovat muuttuneet osana globaalia kehitystä ja niiden haasteet ovat monimutkaistuneet. Silti 

kaupunkien hallinnolliset rakenteet ja toimintakulttuuri ovat peräisin teollistumisen ajalta. Tuolloin 

kaupunkiorganisaatioiden taakse rakentui lineaarista, tehokkuutta ja optimointia vaaliva kulttuuri. (Reinikainen 

2021.) Nykyisin sektoreihin jakautunut hallinto ja ylhäältä alaspäin toimiva strateginen ohjaus eivät kuitenkaan 

kykene kunnolla vastaamaan nykyajan verkostoituneisiin kompleksisiin haasteisiin (Häyrynen 2017: 7). 

Julkishallintojen sisälle on rakentunut erilaisia toimijoita, joilla on omat intressit, verkostot ja toimintatavat 

(Mäntysalo & Bäcklund 2018) eli omanlaista toimintakulttuuria. Julkishallintoa ei siis nykyään voida määritellä 

yhdeksi yhtenäiseksi toimijaksi. 
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3 KULTTUURISUUNNITTELU 

Colin Mercer (1981 [Taide käyttöön -hanke 2020]), kulttuurisuunnittelun alullepanija, on todennut 

kulttuurisuunnittelun olevan strategista ja kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa hyödynnetään kulttuurisia 

resursseja alueen ja yhteisön kehittämiseen. Kulttuurisuunnittelulla tarkoitetaan kaupunkikehittämistä, jossa 

laajan määritelmän mukainen kulttuuri on keskiössä ja jossa osallisuus ja poikkihallinnollisuus ovat tärkeässä 

roolissa (Häyrynen & Wallin 2017; Yle  2017). Onnistunut kaupunkikehittäminen nykypäivän haasteidensa 

kanssa ei enää onnistu ylhäältä ohjaten ja perinteiseen tapaan sektoreiden kautta työnjakoa toteuttaen. 

Kulttuuri ei voi olla osa vain kulttuurisektorin toimintakenttä vaan sen tulee koskettaa kaikkia sektoreita. 

(Häyrynen 2017: 8.)  

 

Kulttuurisilla resursseilla (cultural resources) tarkoitetaan erilaisia asioita, jopa arkisia, kuten kieli, tavat, 

yhteisöt ja tapahtumat. Ne voivat olla myös alueen erityispiirteitä eli hyvin poikkeuksellisia tai tyypillisiä vain 

kyseiselle alueelle. (Landry 2008: 7–8.) Pia Hovi (2021) on kuvannut kulttuurisia voimavaroja yhdistämällä 

esimerkiksi Franco Bianchinin, Nancy Duxburyn ym., Colin Mercerin ja Deborah Stevensonin määritelmät, 

jolloin kulttuuriset resurssit voidaan jakaa kahteen ulottuvuuteen eli aineellisiin (tangible), kuten rakennettu 

ympäristö, taide ja ihmiset, ja aineettomiin (intangible), kuten arvot, uskomukset ja identiteetti. Lisäksi on syytä 

tiedostaa, että kulttuuriset resurssit voivat olla voimavaroja, joita ei ole ennen kulttuurisuunnittelua sisällytetty 

alueen kulttuurisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin profiileihin (Mercer 2006: 9).  

 

Kulttuurisuunnittelua on hyödynnetty esimerkiksi Australiassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa pidempään, ja 

sen hyödyntämiseen on liittynyt myös ristiriitaisia tavoitteita. Euroopassa kulttuurisuunnittelua on hyödynnetty 

erityisesti Isossa-Britanniassa. (Hovi-Assad 2019; 2017), jossa se 1980-luvulla liitettiin Labour-hallituksen 

edistämiin arvoihin. Tällaisia arvoja olivat esimerkiksi yhteiskunnallisesti aktiivinen kansalainen ja 

demokraattinen julkinen tila. Yhtä aikaa myös konservatiivipuolue edisti ideaansa aktiivisesta kansalaisesta ja 

yhdisti idean uusliberaaliin kansalaispolitiikkaan. Samainen hallitus tahtoi edistää luovaa taloutta 

kulttuurisuunnittelun avulla. Heidän mielestään luovan luokan avulla asuinalueet paranisivat, minkä taas 

nähtiin vievän eteenpäin kansalaisyhteiskunnan syntyä. Kulttuuri ja luovuus nähtiin pääomana, jota voidaan 

kehittää niin, että kaikista tulee kulttuurin kuluttajia. Kulttuurin kuluttajaksi muuntautumisella voitaisiin estää 

yhteiskunnan eriarvoistumista, koska marginaalissa olevat asukkaat osallistuisivat aktiivisesti luovaan 

talouteen ja tämän kautta integroituvat osaksi yhteiskuntaa. Kuitenkin kehityksen myötä individualismi eli 

yksilökeskeisyys otti paikkansa yhteisöllisyyden tieltä ja kulutuskulttuuri syrjäytti solidaarisen eli 
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yhteisvastuullisen ajattelun työväenluokan keskuudessa. (Hovi-Assad 2017: 136.)  

 

Vuonna 2002 Richard Florida esitti teoksessaan The Rise of the Creative Class ajatuksen luovasta luokasta. 

Luovalla luokalla tarkoitetaan yleensä korkeasti koulutettuja metropoleissa asuvia henkilöitä, jotka 

työskentelevät luovan teollisuuden aloilla ja ovat aktiivisia kulttuurin kuluttajia. Heidän nähdään olevan myös 

liikkuva luokka, joka etsii koko ajan uudenlaista elämyksellistä kaupunkikulttuuria. (Florida 2002.) Luova 

kaupunki -käsitteen on puolestaan tehnyt tunnetuksi Charles Landry. Sillä tarkoitetaan kaupunkia, jossa 

jokaisella on mahdollisuus olla luova omassa elämässään. Luova kaupunki kääntää katseet kovan 

infrastruktuurin kehittämisestä kaupungin pehmeisiin arvoihin. Pehmeä kaupunkikehittäminen tarkastelee sitä, 

miten kaupunkilaiset voivat kohdata, vaihtaa ideoita ja verkostoitua keskenään. Kaupunkien tulisi kehittää niin 

sanottuja kolmansia tiloja, joilla tarkoitetaan muita paikkoja kuin kotia tai työpaikka. Kulttuurisuunnittelu 

nähdään luova kaupunki -konseptissa prosessina, jossa kulttuurisia resursseja hyödynnetään erilaisissa 

projekteissa, suunnitelmissa ja strategioissa. Landryn mukaan prosessin tavoitteena on ylittää sektorirajoja ja 

luoda synergiaa tällaisen toiminnan kautta. Prosessista syntyy innovaatioita ja paikan omaperäisyyttä esiin 

tuovaa kaupunkisuunnittelua. (Landry 2008.)  

 

Luova luokka ja luova kaupunki -ajattelu ovat kytkeytyneet suurempiin maailmanlaajuisiin muutoksiin. Ne ovat 

olleet osa työmarkkinoiden muuttumista, joita on koettu siirryttäessä teollisesta jälkiteolliseen yhteiskuntaan 

(Florida 2014). Kaupungit alkoivat etsiä uutta sisältöä kiristyvään kaupunkien väliseen kilpailuun, joka loi 

perustan luovuudelle tulla osaksi kaupunkien kehittämistä (Anttiroiko 2010: 90). Yksi esimerkki tällaisesta 

toiminnasta ovat olleet teollisuushallien muodonmuutokset erinäisiksi kulttuuri-, viihde- ja kulutuskeskuksiksi 

(Anttiroiko 2010: 95). Trendiksi nousseen luovan kaupunkikehittämisen temaattinen kirjo voidaan nähdä 

laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat luovat alat ja kulttuuri, mutta myös osallistaminen, oppiminen ja 

innovatiivisuus, digitallisuus ja kestävä kehitys (Anttiroiko 2010: 17, 90). Yleensä luova luokka ja luova 

kaupunki -käsitteet on yhdistetty paljolti globaalin luovan alan talouden keskittymiin, suuriin kaupunkeihin ja 

pääkaupunkeihin, mutta Landryn (2020) mukaan ne ovat saavuttaneet myös keskisuuret kaupungit, kuten 

Uumajan ja Oulun.  

 

Luova luokka ja luova kaupunki -teorioita on myös kritisoitu, koska ne muuttavat hyvin vähän voimassa olevia 

sosiotaloudellisia rakenteita, kuten kaupunkien sosioekonomista epätasa-arvoa (vrt. Peck 2005). Charles 

Landry on myös itse todennut kulttuurisuunnittelun käsitteen olleen virheellinen, ja hän on lopettanut sen 
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käyttämisen. Landry seisoo edelleen kulttuurisuunnittelun idean ja tavoitteiden takana, mutta hän käyttää 

nykyään käsitettä ”planning culturally” eli kulttuurinen lukutaito. Kulttuurinen lukutaito auttaa ymmärtämään, 

mistä me tulemme, missä olemme, missä haluaisimme olla ja millaisiksi tulla. (Hovi 2021 [Landry 2018].)  

 

Kulttuurisuunnittelulla pyritään nykyisin ensisijaisesti alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuuteen ja 

kulttuuristen resurssien tunnistamiseen, sen sijaan, että keskityttäisiin luovan luokan houkutteluun (Yle 2017; 

Häyrynen & Wallin 2017) tai imagon luontiin ja brändin rakentamiseen (Lilius & Norvasuo 2017: 243). 

Kulttuurisuunnittelu voi parantaa ihmisten elämänlaatua (Hjort 2017: 29). Kulttuurisuunnittelu on alkanut 

kiinnostaa viime vuosina enenevästi myös Pohjoismaissa ja Suomessa (Kalliomäki ym. 2017). 

 

3.1 Kulttuurisuunnittelu Pohjoismaissa ja Suomessa 

Kalliomäki ja kumppanit (2017) ovat todenneet kulttuurisuunnittelun olevan Pohjoismaissa toimintatapana ja 

tutkimusaiheena melko uusi, ja sen mahdollisuuksia erityisesti suomalaisen kulttuuri-, alue- ja 

kaupunkipolitiikan näkökulmasta on tutkittu vähän. Kotimaista esimerkkiä jatkuvasta 

kulttuurisuunnitteluprosessista ei vielä ole (Häyrynen 2017: 13). Kulttuurisuunnittelu-termillä on aiemmin 

viitattu asiantuntijavetoiseen kulttuurihallinnon piirissä tehtävään suunnitteluun. Nykyisin kulttuurisuunnittelulla, 

ainakin suomalaisessa tutkimuksessa, viitataan kaupunkikehittämisen malliin, jossa kulttuurin laaja 

elämäntapaperusteinen käsitys on ytimessä. Siksi se myös painottaa laajaa osallistamista, jotta alueen 

asukkaiden kulttuuria, elämäntapaa ja siihen liittyviä merkityksiä voidaan ymmärtää ja säilyttää. Lisäksi se 

tarjoaa vaihtoehdon kulttuuria välineistävälle luova kaupunki -kehittämiselle. (Häyrynen & Wallin 2017; Yle 

2017.) Kulttuurisuunnittelusta puhutaan prosessina, ja se rajautuu maantieteellisesti tietylle alueelle, kuten 

kaupunginosaan tai kuntaan (Hjort 2017: 30), ja se lähtee liikkeelle alueen tunnistetuista haasteista tai 

kehittämisen tarpeesta (Kalliomäki & Vahlo 2017: 126). Kulttuurisuunnitteluun ei ole tarjolla tiettyä menetelmää 

tai tapaa toimia, jonka vuoksi jokaisen kaupungin tulee itsenäisesti selvittää, mitkä olisivat parhaimmat 

käytännöt (Häyrynen 2017: 11).  

 

Kalliomäki ja kumppanit (2017) ovat tunnistaneet kaksi selkeää painotuseroa kulttuurisuunnittelun käytössä. 

Ensimmäinen suuntaus painottaa kulttuurin kehittämistä ja toinen laajempaa yhdyskuntasuunnittelua. Heidän 

mielestään Suomessa kulttuurisuunnittelussa on nähty potentiaalia jälkimmäisessä painotuksessa eli 

strategisessa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa, jossa kulttuuri toimii suunnittelun läpileikkaavana 

ulottuvuutena (Kalliomäki & Vahlo 2017: 119). Kuitenkin useissa heidän toteuttamansa selvityksen 
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kaupungeista kulttuurisektorin toimijat ovat toimineet koordinoijina kulttuurisuunnittelussa, joka on heijastunut 

menetelmän soveltamiseen (Kalliomäki ym. 2017.) Häyrynen (2017) nostaa kuitenkin esiin kulttuurisektorin 

erityisaseman, osaamisen ja intressit, ja hän onkin todennut, että ilman kulttuurisektoria kulttuurisuunnittelu ei 

onnistu. Toisaalta hän on myös korostanut, ettei koko kulttuurisuunnittelua tule sysätä ainoastaan 

kulttuurisektorin tehtäväksi. (Häyrynen 2017; Taide käyttöön -hanke 2020.) Ruotsissa kulttuurisuunnittelua 

edistänyt Christina Hjort (2017) on nostanut esiin, että kulttuurisuunnittelun kokeilemista kunnissa ehdottaa 

yleensä kulttuurisektori. Hän myös näkee, että kulttuuripuolella on yleensä heikompi asema kaupungeissa kuin 

muilla hallintokunnilla, minkä vuoksi johdon vahva tuki ja sitoutuminen on keskeisessä roolissa 

kulttuurisuunnittelun onnistumiselle. Kulttuurisuunnittelulle on keskeistä, millainen sen suhde on vallalla 

olevaan kulttuurialaan, -politiikkaan ja -hallintoon (Häyrynen 20217: 11). 

 

Johanna Lilius ja Markku Norvasuo (2017) näkevät kulttuurisuunnittelun tarjoavan tavan toimia yli 

sektorirajojen ja yhdeksi tavaksi toteuttaa yhdyskuntasuunnittelua. Heidän mielestään kulttuurisuunnittelu 

toisaalta suhtautuu kriittisesti vallalla oleviin yhdyskuntasuunnittelun käytäntöihin ja hakee niille vaihtoehtoa. 

Tämä aiheuttaa ristiriitoja tällä hetkellä tehtävän yhdyskuntasuunnittelun ja kulttuurisuunnittelun välille. (Lilius 

& Norvasuo 2017: 231.) Kulttuurisuunnittelun käyttöönottaminen edellyttääkin koko kaupunkiorganisaatiolta 

toimintatapojen uudelleenarviointia (Häyrynen 2017: 8). Toisaalta Häyrynen on nostanut esille Taide käyttöön -

hankkeen järjestämässä Julkisen taiteen prosessit -verkkoseminaarissa (2020), että Ruotsissa toteutetut 

”täydelliset” kulttuurisuunnitteluprosessit ovat olleet raskaita ja kalliita.  

 

3.2 Asukkaat osana kaupunki- ja kulttuurisuunnittelua 

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen, erityisesti omalla 

asuinalueellaan. Suomessa tähän velvoittaa maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132), jonka tavoitteena on 

”järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 

edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä” sekä ”turvata jokaisen 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 

monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.” Suomessa kaavoitus jakaantuu 

kansalliselle ja paikalliselle tasolle. Ylimpänä kaavatasona toimivat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

jotka valmistelee ympäristöministeriö ja hyväksyy valtioneuvosto. Toisena tasona on maakuntakaava, jonka 

laatii ja hyväksyy maakunnan liitto, esimerkiksi Oulun tapauksessa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Paikallisia lain 

vaatimia kaavatasoja ovat yleiskaava ja asemakaava. Yleiskaavan laatii kunta tai kaupunki, ja sen 
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tarkoituksena on määrätä suuret linjat. Yleiskaavasta päättää kunnanvaltuusto. Asemakaava on tarkin kaava, 

ja sen tarkoituksena on ohjata rakentamista. (Ympäristöministeriö n.d.b.) 

 

Sherry Arnstein julkaisi vuonna 1969 ”kansalaisten osallistumisen tikkaat” (A Ladder of Citizen Participation), 

jonka kautta hän esitti, millainen suhde sosiaalisella määräysvallalla ja asukkailla on osallistumisessa ja 

osallistamisessa kaupunkikehittämiseen. Arnsteinin kehittelemät portaat esittävät vallan uudelleenjakoa, ja ne 

ottavat huomioon ne kansalaiset, joilla ei ole valtaa. Tikkaat jakautuvat kahdeksaan askelmaan ja kolmeen 

osaan. Tikkaiden ylin osa edustaa kansalaisten valtaa, jossa asukkaat ovat kiinteä osa tai jopa hallitsevat 

kaupunkikehittämisen prosesseja. Askelmista näihin kuuluvat kumppanuus, delegoitu valta ja kansalaishallinta 

tai -valvonta. Tikkaiden keskimmäistä osaa kutsutaan tokenismiksi eli näennäisosallistamiseksi, jolla 

tarkoitetaan sitä, että erilaisia sidosryhmiä otetaan jollain tavoin mukaan ja osallistamisen tapoja toteutetaan, 

jolloin ihmisillä on mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi. Tällöin suunnittelu näyttää osallistavalta, mutta siitä, 

otetaanko asukkaiden näkemyksiä huomioon suunnittelussa, ei ole varmuutta. Näihin askelmiin kuuluvat 

tiedonsaanti, konsultaatio ja yhteissuunnittelu. Tikkaiden alimpaan osioon jää ei-osallistaminen, jolloin 

mahdollisuutta osallistua ei käytännössä ole tai sitä ei tarjota. Näihin askelmiin kuuluvat terapia ja 

manipulaatio. (Arnstein 1969.)  

 

Keskustelua Arnsteinin tikkaista ja niiden vertailusta kulttuurisuunnitteluun on Suomessa tehnyt Pia Hovi-

Assad. Hän on tutkinut, miten osallisuus toteutuu kansalaisten osallistumisen tikkaiden eri tasoilla 

kaupunkikehittämisessä ja miten se eroaa kulttuurisuunnittelua hyödynnettäessä. Hänen mielestään 

eriasteista ihmisten osallisuutta tapahtuu tämänhetkisessä ylhäältä alaspäin etenevässä 

kaupunkikehittämisessä, mutta lähinnä vain tiedonsaannin ja konsultaation tasolla. Omasta asuinalueesta 

osaavat parhaiten kertoa sen asiantuntijat eli asukkaat, joiden mukaan ottamisen kautta paikallisdemokratia 

voi kehittyä ja vallan uudelleenjakoa tapahtua. Hovi-Assad nostaa esille, miten kulttuurin ymmärtäminen laajan 

määritelmän kautta edistäisi asukkaiden osallisuutta kulttuurin määrittelyprosessissa, jolloin delegoitu valta ja 

kansalaishallinta toteutuisi. Tämä edustaisi hänen mielestään Arnsteinin tikkailla korkeinta eli kansalaisvaltaa. 

Kulttuurisuunnittelussa hän näkee osallisuuden nousevan kumppanuuden tasolle, joka on myös yksi muoto 

kansalaisvallasta. (Hovi-Assad 2019.)  

 

3.3 Kulttuurisuunnittelua käytännössä 

Yleensä kulttuurisuunnitteluprosessi jaetaan kahteen vaiheeseen. Aluksi suoritetaan kulttuurikartoitus (culture 
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mapping), jossa osallistetaan alueen asukkaita ja pyritään ymmärtämään heidän kulttuuriaan ja alueen 

erityispiirteitä kaikessa sen moninaisuudessaan. Kulttuurisuunnittelu-vaiheessa (cultural planning) lähdetään 

toteuttamaan kulttuurikartoituksen pohjalta tehtyjä löydöksiä eri sidosryhmien yhteistyönä. 

Kulttuurikartoituksella pyritään tuottamaan tietoa hallinnon, poliittisen päätöksenteon ja suunnittelun tueksi ja 

lähtökohdaksi ja ymmärtämään niitä alueen kulttuurisia resursseja, joiden on nähty vahvistavan 

paikallisidentiteettiä (Häyrynen 2017; Hjort 2017). Jukka Vahlo (2014) on vetänyt yhteen erilaisia 

kulttuurisuunnitteluprosesseja ja jakanut prosessin niiden myötä osiin: 

 

1) Määrittele kulttuuri laajalla tavalla 
2) Omaksu alhaalta–ylöspäin-suunnittelutapa 
3) Toteuta alueellinen kulttuurikartoitus 
4) Tue verkostomaisia yhteistyömalleja 
5) Luo poikkihallinnollinen toiminto kaupunginhallintoon 
6) Painota alueellisuutta sektoraalisuuden sijasta 
7) Integroi kulttuuri kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkiyhteisöiden kehitystyöhön 
8) Kehitä kulttuuripolitiikkaa ja määrittele sen suhde taidepolitiikkaan 
9) Laadi pitkäkestoinen strategia kulttuurin hyödyntämisestä kaupunkikehityksessä 
10) Suunnittele ja toteuta taloudellisten, sosiaalisten, ympäristöllisten ja kulttuuristen vaikutusten 

arviointi 

 

3.4 Kulttuurisuunnittelun tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet 

Kulttuurisuunnittelussa on tunnistettu niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Kalliomäki ja kumppanit (2017) 

ovat hankkeessaan Kansainvälisiä ja kotimaisia kokemuksia cultural planning -menetelmästä: 

Kulttuurilähtöisen kaupunkikehittämisen mahdollisuudet suomalaisilla kaupunkiseuduilla jakaneet ne 

seuraavien teemojen alle: 

 

Kulttuurin käsite 

Kulttuuri-sanan käytön on nähty usein vähentävän menetelmää käyttävien hankkeiden ja tavoitteiden 

uskottavuutta. Tästä johtuen kulttuurisuunnittelun hyödyntämisessä on olennaista kiinnittää huomiota 

menetelmän kommunikoinnissa käytettäviin argumentteihin ja määritelmiin. Lisäksi menetelmän käytölle 

asetettujen lupausten ja tavoitteiden tulee kestää päivänvaloa: sen sijaan että abstraktia kilpailukykyretoriikkaa 

sovelletaan pelkästään menetelmän myyntitarkoituksiin, menetelmän käyttäjien ja puolestapuhujien on itse 

aidosti ymmärrettävä sen paikka ja mahdollisuudet kokonaisvaltaisessa kaupunki- ja aluekehittämisessä. 
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Kehittämishaaste edellä 

Kulttuurisuunnittelua hyödyntäneissä kaupungeissa on todettu, että selkeän kehittämishaasteen on oltava 

toiminnan keskiössä, jolloin kehittäminen on ongelma- ja tarvelähtöistä. Yhteinen haaste motivoi myös 

asukkaita helpommin mukaan työpajoihin. Haaste tulee tunnistaa laaja-alaisen yhteistyön kautta.  

 

Kulttuurisuunnittelun poliittinen ja johdon tuki 

Kulttuurisuunnittelun käyttöönoton kannalta keskeistä on saavuttaa laaja poliittinen ja johdon tuki. 

Kulttuurisuunnittelun hyödyntäminen kaupunki- ja aluekehittämiseen on tällöin vakaammalla pohjalla 

pidemmällä aikavälillä, koska poliittiset voimasuhteet ja muutokset eivät vaikuta kehittämistyön jatkumiseen. 

Jotta kulttuurisuunnittelu voisi nauttia tällaisesta tuesta, sen kytkeminen osaksi strategista kehittämistä on 

tärkeässä asemassa, koska silloin sen hyödyntäminen tuo lisäarvoa kaupungille. Lisäksi sen tavoitteet pitää 

kytkeä laajemmin osaksi alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamista.  

 

Rahoitusmallit ja pitkäjänteisyys 

Työn jatkumisen kannalta on tunnistettu tärkeäksi, että sille on osoitettu tarpeelliset resurssit, jotka eivät ole 

liian sidoksissa sektoreihin. Tällöin esiin nousseet kehittämisideat voidaan toteuttaa. Ilman 

toteuttamisvalmiutta toteuttajien uskottavuus voi kärsiä ja asukkaat eivät sitoudu prosessiin. Lisäksi 

jatkuvuuden näkökulmasta kulttuurisuunnittelun tulisi olla osa arkista työntekoa sen sijaan, että 

kulttuurisuunnittelu toteutuisi osana erillisiä hankkeita. Ylipäänsä tarvitaan kulttuurisuunnittelun prosessia 

edistäviä tekijöitä, jotta toiminta olisi jatkuvaa. 

 

Laaja-alainen yhteistyö 

Hallintokuntarajoja ylittävä sekä paljon erilaisia sidosryhmiä sitouttava työ on todettu haastavaksi. Se vaatii 

uutteran johtajan, joka on sitoutunut tehtäväänsä. Sisäinen osallisuus jää helposti informoinnin tasolle. 

Kaupunkien eri hallintokuntien reviiriajattelu haastaa kulttuurisuunnittelun onnistumista, ja myös alhaalta-

ylöspäin-tyyppistä kehittämistyöskentelyä vierastetaan.  

 

Asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistuminen 

Asukkaat ja alueen erilaiset toimijat ovat tärkeimmässä roolissa kulttuurisuunnittelun onnistumisessa. Siksi 

heidät tulee integroida osaksi suunnitteluprosessia hyvin varhaisessa vaiheessa ja panostaa heidän 

osallisuuteensa ja osallisuuden tunteeseen prosessin eri vaiheissa.  Kulttuurisuunnittelussa on todettu, että 
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tunne ja sekä prosessi ovat tärkeitä elementtejä osallisille. Hallinnon tavoitteena on yleensä lisätä osallisuutta, 

kun taas yksilölle tunne olla osallisena voi olla merkittävä tekijä omaan hyvinvointiin. Osallisuuden tunne 

vaikuttaa myös hallintoon, koska kuulluksi tulleet asukkaat ja läpinäkyvä toiminta kehittää alueen 

elinvoimaisuutta sitoutuneiden asukkaiden myötä. Tulosten näkyväksi tekeminen sekä se, miten asukkailta 

kerättyjä tuloksia hyödynnetään, tulee tiedottaa laajasti. Keskeinen haaste erilaisten toimijoiden ja asukkaiden 

mukaan ottamisessa on se, miten saada yksittäiset näkökulmat ja tieto osaksi alueen suunnittelua. 

  

Kulttuurisuunnittelun käsite on elänyt ja edustanut eri asioita eri aikoina. Kulttuurisuunnittelun ympärille on 

syntynyt erilaisia lähestymistapoja ja kulttuuri- ja suunnitteluteorioita sekä näiden yhdistelmiä. Lisäksi 

jokaisessa maassa harjoitetaan omaa kulttuuripolitiikkaa. Näiden takia kulttuurisuunnittelulle ei ole rakentunut 

yhtä kattavaa määritelmää tai tarkkaa menetelmää. (Hovi-Assad 2019.) Kulttuurisuunnittelun käyttöönoton 

mahdollisuuksia tuleekin tarkastella kansalliset ja alueelliset erityispiirteet, toimintaympäristöt ja lait 

huomioiden. Lisäksi jokaisen kulttuurisuunnittelusta kiinnostuneen kunnan taikka kaupungin olisi hyvä 

tarkastella omia haasteitaan ja mahdollisuuksia ennen kulttuurisuunnittelun käyttöönottoa. Niin myös Oulun.  
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4 TUTKIMUSKOHDE, -MENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani tutkimuskohteen, -menetelmän ja -aineiston. Esittelen alkuun 

tutkimuskohteeni Oulun hallintorakenteita, osallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kulttuuria ja 

kaupunkisuunnittelua. Tämän jälkeen kuvaan sitä, miten ja millaisia haastatteluja olen tutkimusjoukolleni 

toteuttanut sekä sitä, mitä olen kerätylle aineistolle tehnyt ennen analysointivaihetta. 

 

4.1 Tutkimuskohteena Oulu 

Oulu on Pohjois-Suomen suurin ja vanhin kaupunki, joka on perustettu vuonna 1605. Kaupungin 

menestystekijöihin on kuulunut niin lohi ja terva kuin Nokia. Aluetutkija Timo Aron (2021) mukaan Pohjois-

Pohjanmaa tunnetaan muualla Suomessa Oulusta, jääkiekkojoukkue Kärpistä, lestadiolaisuudesta, 

teknologiasta ja insinööreistä. Oulu on ollut jo pitkään myös korkeakoulukaupunki. Viime vuosikymmeninä 

Oulu on kerännyt nuoria ja osaajia laajasti pohjoisesta. Tulevaisuudessa alueen väkimäärän on kuitenkin 

ennustettu kutistuvan. Oulun vetovoiman on nähty olevan heikko muihin Suomen kasvukeskuksiin verraten. 

Lisäksi vastavalmistuneille töiden löytäminen Oulun seudulla on haasteellista. Kaupungilla on kiire löytää 

kestäviä ratkaisuja veto- ja pitovoimaan, koska koulutettujen muuttovirta ja sen mukana tiedon ja osaamisen 

valuminen etelän suuntaan on kiihtynyt. (Aro 2021.) 

 

Hallintorakenne & kaupunkistrategia 

Oulun kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. 

Hallintosäännössä määrätään muun muassa kaupungin toimielimistä, johtamisjärjestelmästä, toimivallasta ja 

tehtävistä, taloudesta ja valvonnasta, kokouksista ja niiden järjestelyistä sekä päätöksenteko- ja 

hallintomenettelystä. Oulussa kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin, joka ohjaa kaupungin 

kehittämistä. Kaupunginhallitus vastaa taas kaupungin taloudesta ja hallinnosta. Sen tehtävänä on valmistella 

päätettäväksi tulevat asiat kaupunginvaltuustolle. Lisäksi se huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta 

ja laillisuudesta. (Oulun kaupunki 2021a.) 

 

Oulun kaupungin toimialat jakaantuvat hyvinvointipalveluihin (HYVE), yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin 

(YYP) sekä sivistys- ja kulttuuripalveluihin (SIKU). Näiden johtajina toimivat hyvinvointi-, yhdyskunta- ja 

sivistys- ja kulttuurijohtajat. Lautakuntien ja johtokuntien alaisia yksiköitä sekä kaupunginhallituksen alaista 

konsernihallintoa kutsutaan hallintokunniksi, joilla on myös omat johtajat. Hallintokuntien johtajiin lukeutuvat 

kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien lisäksi rakennusvalvonnan johtaja, kaupunginreviisori ja liikelaitosten 



   

 

 

20 

 

johtajat. Viranomaisia puolestaan ovat henkilöt, joille on hallintosäännössä annettu toimivaltaa ja määrätty 

tehtäviä (ks. Kuvio 2) (Oulun kaupunki 2021a.)  

 

Kuvio 2.  Tiivistelmä Oulun kaupungin organisaatiokaaviosta vuonna 2021 (muunnelma: Oulun 

kaupunki n.d.a). 

 

Asukkaat ja vuorovaikutus 

Oulun kaupungin oman määritelmän mukaan vuorovaikutus asukkaiden ja kaupungin välillä tarkoittaa 

asukkaiden näkökulmasta kaupungin toiminnan suunnitteluun osallistumista, asiointia kaupungin palveluissa ja 

toimintaa omassa asuinympäristössä (Oulun kaupunki n.d.b). Oulussa asukkaiden osallistamiseen on laadittu 

vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2019–2021. Suunnitelmassa on kolme teemaa:  

• Tiedonkulku. Tavoitteena on, että kaikilla kuntalaisilla on tietoa siitä, mitä Oulussa tapahtuu ja mitä 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on tarjolla.  

• Päätöksenteko – kuntalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Teeman alle kuuluu useampia 

tavoitteita, joita ovat esimerkiksi se, että kuntalaisilla on tietoa kaupungin päätöksentekoprosessista, 

sen vaiheista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja päättäjillä taas päätöksenteossa tietoa asukkaiden 
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näkemyksistä ja päätöksen vaikutuksista. Lisäksi palveluiden ja toiminnan suunnitteluun otetaan 

mukaan asukkaat.  

• Kuntalaisten toimintamahdollisuudet – Oulu tukee kuntalaisten toimintaa kaupungissa ja 

alueilla. Teeman tavoitteina on kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan kannustaminen ja sen 

tukeminen. Kuntalaisilla on myös mahdollisuus vaikuttaa asuinalueensa asioihin yhdessä kaupungin 

kanssa.  

(Oulun kaupunki 2019.) 

Oulun kaupungin Vuorovaikutus-sivuston mukaan kuntalaisten osaamista ja potentiaalia arvostetaan Oulussa 

kokonaisvaltaisesti, ja vuorovaikutussuunnitelman (2019) on allekirjoittanut Oulun kaupunginjohtaja Päivi 

Laajala. Suunnitelman laatimisesta on vastannut sivistys- ja kulttuuripalvelut, mutta suunnitelman laatimisessa 

on ollut ryhmä eri hallintokuntien työntekijöitä (myös minä) ja järjestöjen edustajia. Kaikki Oulun kaupungin 

toimialat ja BusinessOulu-liikelaitos ovat sitoutuneita suunnitelmaan. Jokaisen toimialan sekä BusinessOulun 

on pitänyt raportoida toimistaan sekä siitä, miten he ovat toteuttaneet vuorovaikutussuunnitelman toimenpiteet. 

Asukkaita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet sekä sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet -asiakirjat 

(Oulun kaupunki n.d.b), joissa olisi mielestäni pitänyt arvioida ja analysoida vuorovaikutussuunnitelman 

toteutumista vuonna 2019 koko kaupungin tasolla, olivat kuitenkin arviointien osalta tekemättä syksyllä 2021. 

Myös indikaattorit on täytetty osittain, eikä vastuutahoja ole merkitty. Nykyisin kaupungin osallisuuteen liittyvät 

asiat on jaettu kahteen eri hallintokuntaan: sivistys- ja kulttuuripalveluihin ja konsernihallintoon, mutta koko 

vuorovaikutussuunnitelman arviointiin ei ole lisätty, kenen vastuulla on sen toteutumisen seuraaminen 

jatkossa. Käynnissä olleet organisaatiomuutokset ovat mahdollisesti vaikuttaneet arviointien toteuttamiseen. 

 

Kulttuurisen kaupunkikehittämisen vaiheet Oulussa 

Charles Landry on konsultoinut Oulua vuonna 2011 ja antanut suosituksia tulevaisuuden Oululle. 

Konsultointinsa yhteydessä hän on laatinut Oulu sykkimään – luovan kaupungin kaava -raportin (2011). 

Raportissa tuodaan esiin uudenlaisia ajattelutapoja kaupunkikehittämiseen ja organisaatiokulttuuriin. Landryn 

suosituksia ovat muun muassa: 

• Oulua suunnitellaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa myös pehmeän infrastruktuurin 

(kulttuuri)toimijat otetaan tasavertaisesti mukaan.  

• Erikoisasiantuntijuuden rinnalle nostetaan monialaisten osaajien arvostus, jolloin kaupungin ei 

tarvitse pelätä moniulotteisia ja -tasoisia haasteita. 

• Kustannustehokkuus ja suoritteiden määrä eivät saa olla ainoita tehokkuuden mittareita. 
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• Perinteisen siilomaisen toiminnan sijaan Oulu keskittyy prosessimaiseen ja verkostomaiseen 

toimintaan.  

• Päätöksenteossa vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, koska sen kautta voidaan rakentaa 

vaikuttavuutta pidemmällä tähtäimellä ja luoda ymmärrystä asukkaiden tarpeista. 

 

Tällä hetkellä Oulussa kulttuuria ja sen kehittämistä määrittelee kulttuuristrategia 2030, joka hyväksyttiin 

kaupunginhallituksessa tammikuussa 2020 (Oulun kaupunki n.d.d). Kulttuuristrategian luonti on ollut osa 

Oulun hakumatkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Kulttuuristrategiaa varten on järjestetty 

erinäisiä työpajoja, ja sitä on käsitelty lautakunnissa ja johtoryhmissä sekä kulttuuriverkostoissa. 

Kulttuuristrategia on kaupungin mukaan laadittu osallistavasti ja sen tavoitteena on syventää Oulun 

kaupunkistrategiaa. Kulttuuristrategian visiona toimii kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutoksen 

myötä kulttuuri ymmärretään laajasti kattaen sivistystä ja taidetta, luovia aloja sekä arjen yhteisöllistä 

kulttuuria. Lisäksi kulttuuri-ilmastonmuutoksen tarkoituksena on vahvistaa alueiden paikallisidentiteettiä ja 

kaupungin kansainvälisiä yhteyksiä. Vision tehtävänä on yhdistää Oulu 2026 Euroopan 

kulttuuripääkaupunkihanke ja kulttuuristrategia toisiinsa. Kaupunkikehityksen näkökulmasta visiolla pyritään 

nostamaan esille taiteen ja kulttuurin merkitystä Oulussa. (Oulun kaupunki 2020.) Kulttuuristrategian mukaan 

Oululla on paljon kulttuurista pääomaa, johon kuuluvat taiteilijat, kulttuuriperintö, omaperäinen pohjoinen 

luovuus ja taide sekä tieteen ja teknologian yhdistämisen potentiaali. Kulttuuristrategia 2030 on jaettu kolmeen 

päätavoitteiseen:  

 

• Kulttuuri rakentaa Oulua paikkana. Tavoitteessa tarkastellaan Oulun tilojen ja paikkojen merkitystä 

ja Oulun identiteettiä sekä sitä, miten kulttuuri ja taide kytkeytyvät niihin tarjoten erilaisia 

kaupunkikokemuksia. Kulttuurin nähdään olevan kiinteä osa myös kaupunkiympäristön suunnittelua. 

• Kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tavoitteen kautta nähdään taiteen ja kulttuurin toimivan siltoina 

erilaisten asukkaiden välillä ja vahvistavan kaikkien mahdollisuuksia olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä, 

myös arjessa. Kulttuurille tavoitellaan uusia yleisöjä. Lisäksi kulttuurin avulla pyritään ehkäisemään 

yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. 

• Kulttuuri luo pohjan luovan työn tekemiselle. Tavoitteessa Oulu kehittää taide- ja 

kulttuuritoimijoiden mahdollisuuksia toimia omalla alallaan sekä kehittää yhteyksiä toimijoiden välillä ja 

kulttuurin toimintaympäristöjä. Panostaminen kulttuuriseen ajatteluun kasvattaa Oulun aluetaloutta. 

(Oulun kaupunki 2020.)  
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Kulttuurin määritelmä jää kulttuuristrategiassakin epämääräiseksi, samoin kuin mainittujen toimenpiteiden 

käytännön toteuttajat. 

 

Kaavoitus Oulussa 

Samalla tavalla kuin kaikkialla Suomessa, myös Oulussa kaavoitusta ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo, että Oulussa kaavoituksessa 

huomioidaan valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet. Kaavoituksen yhteydessä tulee toteuttaa erinäisiä 

selvityksiä, joihin kaavoituksen tulee perustua. Oulussa kaavaprosessi jakaantuu neljään vaiheeseen, joita 

ovat aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaihe (kuvio 3). Myös vuorovaikutteisuus tulee toteuttaa lain 

vähimmäisvaatimuksia noudattaen. Oulussa vuorovaikutusta toteutetaan kaikissa muissa paitsi 

hyväksymisvaiheessa (Oulun kaupunki 2021). Oulussa osallistumiseen kuuluu yleensä kuulemistilaisuudet 

(yleisötilaisuudet), kyselyt ja sidosryhmätapaamiset. Tämän tason vuorovaikutus on enemmän kuin 

tämänhetkisen lain vaatima taso (Autio 2021). 

 

 

Kuvio 3. Oulun kaupungin kaavaprosessin eri vaiheet aloituksesta hyväksymiseen (Oulun kaupunki 2021). 

 

4.2 Tutkimusmenetelmänä haastattelu 

Haastattelu on yksi monista laadullista tutkimuksen menetelmistä. Tyypillisiä haastattelumenetelmiä ovat 

syvähaastattelu, jolla pyritään ymmärtämään syvällisemmin haastateltavan henkilön näkemyksiä, tai 

teemahaastattelu, jossa tutkijalla ei ole kysymyksiä valmiiksi määriteltynä. Tutkija on määritellyt ainoastaan 

keskeiset teemat, joita käsitellään haastattelun aikana. (Hyvärinen 2017.) Haastattelu eroaa keskustelusta 

tutkimuksen tavoitteellisuuden ja haastatteluun osallistuvien roolien myötä. Haastattelijalla on jokin tietty 

päämäärä, jota varten hän pyrkii kysymään asioista tai teemoista, joihin hän kaipaa vastauksia. Lisäksi 
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haastattelija luo kysymykset ja tekee aloitteet keskustelun aikana. Haastattelijan tehtävänä on ohjata 

keskustelua ja tarpeen vaatiessa fokusoida sitä tiettyyn suuntaan. Haastattelutilanteen institutionaalisuus 

korostuu nauhoittamisen eli keskustelun tallentamisen ja muistiinpanojen tekemisen kautta. (Ruusuvuori & 

Tiittula 2017.)   

 

Maisterintutkielmaani varten olen toteuttanut puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka ovat luonteeltaan niin 

sisäpiiri- kuin asiantuntijahaastatteluja. Asiantuntijahaastattelu on usein muunnelma teemahaastattelusta 

(Alastalo, Vaittinen & Åkerman 2017). Sisäpiirihaastattelusta on puolestaan kyse silloin, kun haastateltavalla ja 

haastattelijalla on jokin yhteinen tekijä tai piirre, joka yhdistää heitä. Sisäpiirihaastattelu voi olla 

keskustelunomainen ja jopa lähellä syvähaastattelua. Sisäpiirihaastattelun etenemistä helpottaa tutkijan ja 

tutkittavien yhteiset kokemukset, osallisuus, koodit ja kielet, jolloin aineiston keräämistä varten haastateltavien 

löytäminen ja heidän kanssaan luottamuksen rakentaminen voi olla vaivattomampaa. Sisäpiirihaastatteluja 

varten tutkijan tulee tunnistaa oma paikkansa tutkimuksessa mahdollisten ristiriitaisten tunteiden varalta. Yksi 

tapa varautua tällaisiin tilanteisiin on esimerkiksi testata tutkimusmetodeja itsellään. (Juvonen 2017.)    

 

Asiantuntijuus on hyvin moninainen käsite ja sen määritteleminen voi olla hankalaa. Yleensä asiantuntijuus 

syntyy, kun henkilölle on tehtäviensä ja aseman kautta rakentunut erityistietämys johonkin tiettyyn asiaan, 

toisin sanoen asiantuntijaksi voidaan luokitella henkilö, jolla on sellaista tietoa tutkittavaan aiheeseen, jota ei 

ole kenellekään muulla tai on hyvin pienellä joukolla. Ennen asiantuntijahaastatteluita tutkijan on hyvä 

selkeyttää itselleen, miksi kyseiset henkilöt ovat aiheen asiantuntijoita ja millä tavoin se vaikuttaa tutkimuksen 

toteuttamiseen. Lisäksi haastatteluiden valmistelussa pohjatyö on tärkeässä asemassa, koska asiantuntijoiden 

saaminen haastateltaviksi voi olla haasteellista ja kysymyksiä voi joutua räätälöimään haastattelujen edetessä. 

Vaikka asiantuntija suostuisi haastateltavaksi, se ei takaa episteemistä pääsyä tutkimuksen kannalta tärkeisiin 

aiheisiin. Aineiston laadun kannalta on tärkeää, kokeeko haastateltava keskustelevansa toisen asiantuntijan 

kanssa, koska haastateltavat muokkaavat puhettaan vastauksia vastaanottavan tahon tasolle. (Alastalo ym. 

2017.)  

 

Minun ja kohdejoukon välille muodostui sisäpiiriläisyys yhteisen työnantajan, Oulun kaupungin, kautta, koska 

olen myös itse asiantuntija tässä organisaatiossa. Luottamus minun ja haastateltavien välille muodostui 

luonnollisesti, koska sisäpiiriläisyys toi sisäisten koodien ja kielten ymmärryksen, ja puolestaan oma 

asiantuntijuuteni toi episteemisen pääsyn tutkimukseni kannalta tärkeisiin asioihin.  
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4.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden vastauksista, jotka toteutin 

keväällä 2021. Työni tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen, vaikka olen sisällyttänyt muutaman 

kvantitatiivisen kysymyksen työhöni. Haastateltavinani ovat olleet Oulun kaupungin eri alojen asiantuntijat, 

joilla on rooli Kestävä Kaijonharju -hankkeessa. Haastatellut henkilöt työskentelevät yhdyskunta- ja 

ympäristöpalveluissa sekä sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Maisterintutkielmani alkuvaiheessa minulla ei ollut 

vielä tietoa siitä, ketkä haastatteluihin tullaan valitsemaan. Päätöksen siitä, keille kaikille haastattelukutsu 

toimitettiin, tekivät Oulun kaupungin työntekijät Ville-Mikko Sikiö ja Mikko Autio. Yhdessä päätimme, että 

keskityn työssäni enemmän työntekijöihin kuin johtotason henkilöihin. Lähetin haastattelukutsun sähköpostitse 

21:lle potentiaaliselle haastateltavalle, joista kahdeksan vastasi kutsuun myöntävästi, 12 jätti kokonaan 

vastaamatta ja yksi kieltäytyi. 

 

Ensimmäiset muutokset haastattelurunkooni ja teemoihin tein jo työni alussa. Kokeilin teemojen sopivuutta 

”haastattelemalla” itseäni. Tällainen oli mahdollista kaksoispositioni myötä. Kävin teemoja läpi, ja mietin, 

olisiko minun mahdollista vastata työni näkökulmasta kysymyksiini. Ennen varsinaisia haastatteluja testasin 

haastattelun teemarungon ja rakenteen myös kahden esihaastattelun avulla, joiden vastaukset liitin osaksi 

tutkimusaineistoa. Esihaastattelut toteutin 26.2.2021, ja ne olivat kestoltaan reilun tunnin mittaisia. 

Esihaastatteluista saamani palautteen perusteella hioin haastatteluteemoja selkeämmiksi ja järjestelin niitä 

loogisempaan järjestykseen ennen varsinaisia haastatteluja. 

 

Varsinaiset haastattelut toteutin 11.–29.3.2021 Teams-sovelluksen avulla. Kaikki haastateltavat antoivat luvan 

haastattelun nauhoittamiselle. Haastatteluiden pituus vaihteli noin 40 minuutista reiluun tuntiin. Haastattelu oli 

jaettu kahteen osioon. Keskustelimme aluksi haastateltavien taustoista ja työstä Oulun kaupungilla ja sen 

jälkeen heidän omasta kulttuurin määritelmästään sekä kulttuurin roolista, merkityksestä ja kehittämisestä 

Oulussa ja heidän omassa hallintokunnassaan ja lähimmässä työyhteisössään. Kakkososion aluksi esittelin 

kulttuurisuunnittelua (liite 1). Esityksen jälkeen keskustelimme kulttuurisuunnittelun mahdollisuuksista ja 

haasteista erilaisten teemojen kautta. Teemoja olivat mahdollinen oma rooli kulttuurisuunnittelussa, 

perustoimintaan tarvittavat muutokset menetelmän integroimisen kannalta, päätöksenteko ja alhaalta ylöspäin 

työskentely (liite 2.) Haastattelut olivat melko keskustelunomaisia, eivätkä ne täsmällisesti noudatelleet 

teemarungon järjestystä. Haastattelijana pyrin myös ottamaan henkilön taustan huomioon, jotta dialogi pysyi 

mielekkäänä molemmille osapuolille. 
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4.4 Tutkimusetiikka 

Tutkimusta valmistellessani perehdyin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeistuksiin, joihin myös 

Helsingin yliopisto on sitoutunut. Tutkimuksessani on pyritty mahdollisimman hyvin noudattamaan 

ohjeistuksissa esille nostettuja tiedeyhteisön toimintatapoja. Näitä ovat rehellisyys ja rehtiys sekä yleinen 

huolellisuus ja tarkkuuden vaaliminen tutkimustyön tekemisessä, tutkimuksen tulosten tallentamisessa ja 

esittämisessä sekä tutkimuksen tulosten arvioinnissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Työssäni on 

sovellettu eettisesti kestäviä sekä tieteellisesti hyväksyttyjä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, 

mutta eettistä ennakkoarviointia ei ole tehty. Menetelmien sopivuudesta ja ennakkoarvioinnin tarpeesta 

keskusteltiin työni ohjaajan kanssa.  

 

Haastatteluun kutsuttavien informointi ja tunnistetietojen käsittely ovat olennainen osa eettisten periaatteiden 

sekä tietosuojalainsäädännön ja henkilötietolain (2018/1050) noudattamista. Haastateltavien informointiin 

kuuluu tutkijan yhteystietojen antaminen, tutkimuksen aiheen ja tavoitteiden läpikäyminen, haastattelun 

toteutustavan kertominen, osallistumisen vapaaehtoisuus, haastattelun luottamuksellisuus, haastatteluotteiden 

käyttäminen tutkimuksessa ja haastattelun jatkokäyttö ja arkistoiminen. (Ranta & Kuula-Luumi 2017.) 

 

Toimitin haastattelukutsun yhteydessä tiedot tutkimuksen aiheesta, toteutustavasta ja omat yhteystietoni. 

Osalle haastattelukutsuun vastanneista jouduin avaamaan haastattelun taustatietoja haastattelukutsua 

enemmän. Haastateltavat saattoivat luulla, että he eivät sopisi haastateltavaksi tai että heidän tulisi ennakkoon 

valmistautua haastatteluja varten. Haastattelijan tulee myös kunnioittaa haastattelevan kieltäytymistä (Ranta & 

Kuula-Luumi 2017). Yksi haastattelukutsuun vastanneista kieltäytyi haastattelusta.  

 

Haastattelujen aluksi kävin läpi, miksi haastattelen kyseistä henkilöä. Kerroin, miten haastattelu etenee ja että 

haastateltavalla on oikeus vastata vain haluamiinsa kysymyksiin. Lisäksi kerroin oikeudesta poistaa tai 

tarkentaa vastauksia, joko haastattelun päätteeksi tai lähettämällä sähköpostia minulle. Lisäksi kerroin, että 

keskustelu on luottamuksellinen ja että tutkimuksessa kerätty alkuperäinen aineisto ja sen käyttöoikeudet ovat 

ainoastaan tutkijalla eli minulla. Toin esiin myös sen, miten haastatteluotteita voidaan sisällyttää tutkimukseen. 

Ilmoitin, että pyydän haastatteluotteiden käytöstä erikseen luvan. Haastattelujen jälkeen lähetin haastateltaville 

sähköpostin, jossa kiitin haastatteluun osallistumisesta ja muistutin vastauksien muuttamisen ja tarkentamisen 

mahdollisuudesta. Yksi haastateltava lisäsi vielä vastauksiinsa sisältöä jälkikäteen. 

 



   

 

 

27 

 

Tutkijana olen ottanut tietoisesti huomioon oman kaksoispositioni eli työtaustani ja sen kautta tulleet 

henkilökohtaiset ennakkokäsitykseni ja yhteydet haastateltaviin. Olen myös haastateltaville kertonut 

työskenteleväni itse Oulun kaupungilla. Tutkimuksen suunnittelun ja aineiston keräyksen ja analysoinnin 

aikana olen ollut opintovapaalla. Keskustelin työstäni ennakkoon esimieheni kanssa. 

 

4.5 Aineiston litterointi 

Haastattelujen purkaminen käynnistyy haastattelunauhoitteiden litteroinnista eli tekstiksi muuntamisesta. 

Litteraateista lopuksi muodostuu tutkimusaineisto. (Ruusuvuori & Nikander 2017.) Omassa työssäni hyödynsin 

litteroinnissa Word-tekstinkäsittelyohjelman litterointityökalua. Automaattisen litteroinnin päätteeksi kuuntelin ja 

korjasin ohjelman tekemät tekstit. Litteraattien anonymisoinnissa käytin tarvittavilta osin yleisiä anonymisoinnin 

keinoja, joita ovat esimerkiksi tiedon muuttaminen ja poistaminen (Ranta & Kuula-Luumi 2017).  

 

Litteroinnin tarkkuustason määrittää tutkimuskysymys. Omassa työssäni ei ole tarkoitus analysoida, miten 

asiat on sanottu vaan mitä on sanottu, jolloin puhutaan sisällönanalyysistä. Sisällönanalyysissä tarkastellaan 

haastattelussa puhuttuja sisältöjä. Tällöin erilaiset tilkesanat, kuten “niinku” litteroidaan, mutta esimerkiksi 

minimipalautteet, joita ovat muun muassa ilmaukset “joo” ja “hmm”, päällekkäin puhumiset, äänensävyt ja 

tauot, voidaan jättää merkkaamatta. Puheenrytmiä voidaan kuvata välimerkkien avulla. (Ruusuvuori & 

Nikander 2017.) Hyödynsin haastattelujen litteroimiseen automaatiota, joka muutti muun muassa useat Oulun 

murteelle yleiset ilmaukset “mää” ja “sää” muotoon “minä” ja “sinä”. Yleiskielisiksi muuttuneita ilmauksia ei ollut 

oman tutkimuskysymykseni kannalta oleellista muuttaa takaisin niiden alkuperäiseen muotoonsa. Lisäksi 

tutkimuksessani olevia haastatteluotteita on hiukan korjailtu. jotta ne olisivat luettavammassa muodossa. 

Haastatteluotteista on poistettu sanojen toistoja ja sanan tai pidemmän jakson poistot on merkitty - -.  
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5 AINEISTON ANALYSOINTI 

Tässä luvussa esittelen, miten olen analysoinut keräämääni haastatteluaineiston. Kerron aluksi taustaa, miten 

päädyin valitsemaan teoriaa ohjaavan analyysin aineistoni analysointitavaksi. Sen jälkeen avaan analyysini 

tekemisen eri vaiheita koodaamisesta analyysiin ja analyysistä aineiston teemoitteluun.  

 

5.1 Aineiston analyysi 

Aineiston analysoinnissa hyödynnän teoriaa ohjaavaa analyysia, jolloin aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa 

analyysiyksiköiden valinnassa ja toteutetusta analyysistä voidaan tunnistaa jo opitun tiedon vaikutukset (Tuomi 

& Sarajärvi 2018). Analyysini ei kuitenkaan sulje pois aineistolähtöistä analyysiä, jossa avoimesti etsitään 

sellaisia kohtia aineistosta, jotka kertovat tutkittavasta asiasta jotakin uutta. Molempien analyysitapojen 

yhdisteleminen on yleistä. (Vuori 2021.) Teoriaa ohjaava analyysi on luonnollinen valinta aineistoni 

analysointiin, koska tutkimuksen toteuttamiseen on haettu suuntaviivoja jo tehdyistä tutkimuksista ja 

kulttuurisuunnittelua käsittelevästä kirjallisuudesta. Lisäksi oma kaksoispositioni luo jo jonkinlaisen tietopohjan 

tutkittavasta aiheesta. Teoriaohjaavan analyysin päättelylogiikkana toimii yleensä abduktiivinen päättely, jolloin 

tutkijan ajatukset vaihtelevat aineistolähtöisyyden ja valmiiden mallien välillä (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

 

Sisällönanalyysin toteuttamiseen ei ole olemassa tiettyä teoreettismetodologista ajattelutapaa. Siihen ei 

myöskään ole sääntöjä, ja tyypilliset menetelmäkäsitteet eivät ohjaa analyysin toteuttamista. Laadullinen 

sisällönanalyysi lähtee liikkeelle koodaamisesta, jossa tutkija tunnistaa, nimeää ja järjestelee aineistoaan.  

(Vuori 2021.) Omassa työssäni tämä tarkoittaa erimittaisten tekstipätkien koodaamista luokkiin ja alaluokkiin 

laatimistani litteraateista. Koodaus on systemaattinen ja huolellinen prosessi, jossa aineistoja käydään läpi 

useaan otteeseen ja etsitään samoja seikkoja ja jonka lopputuloksena rakentuu työlle koodausrunko (Vuori 

2021). Laadullisen aineiston analyysia varten on kehitelty omia tietokoneohjelmia, kuten Atlas.ti, jota käytin 

koodaus- ja analyysityössäni.  

 

Koodaaminen on analysoinnin ensimmäinen vaihe, eli koodauksen tulokset sellaisenaan eivät kelpaa työn 

analyysiksi (Juhila 2021). Yksi sisällönanalyysin muodoista ja laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä on 

teemoittelu (Tuomi & Sarajärvi 2018). Teemoittelussa pyritään tunnistamaan tutkimusongelman kannalta 

merkittäviä asiakokonaisuuksia ja toistuvia piirteitä. Teemoittelussa nostetaan esille sitaatteja eli otteita 

aineistosta tutkimusraporttiin. Sitaattien kautta tutkija havainnollistaa ja osoittaa teemoista tekemänsä valinnat. 
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(Juhila 2021.) Sisällönanalyysin tavoitteena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta aiheesta (Tuomi 

& Sarajärvi 2018).  

 

5.2 Analyysivaiheet 

Kuten haastatteluni, myös aineistoni analysoinnin aloitin testaamalla. Testasin Atlas.ti-työkalun toimivuutta ja 

valitsemiani luokkia eli koodeja. Lähdin liikkeelle kolmella koodilla, jotka olen luonut tutkimuskysymysteni 

pohjalta. Koodit ovat kulttuurin määritelmä, mahdollisuudet ja haasteet. Kulttuurin määritelmä -koodilla 

merkitsin haastattelujen alkuosiot, joissa keskustelimme kulttuurin omista määritelmistä sekä kulttuurin 

roolista, merkityksestä ja tekijöistä Oulussa. Näistä saadut vastaukset liitän tutkimustulosteni osioon 1, jonka 

tarkoituksena on toimia muulle analyysilleni taustana ja kartoittaa nykyhetken tilannetta. Testausvaiheessa 

lisäsin kyseiselle koodille vielä alakoodit haastattelussa olleiden teemojen mukaisesti: kulttuurin oma 

määritelmä, kulttuurin rooli ja merkitys, kulttuurin haasteet sekä kulttuurin kehittäjät. Näillä koodeilla kävin läpi 

kulttuurin määritelmä -pääkoodin alla olevat aineistot.  

 

Mahdollisuudet ja haasteet -koodeilla merkkasin haastatteluissa esiin nousseita mahdollisuuksia ja haasteita 

ensimmäisen neljän haastattelun litteraateista ennen kuin siirryn koko aineiston pariin. Testilitteraattien 

läpikäymisen jälkeen huomasin, että mahdollisuudet ja haasteet ja niiden erottelu päättämilläni koodeilla toimii. 

Ensimmäisellä kierroksella havaitsin 94 mahdollisuutta ja 96 haastetta. Neljän litteraatin koodaamisen aikana 

aineistosta alkoi nousta selkeitä yhtäläisyyksiä, jotka osittain vastasivat jo esiin nousseisiin kriittisiin 

menestystekijöihin ja oppimiini asioihin kulttuurisuunnittelusta. Huomasin, että aineistosta nousi esiin muun 

muassa sisäisiä ja ulkoisia haasteita, joille loin omat alateemat eli alakoodit. Aloin lisätä alakoodeja 

rakenteisiin ja kaupungin sisäiseen toimintaan liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Ulkoisilla koodeilla 

merkkasin ulkoisiin tekijöihin liittyviä aiheita ja osallisuuteen liittyviä kommentteja. Työstin ja selkeytin esiin 

nousseita teemoja hyödyntämällä jo oppimaani teoriaa ennen kuin otin esille koko aineistoni.  

 

Ennen kuin siirryin koko aineistoon analysointiin, minulla oli valittuna pääkoodit, jotka pysyivät samoina kuin 

testausvaiheessa eli mahdollisuudet ja haasteet. Näiden lisäksi minulla oli 35 sisäistä alakoodia, 12 ulkoista 

alakoodia ja 3 sisäistä ja ulkoista yhdistävää alakoodia (liite 3.) Lopuksi aineistosta nousi muutama 

mahdollisuus ja haaste lisää. Koko aineiston analysointivaiheessa nousivat esiin myös strategiat, 

suunnittelemat ja lait, joihin Oulun kaupunki on sitoutunut ja joihin kulttuurisuunnittelulla voitaisiin vastata 

yhdistelemällä ja selkeyttämällä näiden prosesseja. Näille vastauksille loin omat alakoodit laki tai strategia 
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sekä prosessit. Lisäksi alakoodin saivat myös osuudet, joissa nostettiin esiin tämänhetkinen kaavaprosessi ja 

siihen liittyvät näkökulmat, kuten se, miten kaavoitus toteutetaan ja miten kaavaprosessit etenevät ja miten 

kulttuurisuunnittelu voitaisiin saada osaksi kyseisiä prosesseja. Nämä osuudet saivat omat alakoodit 

kaavarunko/yleissuunnitelma ja asemakaava. Lisäksi aloin merkkaamaan jo hyväksi todettuja tapoja, miten 

toimia jo toimivat tavat -alakoodilla. 

 

5.3 Teemoittelu ja Scheinin jäävuorimalli  

Koodaamisen edetessä myös selkeitä teemoja eli asiakokonaisuuksia alkoi nousta aineistosta esiin. Niissä oli 

paljon samanlaista sisältöä kuin jo aiemmassa kulttuurisuunnittelusta tehdyissä tutkimuksissa. Keskityin 

aineistoista vain sisäisiin tekijöihin, joten ulkoisiin alakoodeihin luokitellun aineiston jätin pääsääntöisesti työni 

ulkopuolelle. Aineistosta muodostui lopuksi taustatietoa kulttuurin määrittelystä ja roolista Oulussa ja Oulun 

kaupungilla ja kuusi pääteemaa kulttuurisuunnittelun mahdollisuuksista ja haasteista. Kyseisten teemojen 

muodostamisessa auttoi jo aiempi tutkimustieto kulttuurisuunnittelusta. Työni pyrkii tarkastelemaan 

kulttuurisuunnittelun haasteita ja mahdollisuuksia erityisesti nykyisellä hierarkkisella rakenteella. Scheinin 

jäävuorimallin mukaisesti pyrin tunnistamaan erityisesti ”pintakerrosten” alapuolella olevia asioita, joiden uskon 

vaikuttavan kulttuurisuunnittelun käyttöönottoon.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA TULKINTA 

Olen jakanut tutkimustulokseni ja tulkintani kahteen osioon tutkimuskysymysteni mukaan. Lisätietoa 

haastatteluotteista löytyy liitteestä 4.  

 

Osio 1. Kulttuurin nykytila Oulussa 

Kulttuurin nykytila Oulussa -osioon olen kerännyt haastatteluista niiden alkuosiot, joiden kautta pyrin 

ymmärtämään kulttuurin tämänhetkistä tilannetta Oulussa ja saamaan paremman käsityksen siitä, miten 

haasteltavat itse määrittelevät kulttuuria, miten he näkevät kulttuurin roolin Oulussa ja Oulun kaupungilla ja 

ketkä sitä kehittävät. Kulttuuristrategiaan ja sen tuntemiseen liittyvät kysymykset lisättiin kysymyspatteristoon 

esihaastattelujen jälkeen. 

 

Kulttuurin oma määritelmä 

Periaatteessa kulttuuriksi voi sanoa, että kaikki mitä ihminen tekee, mutta se on ehkä nyt 
liian lavea määritelmä. Se on vähän liian niinku ehkä kaiken kattava, koska se ei sitten 

oikeastaan kerro mitään... (haastattelu 5) 

Kysymykseni ”Mitä kulttuuri on, anna sinun oma määritelmäsi?” antoi hyvin monipuolisia ja keskenään erilaisia 

vastauksia. Osa haastateltavista koki kysymyksen haastavaksi, toiset “jännäksi” ja kolmannet hyväksi. Pienen 

pohdinnan jälkeen kaikki haastateltavat antoivat oman määritelmänsä. Kaikki haastateltavat määrittelivät 

kulttuurin hyvin laajasti ja kokivat määrittelyn haasteellisena sen kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Erityisesti 

määrittelyissä nousi esiin vuorovaikutus ja sen ilmenemisen muodot. Kulttuuria määriteltiin myös 

seuraavanlaisesti: 

• itseilmaisun keino 

• oman sekä yhteisen identiteetin rakentaja sekä henkisen kehityksen tukija 

• tekemistä ja kokemuksia 

• tunteiden herättelijä ja ilmaisemisen keino 

• jokapäiväiseen elämään kuuluva asia  

• ajanviete, urheilu, viihde ja tapahtumat 

• arkkitehtuuri, muoti ja design 

• rakentaminen, koneet ja infrastruktuuri 

• paikan omaleimaisuus 

• kaupunkikulttuurin ilmiöt 
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• eri taiteen muodot 

• korkeakulttuuri 

• hyvinvointia lisäävä tekijä 

• paikallinen mutta yhtä aikaa globaali 

 

Kulttuurin rooli ja merkitys Oulussa 

Tällä mun laajalla kulttuurin määritelmällä kaikki toiminta Oulun kaupunki organisaatiossa 
on jonkunlaista kulttuuria. (haastattelu 4) 

Kulttuurilla on suuri merkitys Oulussa, mutta en tiedä tunnistetaanko sitä ihan täysin ja 
tunnistetaanko sitä, että mitä se kulttuuri on ja mikä sen merkitys on? (haastattelu 2) 

Haastateltavien mielestä kulttuurilla on suuri rooli Oulussa, mutta kulttuurin määritelmästä ja ymmärtämisestä 

on hyvin vaihtelevia käsityksiä. Vain yhden haastateltavan työympäristössä oli yhdessä määritelty, mitä 

kulttuuri tarkoittaa heidän toiminnassaan. Osan mielestä Oulun kaupungilla kulttuurin määritelmää hämmentää 

kaupungin omat kulttuuripalvelut ja se, mitä tähän toimintaan kuuluu. Osa haastateltavista kokee 

kulttuuripalveluiden tukeman ja tuottaman kulttuurin linkittyvän vahvasti korkeakulttuuriin. Lisäksi heistä 

kulttuuri ymmärretään ainoastaan taiteena. Kaupungin tukeman ja tuottaman kulttuurin nähdään heijastelevan 

myös kaupunkilaisten näkemyksiin kulttuurista. Tämä on johtanut siihen, että kulttuurin läsnäolo arjessa on 

jäänyt taka-alalle. Kaupungin muissa kuin kulttuuripalveluissa tapahtuvat toimet kulttuurin edistämiseksi taas 

jäävät helposti piiloon tai noteeraamatta, koska niiden ei ajatella olevan kulttuuria. 

Mulla on semmoinen niinku tuntuma että tavallaan kaupunkisuunnittelussa hyvin helposti 

aina silleen, siellä tavallaan niinku on, no ehkä se semmonen niinku paikalliskulttuuri tulee 

jossain määrin silleen niinku paikallisten tekijöiden kautta ja sitten ehkä kuntalaisten 

muistutusten kautta, mutta siellä niinku hyvin voimakkaammin näkyy kuitenkin tavallaan 

semmoiset, niinku ehkä silleen virkamiesten omaa tavallaan niinku, no sanottaisiinko 

ideologiat…? Se on ehkä vähän vahva, vahva ilmaus, mutta semmoinen tavallaan niinku 

että kun ne virkamiehet seuraa kaupunkikehitystä eri puolilla ja heillä on jonkunlainen 

näkemys ja ideaali siitä, että mihin suuntaan kaupunkia kehitetään, niin se on ehkä yksi 

asia, mikä tavallaan helposti nousee silleen niinku keskiöön ja sitten ehkä vieläkin 

voimakkaammin tietenkin nämä niinku elimelliset kaupungin kehittäjät, tavallaan tämmöiset 
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niinku no ne, jotka rahoittaa vaikka tuota erilaisia kaupungin kehittämishankkeita ja heidän 

tuoma panos siihen kulttuuriin, jossa sitten painottuu hyvin vahvasti se semmoinen niinku 

talousnäkökulma. (haastattelu 4) 

Erilaisten sisäisten ja ulkoisten voimien nähtiin myös vaikuttavan kaupunkisuunnitteluun ja sen tekijöihin ja 

kulttuurin ja asukkaiden rooliin suunnittelussa. Talousnäkökulma edellä kehitettävä kulttuuri nostettiin myös 

esille. Lisäksi globaalit kaupunkikulttuurin ilmiöt, joita ihannoidaan ja joiden alle paikallinen kulttuuri ja 

omaleimaisuus voivat jäädä, nousivat haastateltavan puheissa esiin.   

 

Kulttuurin kehittäminen ja kehittäjät Oulussa 

Ei ole tullut vastaan (kulttuuristrategia) millään tavalla ja tuota minä luulen, että juuri 

tällaiset asiat on niinku sellaisia, joissa meillä niinku tämä vanha, vanha rakenne jossakin 

määrin näkyy vielä aika vahvastikin, että tuota meillä on kaupunki organisaatiossa on ollut 

hyvin vahvat sektorit ja tuota ne on toimineet niinku itsellisesti ja ominaan ja sellaista 

poikkitoiminnallisuutta, niin siitä on puhuttu paljon ja sitten on puhuttu jo kauan, mutta se 

hirveän hitaasti se löytää niin kuin sitä paikkaansa sitten kuitenkaan siinä arkipäivän 

tekemisessä. (haastattelu 3) 

Kulttuuristrategian laatimiseen ei kukaan haastateltavista ollut osallistunut. Suurin osa ei myöskään tiennyt, 

olivatko esimerkiksi heidän esimiehensä olleet mukana strategian laatimisessa. Myöskään vastavalmistunut 

kulttuuristrategia ei ollut heille tuttu. Osa haastateltavista oli kuullut kulttuuristrategian mainitun käsitteenä. Yksi 

haastateltavista pohti, kuinka paljon vanha hierarkkinen rakenne vaikuttaa kulttuuristrategian kaltaisten 

asiakirjojen läpi viemiseen. Euroopan kulttuuripääkaupunki -hanke tunnistettiin yhdeksi kulttuurin kehittäjäksi 

Oulussa, muita olivat esimerkiksi yksittäiset henkilöt, pienet toimijat ja yhdistykset. Kulttuuripääkaupungiksi 

hakemisen nähtiin myös nostaneen kulttuurin roolia ja arvoa Oulussa. Työ- ja toimintakulttuuri ja kehittäminen 

kaupungin sisällä nostettiin myös esiin.  

 

Osio 2. Kulttuurisuunnittelun haasteet ja mahdollisuudet 

Kysyin haastateltavilta ennen esitystäni (ks. liite 1.) heidän tuntemustaan kulttuurisuunnittelusta. Yksi 
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haastateltavista tunsi kulttuurisuunnittelun entuudestaan, kolme haastateltavista oli kuullut jotain 

kulttuurisuunnittelusta ja kuudelle haasteltavista aihe oli täysin uusi. Yhdeltä haastateltavista unohdin kysyä 

asiasta, mutta muiden hänen antamiensa vastausten perusteella kulttuurisuunnittelu oli hänelle uusi 

menetelmä. Haastattelujen yhteydessä kysyin ensiajatuksia kulttuurisuunnittelusta, ja ne olivat hyvin 

positiivisia. Osa nosti myös esiin, että tällainen olisi kaivattu muutos, ja he olivat helpottuneita siitä, että luovan 

luokan ajattelusta oli päästy eteenpäin. Haastateltavat ilmoittivat jäävänsä kiinnostuneina odottamaan, mitä 

tästä voi syntyä, mutta he näkivät tehtävän myös hyvin haastavaksi.  

 

Sisäinen alhaalta ylöspäin työskentely 

Niin että kelle se kuuluisi… Lähtisikö se sitten ihan sieltä kaupungin johtoryhmästä. Sehän 

kokoontuu joka viikko. Minun mielestäni se voisi lähteä ihan sieltä kaupunginjohtajasta ja 

kaikkien toimialueiden johtajista. - -. Minun mielestäni on ihan avoimia nuo johtajat monille 

asioille. Vaikka nyt välillä on vähän semmoinen hidas laiva liikkumaan. Tämmöinen 

positiivinen asia, niin en näe kyllä mitään estettä, etteikö tämä voisi olla yksi semmoinen 

painopiste. (haastattelu 9) 

 

Sitä korostaisin sitä yhteistyötä kuitenkin tässä, että vaikka se poikkihallinnollisuus on 

vaikeaa monelta osin ja se päätöksenteko tässä on niinku, oikeastaan koko kaupunki 

organisaatiossa tää niinku päätöksenteon vaikeus on ainakin itsellä tästä yllättänyt kyllä. 

Että mitään ei voi tästä vain sormia napsauttamalla pistää mitään pystyy, että se vaatii sen 

päätöksenteon aina ja pitkät keskustelut. (haastattelu 1) 

Kaupungin hierarkkinen rakenne nousi esiin haastatteluissa. Hallintokunnissa ja eri yksiköissä toimintakulttuuri 

on erilaista ja asioita ja tekemisiä arvotetaan eri tavalla. Tästä johtuen päätösten siitä, mihin ryhdytään ja miten 

kulttuurisuunnittelua toteutetaan, tulisi tulla mahdollisimman ”korkealta”. Toisaalta tämä on haasteellista, koska 

ideat erilaisten tilanteiden ja asioiden ratkaisemiseen löytyvät useammin ”alhaalta”. Tämä näkyy kaupungin 

hitaudessa.  

Se, että miten tämmöisessä niinku poikkitoiminnallisissa toimintamalleissa, niin kenellä on 
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tavallaan se oikeutus tai valta-asema että pystyy niinkö…Se, että on niitä tiettyjä henkilöitä 

ja määrätä heille työtehtäviä, että se on varmaan niinku semmoinen, no aika tämmöinen 

iso hallinnollisen tason kysymys, mutta että se on ehkä semmoinen yksi haaste monesti 

tässä, että kuka, kuka johtaa ja kenellä on siihen niinku valta ja vastuu tehdään niitä 

ratkaisuja ja päätöksiä sitten tämän kaltaisessa toimintamallissa. Ja sitten varmaan se 

tiedonkulku siellä organisaation sisällä. ( haastattelu 7) 

 

No ehkä se aikatauluttaminen, on sillain minusta aika keskeistä kuitenkin, ettei tavallaan 

asiat jää niinku roikkumaan liian pitkäksi aikaa, vaan jotenkin niinku viedään sitä 

prosessina eteenpäin, että ehkä siinä on keskeistä sen niinku tietynlainen päätöksenteko, 

että sitten aikataulutetaan se ja se on niinku sitten ikään kuin niinku määritelty, että no nyt 

meillä on tietty, tietty aikaikkuna missä tämä niinku viedään läpi ja sitten sen sisällä niinku 

voi olla vapaammat kädet, että mitä sitten missäkin tapahtuu, että ei liikaa lähetetä 

ohjailemaan sitä sieltä vaikka ylhäältä päin vaan sitten tuodaan nyt tietynlaiset niinku 

puitteet että näissä tätä tehdään ja sitten tuota annetaan, annetaan vähän vapautta 

kuitenkin siihen niinku työstämiseen, että sitten tuota kaikilla on tiedossa että miten tää 

miten tää niinku etene millä aikataululla ja sitten mä uskoisin näin että ihmiset kuitenkin 

osaa niinku hahmottaa tavallaan semmoisen niinku kokonaiskuvan sitten helpommin. 

(haastattelu 10) 

 

Ne on varmasti aina ne resurssit, että kuka tekee ja kenelle se vastuutetaan, että se on 

varmaan se jokaisessa tämmöisessä uudessa asiassa se keskeisin. Mää näen sen, että 

jos sillä ei ole selkeätä vastuutahoa, niin se valitettavasti se sitten aina vähän niinku jää, 

että kukaan ei ota sitä koppia. Et tää on sellainen asia, joka ainakin huomattu täällä X 

puolella tosi selkeästi, se että vaikka kuinka on hyviä tavoitteita ja toimenpiteitäkin, mutta 

jos niissä ei ole selkeätä vastuutahoa, niin ei välttämättä etene sitten. (haastattelu 8) 

Koko kaupungin tasolla nostettiin ongelmaksi, hallintokunnasta riippumatta, se, että työntekijöillä ei ole valtaa 

asettaa tai arvottaa tehtäviä toisten työlistoille. Pohdittiin, kenellä on mahdollisuudet johtaa 

kulttuurisuunnittelua. Vaihtoehdoksi nähtiin selkeä prosessi ja aikataulu, jossa työntekijöille annetaan 

enemmän vapautta toteuttaa kulttuurisuunnittelua, mutta johon on myös määritelty tarvittavan päätöksenteon 
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aikataulut. Selkeää vastuutahoa, aikataulua, tavoitteita ja toimenpiteitä koko kulttuurisuunnittelulle ja 

kulttuurisuunnitteluun perehtynyttä vetäjää toivottiin. 

 

Kulttuurisuunnittelun johtamiseen nähtiin hyvin monenlaisia ratkaisuja: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 

vastaavat kaavoituksesta ja kaupunkisuunnittelusta, sivistys- ja kulttuuripalvelut toisaalta tietävät kulttuurista ja 

sen kehittämisestä ja konsernipalvelut ovat yhteydessä kaikkeen kaupungin toimintaan. Ulkopuolista vetäjää, 

työparia sekä työryhmää ehdotettiin kulttuurisuunnittelun vetäjäksi. Eniten haastatteluissa kuitenkin nostettiin 

kaavoitusta kulttuurisuunnittelun veturiksi yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.  

No aika pitkältihän tämmöiset asiat menevät niin kuin ihan kyllä niinku henkilökohtaisten 

yhteydenottojen kautta, että tuota semmoinen henkilökohtainen kommunikaatio on 

varmaan kaikista tärkeintä ja sitten tuota ja varmaan semmoinen niinku ylipäätänsä 

tiedonkulku, että meillä tietää, että missä mennään ja mitä tapahtuu. Että varsinkin jos on 

niinku eri aloilta ihmisiä, niin silloin se tiedonkulku on tosi tärkeätä että tavallaan kaikki 

pysyy siinä samassa kelkassa. Varmaan siihen tiedonkulkuun kyllä pitäisi kiinnittää 

huomiota. (haastattelu 6) 

 

Hankkeet on aina hankalia, kun ne sitten päättyvät ja tulosten integrointi ja hyvienkin 

käytäntöjen integrointi siihen perustyöhön, niin siinä on kyllä iso epäjatkuvuus kohta että… 

Minä en ole keksinyt siihen muuta kuin sen, että kun hanke loppuu niin ne samat ihmiset, 

jotka on sitä hanketta ollut ollut tekemässä, he eivät olisi välttämättä tämmöisiä 

määräaikaisia projektityöntekijöitä ainakaan kaikki, vaan että siinä on niitä ihmisiä, jotka 

sitten tavallaan sitä perustyötä tekee sen hankkeen jälkeenkin. He sitten pystyvät uusia 

käytänteitä viemään eteenpäin ja istuttamaan uusiin toimintamalleihin. (haastattelu 8) 

Kaupungissa toimii sisäisiä verkostoja, jotka perustuvat henkilöiden tuntemiseen. Näillä ”solmuhenkilöillä” on 

keskeinen rooli sisäisessä tiedonkulussa ja luottamuksen rakentamisessa. Erityisesti sisäisen tiedonkulun 

merkitys ja tarve nousi haastatteluissa useampaan otteeseen esille. Lisäksi hankkeet nähtiin hyvänä tapana 

kokeilla uutta, mutta toisaalta hankkeiden tulokset, toimintatavat ja henkilöt voivat olla hankalia integroida 

osaksi arkista perustoimintaan hankkeiden päätyttyä, jolloin toimintamallit ja opit jäävät pahimmilleen 

hyödyntämättä. 
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Henkiset ja fyysiset siilot 

Se vaatii siis sekä rakenteita, mutta sitten se vaatii myös yksittäiseltä ihmiseltä sen oman 

asenteen muuttamista. Elikkä tavallaan se uskaltautuu ajattelemaan ohi oman roolinsa. 

Hirveän helposti törmää niinku eri työryhmissä juuri siihen, että okei, sinä saat ottaa 

kantaa siihen asiaan vain siitä omasta näkökulmasta, siis minkä edustajana sinä ikään 

kuin siellä olet. Hirveän harvoin ihmiset niinku uskaltavat ottaa kantaa asioihin ohi sen 

oman roolinsa. (haastattelu 3)  

 

Siellä (onnistuneessa projektissa) on paljon semmoista asiaa, mikä koskettaa 

kummassakin ja sitten se oikeastaan, että se homma toimii, niin se vaatii, että kumpikin 

puoli on sitten aktiivisesti siinä mukana ja tekee yhdessä ratkaisut eli niinku kysyntä ja 

tarve kohtaa sitten ja ehkä se vaatii sen, että kumpikin osapuoli sitten kokee sen niinku, 

priorisoi aika korkealle. Näitä on ainakin mihin nämä ongelmat sitten liittyy, niin varmasti 

ajatellaan, että tämä ei nyt meitä koske vaikka nyt kulttuurihomma on siellä sivistys- ja 

kulttuuripalveluissa, mutta se pitäisi, se yhteistyö on tärkeä siinä. (haastattelu 2) 

Poikkisektoraalisen työskentelyn tarpeellisuudesta on Oulussa puhuttu pitkään, mutta tekoina se on jäänyt 

vähäiseksi. Useampi haastateltavista koki, etteivät he pysty työskentelemään hallintokuntarajojen yli, koska 

eivät tunne toisten palvelualueiden prosesseja tai tapoja toimia. Toisaalta koettiin myös, ettei toisten työtä voi 

tai saa kommentoida. Kulttuurisuunnittelun tulisi sijaita jonkun tai joidenkin toimintojen alaisuudessa, jotta sitä 

systemaattisesti vietäisiin eteenpäin ja sillä olisi tarvittavat resurssit olemassa. 

 

Poikkisektoraalisia projekteja, joissa yhteistyö on saatu toimimaan, on kaupungilla olemassa. Kyseisistä 

projekteista voisi olla hyvä kerätä parhaita toimintatapoja yhteistyön kehittämiseksi sekä kartoittaa syitä siihen, 

miksi yhteistyö on onnistunut. Yksi tekijä, joka nousi esiin, oli yhteiset intressit, jotka edistävät molempien 

osapuolien ydintyötä. Molemmissa haastattelemissani hallintokunnissa tunnistetaan jo olevan poikkisektorista 

työskentelyä erityisesti talon sisällä, mutta sitä voitaisiin vielä vahvistaa erityisesti hallintokuntien välillä. 

Hallintokunnat toimivat erilaisella ”syklillä”: kulttuuripalveluissa on totuttu nopeaan reagointiin, kun taas 

yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa toimitaan pidemmällä tähtäimellä. 
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Kaikki, jotka ovat siinä (kulttuurisuunnittelussa) mukana, niin ovat sitten aidosti mukana. 

Että jokainen, tulipa sitten mistä organisaatiosta tai taustoista hyvänsä, niin olisi jotenkin 

tasa-arvoisia siinä toimimassa, että ei tule semmoista vaikutelmaa tai asetelmaa, että joku 

antaa jollekin tehtäväksi ja sitten ikään kuin jäädä odottamaan, että no, milloin tämä nyt on 

saatu valmiiksi.  Olisi mukavia yhteisiä tilaisuuksia, joissa sitten yhdessä saadaan jotakin 

aikaan. - -. Ei niin kuin annettuja tehtäviä vaan otettuja tehtäviä. (haastattelu 10) 

Kyllä minä niinku nään että, siitä (kulttuurista) niinku tosi paljon siihen painotetaan ja 

puhutaan ja ehkä sitten tavallaan, että jos olet kiinnostunut ja käsität sen ja ymmärrät ja 

haluat sitä, niin saat tuotuakin sitä omassa työssäsi esille. Mutta tavallaan, että varmaan 

semmoiselle, jota se ei kiinnosta ja se ei ole niin läsnä, niin ne ei ehkä sitten niin kuin ota 

sitä siihen työhönsä, niin kuin pitäisi ehkä ottaa. Että tavallaan se, että se menisi niinku 

läpi koko kaupunki organisaatiossa sinne loppuun asti, niin se ei välttämättä kyllä toimi. 

Että kun, minä olen siitä nimittäin sisäisesti sanonut, että minusta mitä meillä 

strategiassakin lukee tiettyjä juttuja, niin minusta ne ei aina niinku mene sinne loppuun 

asti.  (haastattelu 11) 

 

Niin toki semmoisen ilmapiirin tavallaan luominen missä saa tuntea, että on hyväksyttyä 

sanoa oma näkemyksensä tai näkökulmansa. (haastattelu 5) 

Osa haastateltavista koki, ettei heitä ole otettu mukaan yhteiseen työskentelyyn, vaikka he olivat sitä 

pyytäneet. Haastatteluissa nostettiin myös esiin, ettei yksi työntekijä voi edustaa koko hallintokuntaa ja 

työryhmissä usein on samoja henkilöitä. Kaupungilla, kuten missä tahansa työyhteisössä, on erilaisia 

ihmistyyppejä erilaisine asenteineen, eikä heitä voi laittaa samaan muottiin. Kuitenkin kaikki prosesseissa 

mukana olevat tulisi saada tasavertaisiksi tekijöiksi suunnittelupöytään. Osassa yksiköitä on vanhat totutut 

tavat tiukassa kiinni (“näin on aina toimittu”), vaikka uudenlaista toimintaa olisi strategiaankin vedoten yritetty 

virittää. Toisaalta jos muita ei kiinnosta yhteinen tekeminen, miten siihen voidaan saada toiset mukaan ja 

muuttamaan toimintakulttuuria? Haastatteluissa nousivat esiin myös yhteistyöhön liittyvät luottamusongelmat. 

Vahvimmin tämä tuli esille tilanteissa, joissa toinen osapuoli ei tiedä, kuinka tärkeänä tai kiireellisenä toinen 

osapuoli kyseistä asiaa pitää. Erilaisten prosessien selkeyttämiseen kaivattiin muutosta. 
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Pienissä kunnissa tämmöinen poikkisektorinen työ on niinku hyvin helppoa ja se johtuu 

ihan siitä, että kun kaikki ihmiset ovat siellä yhden kunnantalon sisällä ja siellä niinku yksi 

ihminen sillä tavalla vastaa niinku monista asioista. Että sen saman käytävän varrella on 

nämä tietyt ihmiset, niin niitten kanssa on kyllä tosi helppo sitten hoitaa asioita ja tieto 

kulkee. Että olipa se sitten vaikka joku asia X, niin tuota heti tietää että keneltä menee 

kysymään ja asia saadaan keskusteltua siinä melkeinpä kasvotusten. (haastattelu 6) 

Henkisten siilojen lisäksi nähtiin kaupungin toiminnassa myös fyysisiä siiloja. Kaupungin eri toimialat 

työskentelevät omissa rakennuksissa, jonka vuoksi esimerkiksi kahvitaukoja ja luonnollisia muita kohtaamisia 

ei tapahdu. Työntekijöiden vapaampi yhteinen tekeminen ja kohtaaminen nähtiin mahdollisuutena kehittää 

poikkisektoraalisuutta. Esimerkiksi pienemmässä kunnassa työskennellyt haastateltava toi esille, että samassa 

rakennuksessa olevia henkilöitä oli helpompi ja luonnollisempaa lähestyä ja myös tiedonkulku on ollut 

nopeampaa.  

 

Kulttuurisuunnittelu osaksi kaavaprosesseja 

Oulun eri alueet ovat aika erilaisia, että sekin on ehkä semmoinen niinku kulttuuriin, en 

sanonut varmaan siinä kulttuurin määritelmässä, mutta ajattelen, että aina semmoinen 

alueen omaleimaisuus ja alueen omat erityispiirteet vahvuudet ovat osa sitä kulttuuria. 

(haastattelu 7) 

Haastateltavat näkivät kulttuurisuunnittelun hyvänä menetelmänä alueiden kehittämiseen niiden 

omaleimaisuuspiirteitä korostaen. Haastattelujen perusteella Oulussa on hyvin vahvoja alueidentiteettejä, 

mutta toisaalta myös kaavoituksessa on vahvoja ideologeja ja oletuksia siitä, millaista kaupunkia tahdotaan.  

Kaavoituksen näkökulmasta tässä on semmoinen ongelma, että kun kaavaprosessi on 

kuitenkin lakisääteinen ja se etenee niinku tiettyjen lakipykälien mukaisesti, jotka tulee 

sitten maankäyttö- ja rakennuslaista ja sitten tavallaan taas tämmöinen 

kulttuurisuunnittelu, niin on sitten ehkä semmoista epävirallista osallistumista. Haaste 
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tässä hommassa onkin se, että miten me saadaan yhdistettyä sitten tämmöinen 

virallinen prosessi ja sitten taas tämä epävirallinen prosessi yksiin, että ne tavallaan 

sitten syöttäisivät toinen toisiaan, niin se ehkä on se hankala juttu tässä. Ja varmaan 

siihen sitten se omakin rooli liittyy, että tavallaan yrittää jotenkin löytää ne yhtymäpinnat. 

(haastattelu 6) 

Yleissuunnitelmat ja kaavarunkomaiset työskentelyt ja muut tämmöiset, jossa katsotaan 

laajoja kokonaisuuksia ja mietitään vähän niinku epätarkemmin vielä sitä, että mitä sinne 

pitäisi tulla ja minkälaista, mutta että sitten tarkemmassa suunnittelussa voi vielä tapahtua 

muutoksia, niin siellä se olisi niinku helpompi sitten tavallaan saada tällaiset ajatukset 

niinku ihmisten mieleen, mutta siinä tullaan taas sitten siihen, että kun yksittäisille 

kuntalaisille ei tämmöinen niinku kaupunkisuunnitteluprosessi ole välttämättä selvä. 

 (haastattelu 3) 

Kulttuurisuunnittelun nähtäisiin parhaiten toimivan kaavarunkovaiheessa, jolloin alueesta toteutetaan 

ohjeellinen suunnitelma. Kuitenkin tätä kaavavaihetta toteutetaan Oulussa harvemmin. Toinen vaihtoehto 

kulttuurisuunnittelun toteuttamiselle löytyi asemakaavojen vaadittavien selvitysten listalta. Tällä hetkellä 

kaavoituksen yhteydessä vaaditaan esimerkiksi ympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Jos 

kulttuurisuunnittelua toteutettaisiin vasta asemakaavojen yhteydessä, on ehdottoman tärkeää saada selkeät 

kehittämisraamit kaikille osallisille. Haastattelujen yhteydessä nostettiin esiin projekteja, joissa on innokkaasti 

lähdetty kehittelemään jotain uutta, mutta raamit eivät ole kuitenkaan olleet selkeät ja loppuen lopuksi ideoita 

ei ole käytännössä voitu toteuttaa, ideat ovat tulleet liian myöhässä tai yksittäisen toimijan sana on painanut 

enemmän kuin muiden. Kulttuurisuunnittelun ja lain vaatimiin osallistamisen vaatimuksien yhteensovittaminen 

mietitytti.  
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Kuvio 4. Kaupungin kaavavaiheet ja kulttuurisuunnittelun paras toteuttamisajankohta. Oulun kaupunki toteuttaa 

vaiheen harvemmin, koska se ei ole virallinen, lain vaatima osa.  

Ja olen itse miettinyt, että voisiko niinku kulttuuripuolella olla vastaavantyyppinen 

tuommoinen ryhmä tai elin, joka niin kuin tavallaan ottaisi kantaa kaupunkisuunnitteluun. 

Koska se vaikuttaa siltä, että niinku kaupunki ottaa niin sen toimijan X niin kuin palautteen 

tai ehdotukset niinku vakavasti. Niin voisiko olla myös semmoinen kaupunkisuunnitteluun 

niinku liittyvä kulttuuriryhmä, joka sitten arvioi niitä? Ja vaikuttaa, että siellä toimijalla X on 

myös niinku toi niinku oikeasti ymmärrystä siihen, että niitten niinku ehdotukset on myös 

niinku selkeitä ja toteuttamiskelpoisia. Jos meillä olisi niinku kulttuuritoiminnan 

kaupunkisuunnitteluun tällainen ryhmä, joka arvioisi niitä suunnitelmia ja antaisi niihin 

ehdotuksia. - -. Mun mielestä se olisi se, että tavallaan se yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 

vois niinku ehkä perehdyttää niitä kulttuuritoimijoita siihen omaan tapansa ajatella asioita, 

jolloin ne sitten saisi semmoisia ehdotuksia mitkä on niinku kehittämiskelpoisia. 

 (haastattelu 2) 

Haastatteluissa nostettiin esille mahdollisuus ottaa kulttuuritoimijoita mukaan kaupunkisuunnitteluun, jossa he 
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eivät ole tällä hetkellä vahvasti edustettuina. Oman kulttuurisuunnitteluryhmän perustamista kaupungille 

ehdotettiin. Toteuttamiskelpoisia ideoita voitaisiin saada kouluttamisen kautta: tällaista ryhmää pitää kouluttaa 

ymmärtämään paremmin kaupunkisuunnitteluun liittyviä prosesseja. Tällaisesta toiminnasta on jo olemassa 

kaupungissa toimiva esimerkki. Ylipäätään heterogeenisempiä suunnitteluryhmiä toivottiin, ja niiden nähtiin 

olevan hyvä kehittämiskohde kaupungin sisäisessä toiminnassa. 

 

Asukkaiden kanssa vuorovaikutus useassa eri paikassa eri tavoin 

Tälläkin hetkellä aika paljon osallistetaan ja se tuli mieleen, että mitä voisi kehittää niin se, 

että voisi osallistaa enemmänkin, kuin vain se mikä on vaan määrätty. Vaikka 

lakisääteisesti pitää nämä tietyt asiat sitten osallistaa ja kuulla asukkaita, niin tuota 

kaavaprosessi ajattelee niin siellä on ne, että mitkä pitää hoitaa mutta voisi tehdä 

enemmänkin. (haastattelu 1) 

Joo no ehkä sillain niinku yleisesti tuntuu, että meillä nyt, nyt varmaan vien omalta työltäni 

pohjaa, mutta meillä kyllä niinku tarjotaan monenlaisia osallisuuden ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia. Mutta se on musta hyvä kysymys, että vaikuttaako ne sitten oikeasti 

niinku mihinkään, että tavallaan se olisi niinku tärkeää, että olisi niitä prosesseja, jossa 

selvästi niinku pystytään myös niinku kuvaamaan se, että nyt kun osallistut tähän 

keskusteluun niin sillä on niin kuin oikeasti vaikutusta tänne. (haastattelu 7) 

Tämänhetkinen osallistaminen nähtiin enemmän lain vaatimana toimenpiteenä kuin osallistamisena, ja sen 

vaikutukset prosessin päätteeksi jäävät tällä hetkellä tietämättömiksi. Asukkaiden osallistaminen on tärkeä osa 

kaupunkia, mutta toimintaan kaivattaisiin yhteisiä prosesseja ja toimintamalleja eri yksiköiden välille. 

Kaavoituksen yhteydessä on huomattu, ettei aika yleensä riitä laajemman vuorovaikutuksen toteuttamiseen. 

Haastatteluiden perusteella osallistamista ja asukkaiden kanssa yhteistyötä tehdään useamassa paikassa, 

mutta tästä ei synny synergiaetuja, koska tieto ei liiku kaupungin sisällä. Vuorovaikutussuunnitelma ja siihen 

kuuluvat alueelliset kehittämisvisiot nostettiin esiin. Kyseisille visioille ei ole määritelty selkeää prosessia. 

Kulttuurisuunnittelun potentiaali nähtiin siinä, että se voisi toimia työkaluna kehittämisvisioiden laatimiseen ja 

saada prosessin selkeytettyä. Tällöin alueen asukkaat olisivat lähtökohtana suunnittelulle, jota eri alojen 

ammattilaiset työllään tukevat ja kehittävät eteenpäin. Haasteena nähtiin toisaalta erilaiset mielipiteet ja niiden 
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yhteensovittaminen. Kenen ajatukset ja toiveet painavat eniten? Kulttuurisuunnittelu nähtiin mahdollisuutena 

selkeyttää ja tuoda kaupungin sisäisiä toimijoita lähemmäksi toisiaan ja toteuttamaan suunnitelmia, joihin 

kaupunki on jo sitoutunut.  

No varmaan se niinku alussa on tärkeää, että mahdollisimman niinku laajasti viestitään ja 

sit se niinku tarjotaan sitä mahdollisuutta osallistua, että se on sitten tietenkin taas, että 

ketkä siihen niinku tarttuu, mutta että se olisi niinku tärkeätä olisi sitä tietoisuutta ainakin 

siitä, että nyt on niinku mahdollisuus lähteä mukaan ja, ja sitten halutaan aidosti niinku 

kuulla erilaisia ajatuksia ja ideoita ja toiveita niinku uuden kehittämiseksi. Että se on niinku 

hyvin oleellinen, että se kuitenkin todennäköisesti niinku ihan luonnostaan rajautuu siitä, 

että osa kokee, voivat kokea niinku tulleensa kuulluksi ja on päässyt osallistumaan vaikka 

sen parin kerran jälkeen että sitten ei niinku ole, ei koe että olisi niinku mitään annettavaa 

siihen sen jälkeen. Ja sitten osaa voi olla, että haluaa alkaa koko vuoden sitten olla 

mukana et sehän on se, että jokainen sitten saa itse määritellä sen, mutta että siinä alussa 

ainakin on se mahdollisuus kaikilla, että ei kukaan niinku sanoi että olisi jotenkin niinku 

jäänyt paitsi sen takia, että ei ole tiennyt. (haastattelu 10)   

Viestinnän kehittäminen nousi myös keskusteluihin ja erityisesti erilaisia sidosryhmiä silmällä pitäen. Tämä 

tarkoittaisi sitä, että Oulussa otettaisiin huomioon erilaiset asukkaat ja heidän kiinnostuksen tasonsa 

kaupunkikehittämiseen sekä myös ymmärrys kaupunkikehittämisestä. Kuinka moni asukas tietää, mihin 

heidän osallistumisensa vaikuttaa ja milloin pitää ottaa osaa, jos haluaa mukaan? Kaikkia asukkaita ei 

kiinnosta osallistua elinympäristönsä suunnitteluun, ja mietittiin myös sitä, miten saada kaupunkilaiset 

innostumaan kaupungista. 

 

Resurssit: raha, aika, osaaminen 

Meidän yksikkömme osalta, niin kyllä se on ihan se resurssi. Hyvä kun pystytään ja 

keretään tekemään sitä perustyötä X, niin siihen sitten jotain uutta päälle… Vaikka minua 

nyt kaikki uusi aina kiinnostaa, en siis vastaan ole, mutta ei ole aikaa. (haastattelu 11) 
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Sitten toisaalta vähän semmoista resurssien pelkoa, ettei sitten myöskään sitä yhteistyötä 

tehdä, kun halutaan panostaa omat resurssit siihen omaan ydin työhön. Välillä tuntuu, että 

myös on pelko, että jos siihen otetaan joku toinen sektorin mukaan, niin ne tulee sinne 

rahapussille niin sanotusti. Aika että rahallinen resurssi on siinä haasteena. 

(haastattelu 1) 

Haastatteluissa tuotiin esille useita resursseihin liittyviä ongelmia. Erityisesti aika nousi resurssikysymyksenä 

esiin, ja tämä näkyy myös henkilöstöpulana. Suurin osa haastateltavista huomautti, ettei heillä ole tällä 

hetkellä aikaa tehdä yhteistyötä tai suunnitella sitä, jolloin myös uudenlaisessa tekemisessä jää helposti 

vastuut jakamatta. Uuden syntymiselle ei tunnu jäävän aikaa, kun työntekijöiden oletetaan olevan jatkuvasti 

mahdollisimman tuotteliaita. Uuden tyyppinen tekeminen voisi kuitenkin kiinnostaa. Ajanpuute heijastuu myös 

yhteistyöhön, koska uusille asioille tai tavoille tehdä ei uskalleta sanoa kyllä. Sen pelätään enemmän 

kuormittavan kuin tuovan helpotusta. Lisäksi aikaa vuorovaikutukselle on niukasti ja osaamisessa koetaan 

olevan aukkoja. Paremmilla henkilöstöresursseilla pystyttäisiin tekemään ennakoivampaa työtä. Tällä hetkellä 

työaika menee suurimmalla osalla tämänhetkisten ongelmien ratkaisemiseen, jolloin tulevaisuuden 

suunnitellulle ei jää aikaa. Toinen resurssikysymys, joka puhututti haastateltavia, oli raha. Usein yhteistyö 

nähdään haastavana, koska ensimmäisenä tulee keskusteluihin, kenen rahapussista asia toteutetaan.  

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen 

Periaatteessa tietotekniikka voisi mahdollistaa sen jotenkin, eli siis tämmöinen niinku 

minikommentointi. Kaikkihan sitä tekee jonkun verran, mutta veikkaan, että aika paljon 

asiantuntemusta kyllä jää käyttämättä. Ja siinä nyt totta kai, se on aika kysymys. Mutta 

siinä voisi kyllä ajatella, että jotain työkaluja kehitettäisiin siihen. Ainakin minulla on 

helppoa kyllä heittää kommenttia johonkin asiaan, jos tulee silleen täsmällisesti, että tässä 

nyt on tämmöinen juttu, että voitko ihan lyhyesti kommentoida jotain. (haastattelu 5) 

Digitaalisten alustojen ja työkalujen hyödyntäminen nostettiin haastatteluissa esiin, koska maailmanlaajuinen 

pandemia on puskenut meidät kaikki miettimään erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Poikkisektoraalisen 

työskentelyn avuksi pohdittiin sähköistä alustaa, jolloin kaikkeen tekemiseen ei tarvitsisi erikseen kutsua 
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kokousta koolle. Lisäksi yksi haastateltava nosti esiin kaupungin sisäiset kanavat sekä sen, miten näissä 

kanavissa erilaisen ammattitaidon esille tuominen on tärkeää. Kun kaikki kirjoittaisivat omat 

erikoisosaamisensa tarvittaviin kanaviin, osaajien löytäminen voisi myös helpottua. Digitaalisten alustojen 

hyödyntämistä myös osallistamisen kehittämiseen nostettiin esille.  
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Työlläni oli kaksi tutkimuskysymystä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen myötä lähdin selkeyttämään kulttuurin 

nykytilaa, asemaa ja kehittäjä Oulun kaupungin työntekijöiden keskuudessa ja kaupunkiorganisaation sisällä. 

Toisen tutkimuskysymykseni tiimoilta tutkin, mitkä ovat Oulun kaupungin suurimmat sisäiset mahdollisuudet ja 

haasteet kulttuurisuunnittelun käyttöönotossa nykyisissä hallintorakenteissa. Lisäksi pohdin, voisiko 

kulttuurisuunnittelun käyttöönotto olla ylipäätään mahdollista.  

  

Ensimmäinen havaintoni oli, etteivät haastateltavien vastaukset poikenneet huomattavasti jo 

kulttuurisuunnittelua hyödyntäneiden kuntien edustajien sekä asiantuntijoiden näkemyksistä. Voidaanko tästä 

päätellä, että kyseessä on isompi organisaatioiden toimintakulttuuriin ja rakenteisiin liitettävä haaste kuin vain 

kulttuurisuunnitteluun liittyvä haaste? Toinen havaintoni oli, että suurimpaan osaan haasteita tulisi löytää 

ratkaisu, toteuttaa jokin muutos ja tehdä päätöksiä, ennen kuin kulttuurisuunnittelua olisi mahdollista lähteä 

toteuttamaan.  

 

Kulttuurin haastava määritelmä, kehittäminen ja rooli 

Teoriakirjallisuudesta saamani ymmärryksen sekä haastatteluiden myötä voin todeta, että kulttuuri on 

todellakin laaja ja monitahoinen ilmiö ja sen määritteleminen sekä myös sen kehittäjien ja kehittämistarpeiden 

tunnistaminen on vaikeaa. Haastatteluiden perusteella kulttuuri koetaan merkityksellisenä asiana Oululle, 

mutta sen määrittelemättömyys aiheuttaa epäselvyyttä. Haastateltavat näkivät kulttuurin sen laajan 

määritelmän kautta, mutta se kuitenkin supistui hyvin nopeasti, kun haastatteluissa alettiin puhua kulttuurista 

kaupunkikontekstissa. Kuten Simo Häyrynen (2015) on todennut, kulttuuri tulisi ymmärtää laajasti mutta näin 

harvemmin tapahtuu. Oli mielenkiintoista kuulla, että kaupungilla on yhdessä työyhteisössä yhdessä 

määritelty, mitä kulttuuri heidän toiminnassaan tarkoittaa. Kulttuurin määrittelyä voisi tehdä kaupungin sisällä 

laajemminkin. Kulttuurin käsitteen moninaisuus ja organisaatioihin kehittyneet omat sisäiset kulttuurit ja 

toimijoiden kaventuneet määritelmät kulttuurista voivat muuten olla jarru kulttuurisuunnittelun onnistumiselle. 

Kulttuurisuunnittelun näkökulmasta nämä ovat tärkeitä havaintoja, kun aletaan pohtia, ketkä kaikki 

työskentelevät Oulun kaupungilla kulttuurin parissa ja millaista keskustelua kulttuurista voisi olla hyödyllistä 

käydä ennen kuin kulttuurisuunnittelua voidaan toteuttaa. 

 

Jäävuoria jäävuorien sisällä  

Kulttuurisuunnittelun käyttöönottoon liittyy niin mahdollisuuksia kuin myös haasteita.  Koska työni pyrkii 
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tarkastelemaan kulttuurisuunnittelua Oulun kaupungin nykyrakenteissa ja toiminnassa, on hyvä ensin pohtia, 

miten kulttuurisuunnittelu vertautuu niihin. 

 

Haastatteluissa nousi esiin, että strategioiden läpileikkaavuudesta ei ole takeita. Eli toisin sanoen Oulun 

kaupungin työntekijät eivät välttämättä työskentele ainakaan täysin strategioiden mukaisesti. Toisaalta he eivät 

kenties ole tietoisia kaikista strategioista. Tästä antoi viitteitä kulttuuristrategiasta ilmoilla oleva tietämättömyys. 

Kulttuurisuunnittelua tulee tehdä poikkisektoraalisesti, mutta käytännössä se on tämänhetkisten rakenteiden ja 

toimintakulttuurin vallitessa haastavaa. Verkostomaisesta ja poikkisektoraalisesta työskentelystä puhutaan 

paljon, mutta lopulta se, missä hallintokunnassa työntekijä työskentelee, määrittää sen mitä hän tekee. Lisäksi 

jokaisen tulee saada ensisijaisesti oma määritelty ydintyönsä hoidettua. Tällä hetkellä myös resurssit ovat 

tiukalla, joten uudenlaiseen tekemiseen ryhtyminen voi tuntua hankalalta. Lisäksi haastatteluissa kävi ilmi, 

etteivät kaikki ole halukkaita muutokseen tai heillä ei ole intressejä toimia eri tavalla. Nämä ovat haasteita, 

jotka linkittyvät toimintakulttuuriin. Nykyisellä kaupunkirakenteella on pitkät juuret, ja koska rakenteita on 

paljon, sen sisällä on erilaisia toimintakulttuureja. 

  

Mielestäni olisi siis tärkeä pystyä tarkastelemaan vielä lähemmin eri hallintokuntien toimintakulttuuria Scheinin 

jäävuorimallin eri kerrosten mukaisesti ja pohtia sen vaikutuksia kaupunkiin ja sen toimintaa. Itse jäin erityisesti 

miettimään, montako ”jäävuorta” löytyy Oulun kaupungin kaupunkirakenteista. Mielestäni haastattelut viittaavat 

siihen suuntaan, että valloilla on useanlaista toimintakulttuuria, eikä vain yksi malli, joka leikkaisi läpi kaiken 

kaupungin toiminnan. Ovatko kaikki nämä linjassa kaupunkistrategian ja sen alastrategioiden, kuten 

kulttuuristrategian tai vuorovaikutussuunnitelman, kanssa? Miten erilaiset toimintakulttuurit vaikuttavat 

kaupunkisuunnitteluun ja kulttuurin mukaan ottamiseen? Jos yhteistä toimintakulttuuria ja sen kautta tulevia 

prosesseja ja vastuualueita ei ole olemassa ja johtotasolta määritelty, kulttuurisuunnittelun toteuttamiseen 

tulee määrätä ihmiset tekemään yhteistyötä tai vain toivoa, että kaikki haluavat tehdä yhteistyötä. Rakenteet 

ovat selkeitä, mutta haastattelujen perusteella prosesseissa, strategioissa ja tavoitteissa on eroja, ja näihin 

kaikkiin taas vaikuttavat eri yksiköiden toimintakulttuurit. 

  

Olen kuviossa 5 pyrkinyt avaamaan sitä, miten Scheinin (1987) jäävuorimalli toteutuu tällä hetkellä Oulun 

kaupungilla ja millaisia mahdollisuuksia kulttuurisuunnittelu voisi edellä mainittuihin haasteisiin tuoda. 

Kulttuurisuunnittelu voisi toimia yhteisenä nimittäjänä uudenlaiselle toiminnalle. Se voisi vetää yhteen 

tarkastelevaksi useampia strategisia painopisteitä ja niiden asiakirjoja ja sen kautta selkeyttää erilaisia 
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prosesseja ja yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien välillä. Scheinin mallissa alimmaksi jäävät 

kyseenalaistamattomat ja alitajuiset asiat, jotka mielestäni ovat kaupungin omat sisäiset jäävuoret eri 

hallintokunnissa. Kulttuurisuunnittelun kautta voitaisiin avata keskustelua valloilla olevista toimintakulttuureista, 

tavoitteena vähentää siiloutumista, kasvattaa luottamusta eri hallintokuntien välillä ja kehittää yhteistyötä. 

Lisäksi digitaalisten työkalujen hyödyntämistä olisi hyvä tarkastella poikkisektoraalisena työkaluna, toisaalta 

myös sellaisten käyttöönotto vaatii toimintakulttuuriin liittyvän muutoksen ja kaikkien sitoutumisen. Erilaisten 

toimintakulttuurien tarkastelu yhdessä erilaisten strategisten tavoitteiden kanssa voisi avata mahdollisuuksia 

osallisuuden kehittämiseen synergiaetujensa vuoksi. Tällöin myös osallisuuden taso voisi nousta Arnsteinin 

(1969) tikkaiden korkeimmalle tasolle.

 

Kuvio 5. Kulttuurisuunnittelun hyödyntämisestä voisi saada selkeyttä koko kaupungin toimintakulttuuriin. 

 

Tekohengitystä vai oikeaa muutosta? 

Jos toteutamme vakiintuneiden toimintatapojen ja rakenteiden ehdoilla muutoksen, onko se silloin oikeasti 

muutos? Kuten Schein (1987) on todennut, johtajien ja johtoasemassa olevien henkilöiden tulee rakentaa, 

ymmärtää ja johtaa organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria. Heidän pitää olla myös valmiita tarvittaessa 

tuhoamaan sen. Myös Häyrynen (2017) on todennut, että kulttuurisuunnittelun käyttöönottaminen edellyttää 

koko kaupunkiorganisaatiolta toimintatapojen uudelleenarviointia. Jäin kovasti pohtimaan kysymystä siitä, 
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tulisiko Oulun kaupungin osittain tai kokonaan tuhota omaa toimintakulttuuriaan eri hallintokunnissa ja alkaa 

kulttuuri-ilmastonmuutoksen myötä rakentamaan uutta, jolloin kulttuurisuunnittelulle tai muulle uudelle 

yhteistyön tekemiselle syntyisi paremmat mahdollisuudet onnistua. Ja mitä taas tapahtuu, jos 

toimintakulttuuria ei lähdetä tietoisesti hajottamaan tai muokkaamaan vaan aletaan toteuttaa 

kulttuurisuunnittelua vanhoilla totutuilla tavoilla? Toisaalta onko sekään oikein, että tuhotaan kaupungin sisällä 

vallitseva monimuotoinen toimintakulttuuri? Ja jos toimintakulttuuriin lähdetään tekemään isoja muutoksia, 

siihen liittyy mielestäni myös riskejä. Kaikki eivät välttämättä sitoudu muutokseen, jolloin työt kasaantuvat 

enemmän kulttuurisuunnittelumyönteisille henkilöille. Lisäksi osa henkilöstöstä saattaa vaihtaa työpaikkaa, 

jolloin hiljaista tietoa voi valua ulos organisaatiosta. 

  

Resurssien, kuten ajan, henkilöstön ja rahan, puutteet nousivat vahvasti esiin toteuttamissani haastatteluissa. 

Sitran työryhmä (2018) on ehdottanut valtioneuvoston kanslialle ilmiömäistä hallintotapaa, jossa ei ole lähdetty 

muuttamaan rakenteita vaan tapaa toimia. Nimensä mukaisesti mallissa lähdetään toimintaan ilmiöt edellä ja 

niihin varataan omat budjetit. Ilmiötä tai haasteita kokonaisuuksina tarkasteltaessa voitaisiin saada myös 

synergiaetuja, kun yhteistyö poistaa päällekkäistä tekemistä ja vapauttaa resursseja muualle. Kyseisen 

toimintatavan käyttöönoton mahdollisuuksia olisi mielestäni hyvä tarkastella enemmän.  

  

Tähän perään on kuitenkin hyvä vielä pohtia, miksei Oulussa toimintakulttuuri ole muuttunut, vaikka jo 

kymmenen vuotta sitten Charles Landry (2011) on antanut selkeitä näkemyksiä siitä, millaista muutosta 

kaupunki kaipaisi. Onko kyseessä muutoksen tahtomattomuus vai strategiapaperi, jossa käytäntö on jäänyt 

vähemmälle ja tästä johtuen muutokset toteutumatta? Onko tällä hetkellä johtotasolla tarpeeksi tietoa siitä, 

millaisia muutoksia ja prosesseja tarvitaan, jotta strategiat muuttuisivat teoiksi työntekijöiden arjessa? Oulun 

kaupunki on rohkeasti ilmoittanut Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeessaan hakevan kulttuuri-

ilmastonmuutosta, mutta miten tätä muutosta lähdetään tekemään kaupungin omiin rakenteisiin ja tapoihin? 

Kenellä on tarpeeksi valtaa ja vastuuta, jotta pystyy muuttamaan tällaisen toimintakulttuurin kurssin koko 

kaupungin tasolla? 

 

Kulttuurisuunnittelun ajoitus kaupungin projekteissa ja hankkeiden haasteet 

Vaikka toteutin maisterintutkielmani osana Lähiöohjelman Kestävä Kaijonharju -hanketta, työni tarkoituksena 

on ollut selvittää kulttuurisuunnittelun käyttöönoton mahdollisuuksia Oulussa pitkällä tähtäimellä, ei ainoastaan 
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yhtä hanketta varten. Kulttuurisuunnittelu tulisi toteutua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

kaupunkisuunnittelua. Luettuani teoriakirjallisuutta aiheesta totesin, että Kaijonharjuun toteutettava 

kulttuurisuunnittelu oli jo myöhässä hankkeen alettua. Toinen haaste, joka usein hankkeissa on, on saada 

parhaat käytännöt osaksi arkikäytäntöjä. Maunu Häyrynen (2017) on todennut, että kulttuurisuunnittelu on 

onnistunut yksittäisissä hankkeissa, muttei pidemmällä aikavälillä. Myös haastatteluissa tämä nousi esiin. 

Hankkeissa olleita toimivia toimintatapoja voi olla jälkikäteen hankalaa istuttaa kaupungin perustoimintaan. 

Lisäksi on syytä kysyä, kenellä on vastuu niiden istuttamisesta. 

  

Kuviossa 6 olen mallintanut Kestävä Kaijonharju -hankkeen etenemisen oman käsitykseni mukaiseksi. Lisäksi 

olen pohtinut sitä, millaisia lisäresursseja tämänkaltaiset hankkeet voivat alueiden kehittämiseen tuoda. 

Ongelma on kuitenkin siinä, että hankkeen jälkeen kyseiset resurssit katoavat. Lisäksi minulle jäi epäselväksi, 

mitä ei-toteutuneille ideoille, osana tällaisia hankkeita tai kaupunkilaisten kuulemisessa, tapahtuu hankkeen 

päätyttyä. Haastatteluissa nousi esiin myös, että Oulun kaupunki harvemmin toteuttaa kaavarunkovaiheen. 

Koko kaupungin yleiskaavasta hyppy suoraan asemakaavoihin ei juuri tarjoa mahdollisuuksia tarkastella 

aluetta kokonaisuutena. Tällöin yleissuunnitelman/kaavarunkovaiheen ja kaupunginosavisioiden yhdistäminen 

ja tekeminen tarvittaville asuinalueille, jos ei jopa kaikille, on tärkeää. Tähän kaavavaiheeseen 

kulttuurisuunnittelu sopisi hyvin. Toisaalta kaavarunkovaihe toteutetaan yleensä täysin uusille aluille, joilla ei 

ole vielä asukkaita tai sellaisille alueille, joissa on luvassa suuria muutoksia (Autio 2021). Pitäisikö siis 

kulttuurisuunnittelun sittenkin olla yleiskaavan ”punainen lanka”, jota varten jokaiselle alueelle toteutettaisiin 

oma aluevisio kulttuurisuunnittelun työkaluja hyödyntäen?  
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Kuvio 6. Kulttuurisuunnittelun toteutuminen osana Lähiö-hanketta. Kulttuurisuunnittelu oli jo myöhässä, kun 

hanketta alettiin toteuttamaan. Lisäksi hankkeen kautta kulttuurisuunnittelu jää lyhyeksi kokeiluksi verraten 

sisäisen toimintakulttuurin kokonaisvaltaiseksi muutokseksi ja kulttuurisuunnittelun arkiseksi tekemiseksi.  

 

Oulun kaupungin valmiudet kulttuurisuunnitteluun 

Onko Oulun kaupungilla valmiudet toteuttaa kulttuurisuunnitteluprosessi? Mielestäni valmiudet ovat ainakin 

yhtä hyvät kuin muilla sitä hyödyntäneillä kaupungeilla, mutta ei ehkä yhtä hyvät kuin pienemmillä kunnilla. 

Haastateltavat näkivät kulttuurisuunnittelun haastavana, mutta kiinnostavana tapana kehittää kaupunkia. Olen 

itse samaa mieltä. Kuitenkin kaupunki kaipaa ehkä kulttuuri-ilmastomuutosta toimintakulttuurinsa. Jos Oulun 

kaupunki haluaa aloittaa oman muutoksen, kulttuurisuunnittelun hyödyntäminen laajemmin voisi olla yksi hyvä 

keino lähteä muutosta tekemään.  

 

Mitä tulisi mielestäni käytännössä tapahtua ensimmäiseksi, jotta kulttuurisuunnittelua voitaisiin harkita Oulussa 

hyödynnettäväksi? Johtoryhmä kattaa kaikki hallintokunnat, joten ymmärrykseni mukaan heidän pitäisi 

määritellä, että kulttuurisuunnittelua aletaan hyödyntää Oulussa. Tämän jälkeen tulisi kartoittaa 



   

 

 

52 

 

kulttuurisuunnittelua kaipaavat alueet ja projektit ja kehittämistyölle sen vaatimat resurssit. Esimiesten avulla 

tulisi löytää tarvittavat asiantuntijat sekä myös määritellä käytettävissä oleva työaika. Paljonko 

kulttuurisuunnittelua edistävillä on käytössä työajastaan kulttuurisuunnittelulle, ei vaan kokouksissa käymiseen 

vaan myös itse tekemiseen? Kulttuurisuunnitelulla pitää olla vetäjä, joka nousi esiin niin kulttuurisuunnitteluun 

liittyvässä kirjallisuudessa kuin haastatteluissa. Kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua tuntevat parhaiten 

yhdyskunta ja -ympäristöpalveluiden asiantuntijat, kun taas asukkaiden arjesta, osallisuudesta ja kulttuurista 

tietävät enemmän sivistys ja -kulttuuripalveluiden asiantuntijat. Työtä voisi esimerkiksi vetää työpari, jossa olisi 

edustajat molemmista hallintokunnista tai henkilö, jolla on tarpeeksi ymmärrystä molempien hallintokuntien 

prosesseista ja henkilöstöstä.  

  

Koska edustan itse myös kaupungin työntekijä, on hyvä hiukan pohtia, tahtoisinko minä kulttuurisuunnittelua? 

Mielestäni kulttuurisuunnittelu on mielenkiintoinen tapa kehittää kaupunkeja, ja laajempi käsitys kulttuurista 

tekee siitä hyvin innostavan. Tällaisen toimintatavan läpi vieminen voi kuitenkin olla hankala prosessi, mutta 

toisaalta tarpeellinen, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden kompleksisiin haasteisiin. 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessa on tärkeää arvioida tutkimuksen luotettavuutta, toisin sanoen reflektoida omaa tekemistä. 

Laadullisessa tutkimuksessa, kuten muussakaan tutkimuksessa, tulokset eivät voi olla sattumanvaraisia. 

Käsiteltyjen tutkimuskäsitteiden on oltava linjassa tutkimusongelman ja aineiston kanssa ja omaan tekemiseen 

tulee suhtautua kriittisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Koin työn tekemisen mielekkääksi kaksoispositioni ja kahden eri hallintokunnan ollessa tilaajana. En itse 

kuitenkaan työskentele kummassakaan tilaajayksikössä, ja tämä antoi mielestäni tilaa keskustelulle ja 

mahdollisuuden pysyä neutraalina osapuolena. Työni tavoitteena on ollut kehittää koko 

kaupunkiorganisaatiota ja nostaa esiin jopa hankalia ja syvällä olevia haasteita. Vaikka oma positioni vaikuttaa 

työni tuloksiin, uskon, että kaksoispositioni myötä pystyin keskustelemaan syvällisemmin haastateltavien 

kanssa, kun yhteistä samaistuttavaa rajapintaa löytyi paljon. Työstin maisterintutkielmaani osissa. Tutkailin 

aineistoa, teoriaa ja pohdintaa vuorotellen, jotta sain ne linjaan toisiinsa nähden. Aloittaessani haastatteluja en 

tiennyt, millaisia vastauksia ja sisältöä haastatteluista oli luvassa. Ajatus toimintakulttuurin käsittelemistä 

osana työtäni tuli osallistuttuani useampaan yhteistyökehittämistä koskevaan webinaariin. Toimintakulttuurin 

käsittely toi mielestäni selkeyttä työni tuloksiin. 
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7.2 Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimuksellani on ollut myös rajoitteita, kuten tutkimuksella aina on. Haastattelukutsuja lähettäessäni yksi 

potentiaalinen haastateltava otti kutsun epäröiden vastaan. On mahdollista, että haastatteluihin on osallistunut 

vain henkilöitä, joita aihe kiinnostaa ja jotka kaipaavat muutosta kaupungin tämänhetkiseen toimintakulttuuriin. 

Haastatteluja varten oli mahdollista kutsua vain rajallinen määrä henkilöitä, jonka vuoksi kaikki kaupungin 

yksiköt eivät olleet aineistoissa mukana. Tutkimuksen tavoitteena on ollut olla mahdollisimman objektiivinen, 

vaikka teinkin työn omalle työnantajalleni. Kulttuurisuunnittelu oli aiheena hyvin laaja, ja työn aiheen 

rajaaminen sekä aineiston teemoittelu olivat haasteellisia tehtäviä. Suunnittelu ja kulttuuri ovat myös 

molemmat hyvin laajoja ja moniulotteisia käsitteitä.  

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Kulttuurisuunnittelun hyödyntämistä on tutkittu vähän suurempien kaupunkien kehittämiseen suomalaisessa 

kontekstissa, joten sen käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita olisi kiinnostavaa tutkia laajemminkin 

Suomen suurimmissa kaupungeissa. Toisaalta kulttuurisuunnittelu ei ole saavuttanut yhtä suosittua asemaa 

Suomessa kuin alun perin otaksuttiin (Taide käyttöön -hanke 2020). Maunu Häyrynen arvioi tämän johtuvan 

siitä, että paljon samanhenkistä kehittämistä tehdään, mutta ei suoranaisesti kulttuurisuunnittelua. Ovatko 

kaupungit tietoisia kulttuurisuunnittelusta vai onko olemassa joitain muita näkymättömiä, esimerkiksi 

valtakunnallisia, jarruja, joiden vuoksi menetelmää ei ole otettu laajemmin käyttöön vai onko toimintakulttuurin 

muuttaminen liian hankalaa?  

 

Myös haastatelluissa esiin noussutta maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ja sen vertautumista 

kulttuurisuunnitteluun voisi olla hyvä tutkia tarkemmin. Myös esimerkiksi 2019 päivitetyn kulttuurilain 

toteuttamista ja sen toteuttajia voisi olla hyvä tarkastella. Ketkä kaikki toimijat tarvitaan saman pöydän ääreen 

keskustelemaan erinäisten lakien vaatimuksista ja niiden täyttöönpanosta? 

 

Oulun kaupunki on kiinnostunut kulttuurisuunnittelun kokeilusta, mutta takeita sen pitkäaikaiselle 

hyödyntämiselle ei ole. Tämänhetkinen kokeilu on lähtenyt liikkeelle niin kuin yleensä kulttuuripuolelta, mutta 

myös työntekijöistä, ei johdosta. Jos kulttuurisuunnittelua päätetään alkaa hyödyntää enemmän, sen 

juurtumista kaupungin käytäntöihin voisi tutkia pidemmällä aikavälillä. Voisi tarkastella, onko se tuonut 

muutosta kaupungin sisäiseen toimintakulttuuriin ja selkeyttä osallisuuden prosesseihin ja ymmärrystä 

kulttuurin laajempaan määrittelyyn. Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen ja kulttuuristrategian 2030 



   

 

 

54 

 

seuraaminen yhdessä kulttuurisuunnittelun mahdollisten toimintakulttuurin muutosten kanssa voisi olla 

mielekästä. 
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LIITTEET 

LIITE 1. 

 

Mitä on kulttuurisuunnittelu?” -esityksen esitysmateriaalit 

 

Esitysdia 1.  

 

 

Esitysdia 2.  
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LIITE 2. 

TEEMAHAASTATTELUIDEN RUNKO 

OSIO I.  
LÄMMITTELY 

Hallintokunta ja titteli  

Lyhyesti työnkuva 

Lähiöohjelman osuus omassa työssä 

koulutustausta ja suuntaus/suuntaukset 

KULTTUURI & KAUPUNKIKEHITTÄMINEN - NYT 

Kulttuurin määrittely, henkilön oma käsitys 

Kulttuurin rooli, merkitykset ja kehittäminen Oulussa ja Oulun kaupungilla: kuka, miten ja mitä tekee 

Kulttuurin rooli, merkitykset ja kehittäminen omassa hallintokunnassa/työyhteisössä: kuka, miten ja mitä tekee 

Onko yhdessä määritelty kulttuuria? Kulttuuristrategian rooli? 

OSIO II. 
KULTTUURISUUNNITTELU-esitys  

onko entuudestaan tuttu? 

KULTTUURI & KAUPUNKIKEHITTÄMINEN KULTTUURISUUNNITTELUSSA 

Millaisia ensiajatuksia herättää 

Haasteet/uhat ja mahdollisuudet 

Oma ja edustaman työyhteisön rooli  

Jo toimivat tavat/käytännöt, joita voitaisiin hyödyntää 

Minkä pitäisi muuttua / tarpeelliset muutokset jos haluttaisiin integroida perustoimintaan 

Menetelmän käynnistäminen, koordinointi ja johtaminen, keille/kenelle kuuluu? 

Laaja-alainen yhteistyö ja asiantuntijuuden tunnistaminen (paikallisyhteisö, kaupungin sisäinen asiantuntijuus, muut asiantuntijat...) 

Erilaiset näkemykset ja niiden huomiointi 

poikkisektorinen työskentely ja käytäntöön vieminen 

Päätöksenteko ja toimeksianto 

Osallisuus ja alhaalta ylöspäin työskentely (sisäinen ja ulkoinen) 

Menetelmän hyödyllisyys, voisiko kuulua sinun työhösi? 

MUUTA 

Lisäteemoja: mittaristo, mallikaupungin ja esimerkki projektit 

Jotain muuta tietoa, mietteitä tai henkilöitä aiheisiin, joista on juteltu liittyen, joita en hoksannut kysyä, mutta haluaisit niistä kertoa? Tai 
jotain muuta kysyttävää 
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LIITE 3. 

TEUSTAUSVAIHEEN KOODIT 

KOODI MERKITTY 
UHAT JA HAASTEET 94 
MAHDOLLISUUDET 96 
ENSIAJATUKSET 4 
KULTTUURIN MÄÄRITELMÄ 13 
KULTTUURIN MÄÄRITELMÄ: haasteet 7 
KULTTUURIN MÄÄRITELMÄ: kehittäjät 4 
KULTTUURIN MÄÄRITELMÄ: kulttuurin ymmärrettämättömyys 5 
KULTTUURIN MÄÄRITELMÄ: OMA 12 
KULTTUURIN MÄÄRITELMÄ: rooli & merkitys 5 
kulttuurisuunnittelu: tuntematon 6 
kulttuurisuunnittelu: tuttu 1 
kulttuurisuunnittelu: tuttu nimi 3 
sisäinen ja ulkoinen: erilaiset ihmiset ja asenteet 5 
sisäinen ja ulkoinen: erilaiset näkemykset 2 
sisäinen: mittaristot ja niiden tarpeellisuus 2 
sisäinen: arvostuksen puute 1 
sisäinen: asenteet 2 
sisäinen: asiantuntijuuden tunnistaminen 0 
sisäinen: ennakoivampi työskentelytapa 2 
sisäinen: erilaiset toimintatavat 2 
sisäinen: hallintokuntien väliset erot 1 
sisäinen: jo toimivat tavat 1 
sisäinen: kenen budjetista maksetaan 2 
sisäinen: kiire 2 
sisäinen: kulttuurin määrittelemättömyys kaupungin sisällä 1 
sisäinen: kulttuurisuunnittelu termin selkeyttäminen 1 
sisäinen: kulttuurisuunnittelun johtaminen 4 
sisäinen: kulttuurisuunnittelun käynnistäminen 3 
sisäinen: kulttuurisuunnittelun koordinointi 4 
sisäinen: mahdollisuudet tehdä muutoksia 2 
sisäinen: näennäisosallistaminen 1 
sisäinen: oma työ ensin 2 
sisäinen: paneutumisen puute 2 
sisäinen: rahojen/työtehtävien selkeä jako 2 
sisäinen: rakenteet 2 
sisäinen: resurssipuute: aika 1 
sisäinen: resurssipuute: henkilöstö 5 
sisäinen: resurssipuute: osaaminen 1 
sisäinen: resurssipuute: raha 2 
sisäinen: roolin vangit 1 
sisäinen: roolitus 1 
sisäinen: selvityksen tekeminen osana kaavaprosessia 1 
sisäinen: tarpeet ja tarjonta eri palvelualueiden välillä 1 
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sisäinen: toimintatavat ei juurru 1 
sisäinen: työryhmän muodostus 1 
sisäinen: yhteistyö 3 
sisäinen: ymmärryksen puute 3 
sisäiset: virkamiesten omat idealogiat 1 
sisäinen: tarvittavat muutokset 1 
ulkoinen ja sisäinen: kuka on minkäkin asian ammattilainen? 1 
ulkoinen: asukkaiden ymmäryksen puute kaavoista 1 
ulkoinen: kenen ääni kuuluu 4 
ulkoinen: ketä kuullaan suunnittelussa 3 
ulkoinen: kulttuurin näkeminen kulttuuripalveluiden kautta 1 
ulkoinen: media 1 
ulkoinen: muiden tavoitteet 1 
ulkoinen: näennäisosallistaminen 1 
ulkoinen: osallisuus 6 
ulkoinen: talous 1 
ulkoinen: viestintä ja saavutettavuus 2 
ulkoinen: ymmärryksen rakentaminen 2 
ulkoiset: verkostot ja henkilöt 4 
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LIITE 4.  

En julkaise haastatteluista nimiä, yksiköitä taikka haastatteluajankohtaa, jotta haastateltavia henkilöitä ei voida 

tunnistaa. Haastattelut on toteutettu helmi-maaliskuun 2021 aikana. Haastatteluiden toteuttamiseen on 

hyödynnetty Teams-sovellusta ja kaikki haastattelut on nauhoitettu. Haastattelut on numeroitu 

haastatteluotteiden perään siinä järjestyksessä kuin haastattelut on toteutettu.  

Haastattelu 1 – Kesto: 1:05:15 

Haastattelu 2 – Kesto: 57:10 

Haastattelu 3 – Kesto: 1:14:44 

Haastattelu 4 – Kesto: 59:53 

Haastattelu 5 – Kesto: 57:33 

Haastattelu 6 – Kesto: 49:09 

Haastattelu 7 – Kesto: 51:19 

Haastattelu 8 – Kesto: 39:55 

Haastattelu 9 – Kesto: 55:17  

Haastattelu 10 – Kesto: 50:10 

Haastattelu 11 – Kesto: 57:49 


