
Tutkintona Jyväskylä, kausi 2 jakso 7: Osallisuus ja vaikuttaminen 
 
 
Sakke: Tutkintona Jyväskylä. Ikuiset Henkiset opiskelijat, Aapeli ja Sakke, tutustuvat Jyväskylän 
opiskelijan ja vastavalmistuneen näkökulmasta. 
 
Aapeli: Pitkä oppimäärä Jyväskylästä tuo kaupungin palvelut, henkilöt ja tarinat kuulokkeisiin 
ytimekkäästi. 
 
Sakke: Kuuntele ja tiedät mitä Jyväskylässä voi tehdä opiskelijabileiden ulkopuolella tai tutkinto 
kädessä. 
 
Sakke: Tervetuloa Tutkintona Jyväskylän Osallisuus ja vaikuttaminen -jaksoon. Täällä ikuinen 
henkinen opiskelija Sakke, tuttuun tapaan tämän mikrofonin takana. Ja myös sieltä iloisesti 
hymyilee Aapeli. 
 
Aapeli: Tervehdys kuulijat! 
 
Sakke: Ja tänään meillä on aivan erinomainen vieras, Jyväskylän kaupungin 
osallisuuskoordinaattori Tanja Räty, tervetuloa. 
 
Tanja: Kiitos paljon. 
 
Sakke: Ihan tässä helpot alkuun pois, niin me haluttaisiin kuulla, mihin sä oot osallistunut viimeksi? 
 
Tanja: Mihin mä oon osallistunut viimeksi? Se on hyvä kysymys. Jos ajatellaan, niin ainakin nyt 
aamulla mietin, mitä syön aamupalaksi ja mitä laitan päälle, ja sillä tavalla osallistuin omaan 
elämääni. Mutta ehkä nyt viimeisimpänä tämä podcast, eikö vaan? 
 
Aapeli: No mutta tämähän on erinomaista. Se osoittaa, että aika pieniinkin asioihin voi osallistua, 
että maailmaa ei tartte muuttaa aina kerralla valmiiksi. Vai mitä Sakke? 
 
Sakke: No se on just näin ja ite aina tykkään osallistua kaikkeen, niin tää on hyvä kuulla, että myös 
tämä vaatteiden laitto, niin saan laittaa tähän omaan listaan, että tämäkin on osallistumista. 
Mutta mitä ihmettä se osallistuminen nyt tarkoittaa? 
 
Tanja: No sitähän voi ajatella tosi monelta kantilta sitä osallistumista, osallisuutta tai 
vaikuttamista. Kyl se mun mielestä ehkä kaikille meille läheisin juttu on se, et sä oot jotenkin 
osallisena sun omassa elämässä ja päätät sun elämässä asioista ja sitä kautta ehkä sä voit 
paremmin, kun pääset vaikuttamaan asioihin siinä. Mut sittenhän me voidaan puhua, et se voi sit 
kasvaa erilaisiin muihin asioihin se osallisuuden juttu. Sä voit olla vaikka sun asuinalueella jotenkin 
aktiivinen, olla osallisena asioissa. Sä voit olla kaupungissa ja Jyväskylän kaupungissa jotenkin 
osallisena, vaikka hakea kuntavaaleissa ehdokkaaksi tai monessa muussakin asiassa, mut niitä on 
tosi monenlaisia juttuja, missä pystyy olemaan ja tasoja on tosi monia. 
 



Sakke: Tuosta tuli mieleen, että osallistuminen ja vaikuttaminen, niin kuin jakson teemakin 
nivoutuu yhteen. Mutta voiko osallistua ilman että vaikuttaa? 
 
Tanja: No… niin se on hyvä kysymys. Voi varmaan osallistua ilman, että vaikuttaa, koska yks asia 
esimerkiksi mun työssä, kun mä mietin niitä kaupunkilaisten osallisuuden mahdollisuuksia, niin on 
se, että pitää saada jonkinlaista feedbackia myös siitä, että miten se on vaikuttanut, että siinä 
ollaan oltu mukana vaikka antamassa oma ajatus johonkin kehittämiseen. 
 
Aapeli: Se on hyvä, että tässä tuli heti tällaisia konkreettisia asioita, että miten sitä osallisuutta ja 
vaikuttamista voi toteuttaa. Eli onko osallisuutta esimerkiksi se, että minä laitan nyt jostakin 
kaupungin palautekanavaa pitkin viestiä, että minun mielestä on kurjaa, että minun kotikadun 
valot sammuu liian aikaisin. Niin onko se osallisuutta? 
 
Tanja: No ihan ehdottomasti on osallisuutta. Siis sehän voi olla juurikin niin, että antaa palautetta 
jostakin tai sitten on ihan yhdessä kehittämässä jossain työpajassa kaupungin viranhaltijoitten 
kanssa asioitta. Että kaikki lasketaan ja kaikki on hyvää. 
 
Sakke: Niin mitä noita eri keinoja on? Et itelle just tämmönen perinteinen palautelomake on ehkä 
se tutuin, mutta mainitsit tossa, että voi mennä ihan johonkin työryhmiin antamaan omia 
näkemyksiään. Niin onko se näin, että ihan tavan tallaaja tai tuolta fuksikin voi lähteä nyt 
kaupungintalolle tai virastolle ja ilmoittaa, että mää haluaisin nyt osallistua tähän Jyväskylän 
liikuntapaikkojen kehittämiseen tai muuhun? Vai miten millä eri tavoin pystyy osallistumaan? 
 
Tanja: Joo eli kyllä me yritetään sillain suunnitella asioita, että itse asiassa kuntalaki jo sanoo, että 
kuntien pitää antaa mahdollisuus kuntalaisille ja kaupunkilaisille olla mukana osallisena ja 
vaikuttamassa asioihin. Ja viimeisimpänä siellä kuntalaissa taitaa lukee, et siitä vastaa meidän 
kaupunginvaltuusto, että niin tapahtuu. Voi joko tehdä niin, että meillä on tosi paljon viestintää, 
jos mä viestintää seuraan, niin sieltä tulee esiin sellaisia hankkeita mitä on meneillään, mihin on 
esimerkiksi jotain kyselyitä käynnissä, mihin voisi antaa ajatuksia. Tai sit jos on ihan joku 
randomjuttu, että keksii et tässä ois tämmönen toimintamalli, mitä pitäisi kehittää yhdessä 
viranhaltijoiden kanssa, niin voi olla vaikka meihin osallisuustyyppeihin yhteydessä tai sit sinne 
palveluun, niihin virkamiehiin tai työntekijöihin ketä siellä työskentelee. Tai sithän semmonen 
oikeastaan virallinen yks kanava on tehdä vaikka kuntalaisaloite, mutta siinä kestää ehkä 
käsittelyssä jonkun aikaa. 
 
Aapeli: No nyt kuulostaa siltä, et näitä tapoja osallistua ainakin on tosi monia, mainitsit vaikka 
kuinka monta. Mut mulla on jatkokysymys tähän: miksi se on tärkeää, että ihminen, vaikka 
kuntalainen saa sen kokemuksen, että hän on nyt osallisena ja pystyy vaikuttamaan johonkin 
asiaan? 
 
Tanja: Itte ajattelee jotenkin sillein, et se yksilönäkökulma on ehkä se tärkein. Et jotenkin meillä 
kaikilla tyypeillä täällä Jyväskylässä ois sellainen olo, että me pystytään vaikuttamaan asioihin. Ja 
että ollaan mukana tässä kaupungin touhussa ja omassa elämässä erilaissa ympäristöissä. Mutta 
totta kai kaupungin näkökulmasta meille on tosi tärkeää, että ne ketkä täällä asuu, kokee tän 
paikan omakseen. Ja opiskelijoita jos ajatellaan, niin tosi tärkeää ois meille se, että tämä kaupunki 
näyttäytyisi semmosena hyvänä paikkana, jossa opiskelijoita otetaan huomioon ja mukaan 



suunnittelemaan asioita, jotta ehkä jäis semmonen tunne, että tänne ois kiva jäädä asumaan myös 
sen jälkeen, kun valmistuu. 
 
Sakke: Tässä kun sun vastausta kuunteli, niin tuli ihan mieleen Lasse Lepän eli talousjohtajan 
vertaus, että miten tämä kuntatalous toimii, niin nimenomaan hän sanoi sitä, että kunta on yhtä 
rikas kuin kaupunkilaiset on. Niin myös tässä ajatus, että ollaan samassa kelkassa ja mitä suakin 
tässä jututtaa, niin on tullut sellainen kuva, että ihan rento tyyppi sä olet niin kuin oikeastaan 
kaikki muutkin kaupungin tyypit on, että ei se oo… jo itsessään sekin on arvo, että yhdessä 
tehdään asioita, että täällä olis mukava olla. 
 
Tanja: Kyllä mä uskon, että me kaikki ketä täällä työskennellään, niin kumminkin se ydin on se, että 
kaupunkilaisilla olisi hyvät palvelut ja hyvä olla täällä. Uskon, että me kaikki työntekijät ajatellaan 
näin. 
 
Aapeli: Nyt mä käännän katseeni hetkeksi tuonne Saken puoleen. Meillä on jokaisessa jaksossa 
tämmönen kenttäreportaasi, missä perehdytään kulloisenkin jakson teemaan, niin mitäs me ollaan 
Sakke tällä kertaa tehty? 
 
Sakke: Me vähän sivuttiinkin tätä, mutta Jyväskylän kaupungin sivuilla on tämmönen 
palautekanava, jossa voi antaa palautetta ja mehän annettiin palautetta. Mutta kysymys kuuluu, 
mikä oli aihe. Aapeli, kerro toki. 
 
Aapeli: No, avattiin kanava ja klikkailtiin sieltä kaupungin nettisivuilta aiheeksi viestintä ja annettiin 
palautetta siitä, että minkälaista opiskelijaviestintää Jyväskylän kaupungin pitäisi tehdä. 
 
Sakke: Ja sehän meni erittäin näppärästi. Sitä kliksuteltiin ja monissa asioissa meillä oli selkeä visio, 
että me toivottiin lisää opiskelijoita kaupungin sosiaaliseen mediaan, haalarikuvia ja muita 
opiskelijatarinoita ja siitä laitettiin sitten lähetä. Ilman omaa teknistä kömmähdystä, laitoin 
sähköpostini väärin, niin prosessi oli ehkä noin kahden minuutin mittainen eli vaikuttaminen oli 
erittäin nopeeta ja sain sitten seuraavan viikon aikana heti siihen alkuviikkoon tuli jo sitten 
vastauskin ihan viestintäasiantuntijalta, että miten asian eteen tullaan toimimaan tai mitä ollaan 
suunniteltu. 
 
Aapeli: Kyllä, eli tästä sai ihan tällaista henkilökohtaista viestintää, mikä oli erityisen mukava yllätys 
ja tosiaan oli äärimmäisen vaivatonta ja helppoa ja näköjään myös vaikuttavaa. Eli voin suositella 
tämmöstä hyvinkin matalan kynnyksen vaikuttamista, ei kestä kauaa, on helppo toteuttaa ja 
mukava tehdä. 
 
Sakke: Mutta onko sulla nyt sitten Tanja vinkkejä ihan kaikille opiskelijoille, jotka tätä kuuntelee, et 
miten he pystyisivät vaikuttamaan? Muullakin tavalla kuin tämä aivan erinomainen palautekanava. 
Niin onko jotain sellaista aihetta, mihin kaupunki erityisesti toivoisi just opiskelijoilta mielipidettä? 
 
Tanja: Meillähän on siis sellainen yhteistyöryhmä opiskelijakuntien kanssa. Eli siinä on meidän 
korkeakouluopiskelijoiden opiskelijakuntien edustajat ja me säännöllisesti tavataan heitä. Niin jos 
ajattelee, et opiskelija jos tulee Jyväskylään asumaan, tai vaikka asuukin jo täällä ja lähtee 
opiskelemaan vaikka ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, niin varmaan esimerkiksi siihen 
omaan opiskelijakuntaan hakeutuminen olisi aika vekkuli teko. Eli sitä kautta pääsisi suoraan 



meidän kanssa juonimaan jo asioita, mitä me ei ehkä niinkään tarjoilla tai mitä opiskelijat haluaa 
kehittää. Mutta sen lisäksi toki kannustan kyllä seuraamaan meidän viestintää ja tarkastelemaan, 
minkälaisia asioita meillä on meneillään ja rohkeasti vaan tulemaan mukaan. Ja tosi ilolla oon 
seurannut myös sitä, nythän meillä on ensi keväänä kuntavaalit tulossa, niin kun jossain vaiheessa 
me tätä opiskelijayhteistyötä kehitettiin sen takia, että oli semmonen tutkimus olemassa, että 
opiskelijat, jotka toiselta paikkakunnalta toiselle paikkakunnalle, niin ei kiinnity oikein siihen 
paikalliseen päätöksentekoon. Ja ilolla olen seurannut, että meillä on kyllä monta opiskelijaa tuolla 
meidän kaupunginvaltuustossa ollut tällä menneellä kaudella ja toivottavasti on 
tulevaisuudessakin. 
 
Aapeli: No vanhana ylioppilaskuntatoimijana voin kyllä todeta, että kyllä JYYn ja Jamkon kautta 
tulee aivan äärettömän hyviä mahdollisuuksia päästä nimenomaan vaikuttamaan, ihan matalalla 
kynnyksellä tai sitten jonkun tämmösen niiltä saadun luottamustoimen mandaatin kautta 
kaupungin asioihin. Eli voin vahvasti suositella. Mutta aina ei tarvii vaikuttaa hirveen isoihin 
asioihin, kun näissä ehkä vaikutetaan aika isoihin asioihin. Niin mä haluan kysyä sulta, että mikä on 
pienin asia, mihin Jyväskylän kuntalainen voi kaupungissa vaikuttaa? 
 
Tanja: No varmaan… joo okei, aika vaikea kysymys. Mutta siis pienin asia… no varmaan siihen, että 
tietysti jos ei lasketa niitä yksilöasioita, että mitä siellä omassa elämässä tekee, mut et kuitenkin 
varmaan se, että käyttää meidän palveluita ja sitten tarvittaessa antaa niistä palautetta, et miten 
niissä meni. Niin se voisi nyt ainakin olla semmoinen yks asia, mikä tulee mieleen. 
 
Sakke: Niin sehän, että jos ei käytä kirjaston palveluita, niin kyllähän se sitten näkyy, että onko 
tälle palvelulle tarvetta. Niin sekin on yksi vaikuttamisen muoto, että sit jos käyttää kirjastoa ja käy 
siellä uimahallissa aina AaltoAlvarissa polskimassa, niin sitten se on viesti teille. 
 
Tanja: Eikä sen itse asiassa aina tarvii olla meidän vetoista sen tekemisen. Että sehän on tosi 
rikasta, jos syntyy semmosia yhteisöjä, niin kuin vaikka asuinalueelle tai joihinki kaveriporukoihin, 
jotka haluaa tehdä jotain muiden kaupunkilaisten hyväksi, niin sehän on osallisuutta 
parhaimmillaan. Että ei sen tarvii aina olla kaupunkivetoista sen osallisuuden. 
 
Aapeli: No mutta. Sitten meillä on vuorossa tämmönen lyhyt sana-assosiaatioleikki. Eli me täältä 
Saken kanssa luetellaan kuusi osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvää termiä ja sinä sitten siitä 
sanot ensimmäisen mieleesi tulevan asian tai lyhyen lauseen sitten kulloisestakin sanasta. Oletko 
valmis? 
 
Tanja: Ehkä… 
 
Sakke: Vaikuttaminen? 
 
Tanja: Se on varmaan aika paljon kohtaamista. 
 
Aapeli: Osallisuus? 
 
Tanja: No siitä vois ehkä ottaa vastinpariksi osattomuus. 
 
Sakke: Päätöksenteko? 



 
Tanja: Omassa elämässä, mutta myöskin kaupungin tasolla. 
 
Aapeli: Avoin palaute? 
 
Tanja: Paljon analysoitavaa, mutta erittäin tärkeä lukea kunnolla. 
 
Sakke: Työryhmä? 
 
Tanja: Pitää olla tavoite, minkä eteen tehdään töitä. 
 
Aapeli: Kysely? 
 
Tanja: Yksi tapa saada mielipiteitä. 
 
Sakke: Loistavia vastauksia. Nyt täysin tämän rungon ulkopuolelta haluan vielä kysyä, että 
minkälainen on hyvä palaute? 
 
Tanja: Hyvä palaute? No hyvä palautehan on semmonen, jossa… siis niitähän on monenlaisia, 
mutta siis esimerkiksi kehittävä palaute on tosi hyvä palaute. Ja yleensä, jos on palaute, niin ite 
tykkään semmosesta, missä on jonkunlaista ratkaisun ideaa mukana. Niin silloin siitä saa ehkä 
paremmin kiinni. 
 
Sakke: Kyllä, tässä voi teille kuulijoillekin paljastaa, että ennen äänitystä puhuttiin juuri tästä, että 
Tanja sunkin työn ytimessä on osallistua juuri sellaisiin työryhmiin ja keisseihin, joissa tarjotaan 
aidosti mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eli ei ole todellakaan sellaista bluffaamista mikään 
tämä, jos kysytään palautetta tai pyydetään ihmisiä osallistumaan, niin siinä on aidosti se funktio, 
että sitä osallisuutta tullaan hyödyntämään kaupungin toiminnassa. Täsmääkö? 
 
Tanja: Kyllä täsmää. Eli lähtökohtaisesti en oikein suostu tekemään semmosia asioita, missä niillä 
osallisuuden menetelmillä tai sillä kerättävällä tiedolla kaupunkilaisilta ei olis oikeasti 
käyttötarkoitusta jatkossa. Että ehdottomasti tehdään vain sellaisia juttuja, mistä on sitten 
myöskin hyötyä vaikka päätöksenteon valmistelulle. Ainahan se ei tarkoita sitä, että ne ajatukset 
menee sellaisenaan läpi. Mutta että se yks tehtävä on rikastuttaa sitä päätöksenteon tekemistä ja 
täydentää sitä niillä keräämilläni aineistoilla. 
 
Aapeli: No mutta keskustelu on ollut erittäin antoisaa tähän saakka ja nyt aivan lopuksi haluaisin 
antaa pallon nimenomaan sulle, koska me ollaan taas puhuttu jälleen kerran paljon Saken kanssa 
ja kysytty kysymyksiä. Niin nyt sinä saat kysyä meiltä jotain tähän teemaan liittyvää. Jotain 
semmosta, mikä voisi auttaa sua nykyisessä työssäsi. 
 
Tanja: Joo. Mä haluaisin haastaa teidät kertomaan teidän omasta elämästä jonkinlaisen tarinan, 
missä te olette kokeneet, että olette olleet osallisena tai vaikuttamassa. 
 
Sakke: No nyt kyllä pistit sellaisen Pandoran lippaan tähän pöytään, että meillähän tarinaa tulee. 
Me ollaan välillä mietitty, et meillä ois sellanen bingo, missä ois sata ruudukkoa 10x10 ja siihen 
annettais yks teema, niin tämä kyllä menee suoraan siihen bingoruudukkoon. Mutta valitsen sieltä 



sitten ruudun 38 ja itellä on varmasti se, että ainejärjestötouhuissa ja sitten ensimmäisen kerran 
kun olen ottanut Keski-Suomen liittoon yhteyttä, ei ole ihan puhtaasti kaupunki, mutta kuitenkin 
tällainen julkishallinnollinen organisaatio ja pyydettiin yhteen tapahtumaan mukaan 
yhteistyökumppaniksi, niin se oli aivan erinomainen kokemus siitä, että vitsi että opiskelijat on 
heidän kohderyhmää ja heitä kiinnosti. Niin siitä tuli semmonen positiivinen kokemus. 
 
Aapeli: Kyllä Pandoran lipas on auki. Itse valitsen tällaisen tuoreen asian täältä koskien Jyväskylän 
yliopistoa. Eli kun ollaan tässä Saken kanssa valmistuneita opiskelijoita eli alumneita ja erittäin 
innokkaita kehittämään tätä alumnityötä ja ylipäätään jatkamaan tässä aivan mainiossa Jyväskylän 
yliopiston alumniyhteisössä, niin saatiin ajatus sitten siitä, että kyllä meiltä ideoita ja aikaa ja 
ajatuksia riittäisi tähän alumnityön kehittämiseen, niin otettiin sitten alumnikoordinaattori Heli 
Mäkeen yhteyttä ja kutsuttiin hänet kahville ja pistettiin pystyyn tällainen alumnityön 
kehittämisen ryhmä ja ilmoittauduttiin, että ollaan siihen käytettävissä ehdottomasti. 
 
Tanja: Älyttömän hienoja esimerkkejä. Mut jotenkin kuulen tosta, että eikö olekin aika tärkeetä se, 
että minkälaisen vastaanoton sä saat siinä, kun sä lähdet jotain omaa ajatusta viemään eteenpäin. 
Se on kyllä semmonen merkittävä juttu, et myös me kaupungissa osataan hyvin kohdata nämä 
tilanteet, kun asukkailta niitä ideoita tulee. 
 
Sakke: No just näin, se että reagoi ja se keskustelu jatkuu muutakin kuin vain, että kiitos viestistäsi, 
niin se tuo sen tunteen osallistumisesta ja osallisuudesta. 
 
Aapeli: Näin. Onko meillä Sakke vielä loppusanoja tähän? Kannustavia, kiinnostavia kommentteja 
kuulijoille? 
 
Sakke: Minä haluan toistaa itseäni ja sanoa, että kyllä se on helppoa ja mukavaa olla yhteydessä 
kaupungin ihmisiin. Ja sitten vielä tarttua tähän, että parastahan se on jos sillä omalla porukalla 
saa aktiivisuutta aikaan ja lähtee sitten touhuamaan itse, omin päin jotain yhteisen hyvän eteen. 
Mutta tässä kohtaa kiitos Tanja sulle ja eiköhän lähdetä tuonne luomaan yhteisöllisyyttä 
kaupungin kaduille. 
 
Tanja: Tehdään sillain! 
 
Harjun iltasoitto. 
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