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Abstract

Teledemocracy is said to open up new possibilities for decision-makers and citizens. The purpose
of this article is to evaluate the significance of political discussion on the electronic forum. One
of the best-known local community networks in Finland is located in Vaara-Karjala. This article
reviews the political role played by the community network in Vaara-Karjala during the
municipal election held in the year 2000. The empirical analysis is based on the discussion taking
place in on this virtual forum. The study examines the issue of who was active in this discussion,
inspects the main features of the discussion on the network and analyses the role of this forum in
the municipal election.

In this article, it is argued that the discussion on the virtual forum had the following political role:
The network provided a new channel that could be used to reach voters in the municipal election.
Some of candidates made active use of this possibility. The discussion held on the network was
associated with power to define the topics handled in this virtual arena. It was also important that
the forum provided average voters with the possibility to participate in the decision-making
process, even though not very many writers actively participated in the forum. The discussion
held on the network was one way of politicking; initiatives could be presented and questions
important both for decision-makers and citizens could be discussed openly. After all, the network
itself can be seen as a political platform or an issue for political actors.

Taustaa

Vuoden 2000 kunnallisvaaleja luonnehti ennätysmatala äänestysinto. Kyse ei kuitenkaan ole
pelkästään viime vaaleihin liittyvästä ilmiöstä, vaan pitempiaikaisesta kehityssuunnasta.
Kunnallisvaalien äänestysprosentti on laskenut vuodesta 1976 lähtien. Kun vuoden 1976
kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli 78,5, oli se viimeisissä vaaleissa enää 55,9 %.
Valtakunnallisesti kiinnostus kunnallisvaaleja kohtaan on pienentynyt pari vuosikymmentä paitsi
äänestysaktiivisuuden niin myös ehdokkaitten määrällä mitattuna. Ihmisten vähäinen kiinnostus
julkisten asioiden hoitamiseen ja vieraantuminen poliittisista instituutioista asettavat haasteita
kehittää perinteistä edustuksellista demokratiaa osallistuvampaan suuntaan. Anttiroikon ja
Hoikan (1999, 12-13) mukaan paineita demokratian uudistamiselle asettavat yhteiskunnan
monimutkaistuminen, tiedon tulva ja vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen. Poliittinen
pelikenttä alkaa olla niin monimutkainen, etteivät ihmiset tunne voivansa vaikuttaa paljoakaan
asioiden kulkuun.

Tietoverkot avaavat uusia mahdollisuuksia kansalaisten osallistumiselle. Verkkokeskustelun
yhtenä kunnianhimoisimmista tavoitteista pidetään teledemokratian kehittämistä, tietoliikenteen



ja –tekniikan hyväksikäyttöä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Siinä missä
optimistisimmat visionäärit hahmottelevat vaalien ja kansanäänestysten järjestämistä
tietoverkkojen avulla, toiset korostavat verkkoa keskustelufoorumina ja tietolähteenä. (Kuronen
2000, 113-115)

Yksi tunnetuimmista paikallisista verkkokokeiluista Suomessa on Oppiva Ylä-Karjala –hanke.
Kolmen pohjoiskarjalaisen kunnan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueella toteutetussa
tietoyhteiskuntahankkeessa luotiin paikallinen kansalaisverkko. Verkko on paikallinen intranet eli
sisäinen verkko, jota siihen rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää kotoa, työpaikoilta, kouluilta
ja hankkeen pystyttämiltä kioskipisteiltä. Onnistuneen koulutustoiminnan myötä noin neljäsosa
alueen asukkaista on rekisteröitynyt sen käyttäjäksi. Verkko toimi aluksi pelkästään Ylä-
Karjalassa, mutta on jatkohankkeen, Oppivan Vaara-Karjalan, myötä laajentunut myös Lieksaan,
Ilomantsiin ja Tuupovaaraan. Ylä-Karjalassa kehitettyä kansalaisverkon mallia ollaan Suomen
itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tuella kokeilemassa myös muualla Suomessa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Vaara-Karjalan kansalaisverkon roolia ja
käyttökelpoisuutta poliittisena keskustelun areenana syksyn 2000 kunnallisvaaleissa. Artikkelissa
tarkastellaan, ketkä olivat aktiivisia keskustelussa, pohditaan verkkokeskustelun ominaispiirteitä
ja kansalaisverkon roolia kunnallisvaaleissa.

Kansalaisverkkoon perustettiin ennen vaaleja oma viestialue kunnallisvaalikeskustelua varten.
Aineistona käytetään tälle viestialueelle lähetettyjä viestejä viikkojen 33-43 välisenä aikana.
Lisäksi tehtiin lyhyt sähköpostikysely useammin kuin kerran viestejä lähettäneelle 11
kunnallisvaaliehdokkaalle, kyselyyn vastasi seitsemän ehdokasta.

Kunnallisvaalien varsinainen äänestyspäivä oli sunnuntaina 22. lokakuuta viikolla 42. Vilkkainta
keskustelu oli aivan vaalien läheisyydessä (Kuvio 1). Keskustelu verkossa alkoi hyvin yleisistä
teemoista. Vaalien lähetessä keskustelu kiihtyi ja aiheet monipuolistuivat. Vaalien jälkeen
analysoitiin tuloksia ja ehdokkaat kiittivät äänestäjiään ja toivoivat yhteydenpitoa. Keskustelu
lopahti varsin pian vaalien jälkeen, kun ihmisten kiinnostus suuntautui muihin asioihin.

Kuvio 1. Kunnallisvaalit –viestialueelle lähetettyjen viestien määrä viikoittain.
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Kansalaisverkon kunnallisvaalit -alueelle tuli 34 eri lähettäjältä yhteensä 154 viestiä. Lähetetyt
viestit voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: kaksisuuntaiseen vuoropuheluun ja
yksisuuntaiseen tiedottamiseen lähettäjältä lukijoille. Alueelle lähetetyistä viesteistä 120 on
keskustelua (kaksisuuntaista viestintää), joissa on joko aitoa vuoropuhelua osallistujien kesken tai
ainakin sen hakemista. Loput 34 viestiä olivat yksisuuntaista viestintää, kuten erilaisia tiedotteita,
muualta otettuja lehtijuttuja tai puheita, vaalimainoksia, verkon hallinnon viestejä ja ehdokkaiden
kiitoksia äänestäjille vaalien jälkeen. Rajanveto yksi- ja kaksisuuntaisen viestinnän välillä on
kuitenkin hieman kyseenalainen. Esimerkiksi tiedote jostakin asiasta voi synnyttää myös
keskustelua. Varsinaisia keskustelunavauksia, joissa haettiin vuoropuhelua, oli viesteistä 34
kappaletta.

Keskusteluun osallistujat

Kunnallisvaalit syksyllä 2000 sattuivat ajankohtaan, jolloin verkko oli laajenemassa Ylä-Karjalan
kolmesta kunnasta, Nurmeksesta, Juuasta ja Valtimolta, koko Vaara-Karjalan kattavaksi. Verkko
oli vaalien aikaan toiminut jo kaksi ja puoli vuotta Ylä-Karjalassa, sen sijaan uusilla alueilla
rekisteröitiin parhaillaan uusia käyttäjiä ja verkon käyttökulttuuri oli ohutta.

Noin puolet keskusteluun osallistuneista oli Nurmeksesta. Nurmekselaiset osallistuivat myös
hyvin aktiivisesti keskusteluun, sillä viesteistä yli puolet lähetettiin sieltä. Myös ilomantsilaiset
olivat paljon esillä. Juuasta viestejä lähettäneitä oli saman verran kuin Ilomantsissa ja Valtimolla,
mutta he osallistuivat keskusteluun hyvin satunnaisesti. Uusista alueista Lieksan ja Tuupovaaran
osuus lähetetyistä viesteistä oli hyvin marginaalinen. (Kuviot 2 ja 3)

Kuvio 2. Viestejä lähettäneet kotipaikkakunnan mukaan.
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Kuvio 3. Lähetetyt viestit kunnittain.

Viestejä lähettäneet voidaan jakaa kunnallisvaaliehdokkaisiin, muuten politiikkaan osallistuviin,
kuntalaisiin, kunnan virkamiehiin ja projektiorganisaatioon kuuluviin.  Ehdokkaiden osuus
kaikista viestejä lähettäneistä oli yli puolet, 56 %. Lähettäjistä viidesosa (21 %) oli kuntalaisia,
6 % muuten politiikkaan osallistuvia, 6 % kunnan virkamiehiä ja 12 % niitä
projektiorganisaatioon kuuluvia henkilöitä, jotka eivät olleet itse ehdokkaina.

Viesteistä peräti 81 % tuli ehdokkailta, 6 % muuten politiikkaan osallistuvilta, 5 % kuntalaisilta
ja 3 % kunnan virkamiehiltä. Loput viesteistä tuli verkon hallinnolta ja niiltä projektin
työntekijöiltä, jotka eivät olleet kunnallisvaaleissa ehdokkaina.

Useammin kuin kerran viestejä lähetti 14 henkilöä, Viherhiukkasten järjestö ja verkon hallinto.
Näistä 14 henkilöstä 11 oli ehdokkaana kunnallisvaaleissa. Projektiorganisaatioon kuului neljä
ihmistä, joista kolme oli myös ehdokkaana vaaleissa. Keskustelua viestialueella kävivät ennen
kaikkea valtuustoehdokkaat ja projektin henkilökunta.

Valtuustoehdokkaat

Valtuustoehdokkaista aktiivisimpia keskustelussa olivat Vihreät ja sitoutumattomat. Perinteisten
puolueiden rooli keskustelussa oli yllättävän heikko. Suurista puolueista vain Keskusta oli
edustettuna. Vaikka Keskustan ehdokkaita oli osallistuneista lukumääräisesti eniten, sekä Vihreät
että Ilomantsiin sitoutuneet olivat keskustelussa selvästi aktiivisempia. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Ehdokkaat ja lähetetyt viestit puolueittain.

Puolue Osallistuneiden
ehdokkaiden
lukumäärä

Lähetettyjen
viestien

lukumäärä

Osuus viesteistä

Suomen Keskusta 11 29 23 %
Vihreä liitto 3 62 50 %
Ilomantsiin sitoutuneet 3 32 26 %
Sdp 1 1 1 %
Suomen Kristillinen Liitto 1 1 1 %
Yhteensä 19 125 100%
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Kuntalaisten, kunnan virkamiesten ja projektiorganisaation rooli

Tavalliset kuntalaiset voivat nostaa foorumilla esiin itselle tärkeitä asioita keskusteltavaksi. He
vaativat ehdokkaita julkituomaan kantansa itselle läheisestä asiasta. Heidän roolinsa rajoittui
siihen, että he esittivät kysymyksiä ehdokkaille, eivät niinkään osallistuneet keskusteluun.
Kuntalaiset vetosivat viesteissään usein siihen, etteivät ole vielä päättäneet, ketä aikovat äänestää.
Vaikka kansalaisverkossa yleisesti käydään vilkastakin mielipiteidenvaihtoa monilla eri
viestialueilla, kunnallisvaaleja varten luodulla alueella tavallisten kuntalaisten osallistuminen oli
varsin vähäistä. Kuntalaiset olivatkin lähinnä asioiden sivustaseuraajan roolissa.

Kunnan virkamiehet olivat keskustelussa hyvin vähän edustettuna, ainoastaan Juuan
kunnanjohtaja ja Lieksan kaupunginsihteeri osallistuivat keskusteluun. Virkamiesten poissaolo
tältä areenalta on hyvin luonnollista, sillä vaalikeskusteluun osallistumisen ei välttämättä oikein
katsota istuvan virkamiehen rooliin.

Projektiorganisaatioon kuuluvien osuus viesteistä oli peräti 42 %. On oikeutettua kysyä, miten
aitoa kansalaiskeskustelu on, kun projektiorganisaation osuus on näinkin suuri. Samalla on
kuitenkin syytä todeta, että monet heistä olivat myös itse kunnallisvaaliehdokkaana. Keskustelun
syntymisen kannalta on ilman muuta etu, että projektiorganisaatioon kuuluvat nostavat esiin
erilaisia aiheita ja osallistuvat keskusteluun. Vaarana tässä voi olla kuitenkin se, että heidän
roolinsa on aidon kansalaiskeskustelun kannalta liian hallitseva.

Osallistujajoukon keskittyneisyys

Verkkokeskusteluja tutkittaessa on havaittu, että keskusteluryhmät ovat rakenteeltaan varsin
keskittyneitä. Veikko Pietilä (2001, 21) on tarkastellut yleisönosaston ja Internetin
keskustelupalstojen keskittyneisyyttä kahdella tavalla:
Mikä on areenalla vain kerran esiintyneiden osuus kaikista esiintyjistä ja
kuinka suuri osa viesteistä on peräisin areenan keskustelevammalta kymmenesosalta?

Kansalaisverkon kunnallisvaalikeskustelussa vain kerran esiintyneitä oli 53 %. Ahkerimman
kymmenesosan osuus viesteistä oli 53 %, aktiivisimmat keskustelijat hallitsevat siis noin puolta
verkossa käydystä keskustelusta. Verkkokeskustelu onkin vahvasti keskittynyt muutamien
aktiivien väliseen keskusteluun. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös Pietilän tutkimuksessa,
jossa verkkokeskustelu oli  keskittyneempää verrattuna yleisönosastokirjoitteluun (Pietilä 2001,
21).

Keskustelun aiheita

Mistä aiheista verkossa sitten keskusteltiin? Kuntayhteistyö ja mahdolliset kuntaliitokset olivat
ehkäpä keskeisin keskustelunaihe. Tähän teemaan liittyen pohdittiin esimerkiksi tulevaa
aluekeskusohjelman tekemistä. Yleisiä teemoja olivat kunnallisdemokratia ja valtuustojen rooli.
Valtakunnanpolitiikka oli varsin näkyvästi esillä. Valtakunnan kärkipoliitikot eivät päässeet
helpolla toisten puolueiden kannattajien silmissä. Lisäksi pohdittiin puunkäyttöä ja sen
jatkojalostusta. Paikkakunnittain keskustelussa nousi lisäksi omia teemoja: Ilomantsissa puhuttiin
kirkonkylän keskustan tieremontista, Juuassa Kolin alueen liittämisestä Juukaan, Nurmeksessa
Raesärkän suojelusta, nuorten asioista ja etenkin kuntayhteistyöstä ja -liitoksista. Keskustelu
kuntien välisestä yhteistyöstä ja mahdollisista liitoksista olivat esillä myös valtimolaisten
lähettämissä viesteissä.



Monet osanottajat pohtivat, mistä asioista voitaisiin keskustella seuraavaksi ja millaista
keskustelun tulisi olla. Tämä osaltaan kertoo siitä, ettei keskustelufoorumi ole vielä käytöltään
vakiintunutta.

Kirjoittajat vievät keskustelua omiin lempiaiheisiin, kuten ympäristöön, oman puolueen tai
ryhmittymän ajamiin asioihin, seutukunnan tulevaisuutta koskeviin aiheisiin tai vaikkapa
valtakunnan politiikkaan. Näin voidaan esitellä omia ajatuksia, kantoja ja arvomaailmaa. Kyse on
samalla myös siitä, kenellä on valta määritellä keskusteltavista asioista.

Verkkokeskustelun merkitys vaaleissa

Kunnallisvaaliehdokkaista 11 lähetti viestejä keskustelufoorumille useammin kuin kerran, heistä
seitsemän valittiin vaaleissa valtuustoon (Taulukko 2). On varsin todennäköistä, että
verkkokeskusteluun osallistuminen saattoi vaikuttaa joidenkin yksittäisten ehdokkaiden saamaan
äänimäärään Nurmeksessa ja Valtimolla. Ilomantsissa puolestaan verkon käyttäjiä oli vielä
vaalien aikaan niin vähän, ettei vastaavaa merkitystä ollut. Muissa Vaara-Karjalan kunnissa
ehdokkaat eivät olleet näkyvästi esillä verkossa.

Taulukko 2. Kunnallisvaalit –viestialueelle viestejä useammin kuin kerran lähettäneiden
kunnallisvaaliehdokkaiden äänimäärä ja läpimeno.

Ehdo-
kas

Puolue Kotikunta Lähetetyt
viestit

Ääni-
määrä

Valittu
valtuustoon

Valtuutettu
97-00

A Vihreät Nurmes 37 51 Ei Ei
B Ilomantsiin

sitoutuneet
Ilomantsi 22 10 Ei Ei

C Vihreät Nurmes 22 64 Kyllä Kyllä
D Keskusta Nurmes 8 42 Kyllä Ei
E Ilomantsiin

sitoutuneet
Ilomantsi 7 111 Kyllä Kyllä

F Keskusta Valtimo 5 51 Kyllä Kyllä
G Keskusta Nurmes 4 186 Kyllä Kyllä
H Ilomantsiin

sitoutuneet
Ilomantsi 3 44 Ei Kyllä

I Keskusta (sit.) Nurmes 3 8 Ei Ei
J Keskusta Nurmes 2 111 Kyllä Kyllä
K Keskusta Valtimo 2 34 Kyllä Ei

Sähköpostilla lähetettyyn kyselyyn vastanneet ehdokkaat pitivät kansalaisverkon merkitystä
kunnallisvaaleissa suhteellisen vähäisenä kokonaisuuden kannalta. Joidenkin yksittäisten
ehdokkaitten kannalta sillä oli merkitystä. Pari ehdokasta kertoi tehneensä vaalityötä lähes
ainoastaan verkossa, muut olivat myös osallistuneet vaalitilaisuuksiin, jakaneet mainoksia ja
ilmoitelleet lehdessä. Tulevaisuudessa ehdokkaat uskoivat  kansalaisverkon merkityksen
kunnallisvaaleissa kasvavan, etenkin jos käyttäjämäärä lisääntyy ja ihmiset uskaltavat sanoa
mielipiteensä.

Foorumilla nostettiin esiin joitakin paikallisesti tärkeitä vaaliteemoja. Verkko tarjosi ehdokkaille
yhden julkisuuden areenan, jossa saattoi esittää näkemyksiään keskustelua seuraaville.
Aktiivisimmat keskusteluun osallistujat kykenivät vaikuttamaan  aihevalintoihin ja painotuksiin.



Keskustelu tukee kuntien välistä yhteistyötä. Keskustelua seuraamalla ja siihen osallistumalla
voidaan oppia, mitä naapurikunnissa ajatellaan, suunnitellaan ja tehdään.

On mielenkiintoista havaita, että paikkakunnittain yksittäiset puolueet ovat ottaneet verkon
omakseen. Nurmeksessa keskustelua kävivät Vihreät ja Keskusta, Valtimolla ainoastaan
Keskusta ja Ilomantsissa Ilomantsiin sitoutuneet. Muut ryhmittymät eivät osallistuneet
keskusteluun, heidän ulkopuolelle jääminen voi johtua monista syistä. Voi olla, että verkko
leimaantuu jollakin paikkakunnalla ulkopuolelle jättäytyneiden ryhmittymien silmissä
yksittäisten henkilöiden tai ryhmittymien hallitsemaksi areenaksi ja tästä syystä jättäydytään
keskustelun ulkopuolelle. Verkosta itsessään voi muodostua poliittinen kysymys. Toinen
mahdollinen selitys voi olla se, että perinteisen edustuksellisen demokratian edustajien voi olla
vaikea sopeutua uusiin demokratian muotoihin, kuten avoimeen kansalaiskeskusteluun.
Kolmanneksi verkossa keskusteleminen vaatii ehdokkaalta aivan uusia taitoja, kuten kykyä
käyttää tietotekniikkaa, lähettää sähköpostia, ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti sekä tuntea verkon
pelisäännöt ja vaikuttamisen keinot.

Verkkokeskustelun ominaispiirteitä

Veikko Pietilä (2001, 20) vertaa verkkoa keskustelufoorumina yleisönosastoihin. Lehden
ilmestymisrytmi ei salli välitöntä reagointia aikaisempiin kirjoituksiin, kun taas
verkkofoorumeilla reaaliaikainen keskustelu on mahdollista. Yleisönosasto toimitetaan, joten
juttuja saatetaan muokata tai jättää kokonaan julkaisematta. Kansalaisverkossa puolestaan
jokainen verkkoon rekisteröitynyt voi lähettää viestin haluamassaan muodossa suoraan
viestialueelle ilman vastaavaa toimitustyötä. Näin viesti on myös heti toisten nähtävissä ja
kommentoitavissa. Verkossa kynnys kirjoittamiseen on ainakin saapuneiden viestien määrän
perusteella matalampi kuin yleisönosastossa.

Verkkokeskustelu sisältää paljon kahden tai useamman ihmisen välistä vuoropuhelua. Tämä
dialogisuus ei ole niinkään yleistä yleisönosastossa, jossa vuoropuhelu on harvinaista. Omia
näkemyksiä voidaan myös helpommin tarkentaa verkossa. Keskusteluun osallistuneilla on oma
roolinsa. Osallistujat artikuloivat keskustelussa kantoja, jotka ovat jo muotoutuneet sitä ennen.

Verkossa on helppo kommentoida toisten tekstiä esimerkiksi ottamalla omaan viestiin ensin suora
lainaus toisen tekstistä ja sitten kommentoimalla sitä. Välillä keskustelussa otetaan varsin
kärjekkäästikin kantaa muiden esittämiin asioihin. Kirjoittajat myös mielellään tulkitsevat toisten
tekstejä. Tarpeen vaatiessa keskustelua voidaan pitää yllä esimerkiksi heittämällä
jatkokysymyksiä.

Keskustelufoorumille tuodaan lainauksia muista välineistä, kuten sanomalehdistä, verkkolehdistä,
kirjoista ja poliittisista puheista. Etenkin digitaalisessa muodossa oleva teksti on helppo liittää
omaan viestiin. Muualta lainattuja tekstejä voidaan samalla tulkita tai jättää lukijalle vapaus
tulkita näitä. Kuitenkin jo se, että valitaan joku teksti ja lähetetään se keskustelupalstalle on
vaikuttamista.

Kieli verkossa on vapaamuotoisempaa ja lähempänä puhekieltä kuin yleisönosastossa. Kieliasuun
ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. Ruudulta lukeminen asettaa rajoituksia lähetettävien
juttujen pituudelle, siinä missä paperilta voidaan lukea pitkiäkin juttuja, sähköisessä muodossa
kovin pitkät viestit jäävät helposti lukematta.



Mikä on erityistä juuri kansalaisverkossa käydylle keskustelulle verrattuna Internetin
verkkokeskusteluihin? Toisin kuin monilla Internetin keskusteluareenoilla, kansalaisverkossa
ihmiset esiintyvät omilla nimillään. Verkko on paikallinen, josta johtuen sekä keskustelijat että
keskustelua seuraavat usein tuntevat viestin lähettäjän. Paikallisuus on verkossa hyvin vahvasti
mukana myös keskustelun aiheissa, mutta samalla keskustellaan myös kuntarajoja ylittävistä ja
yleisistä teemoista. Paikallisuus voidaankin kansalaisverkossa ymmärtää foorumina, jossa
kohdataan yleisen kehityksen haasteita ja kehitetään yhteisiä valmiuksia uusien mahdollisuuksien
hyödyntämiseksi (Oksa & Turunen 2000, 65).

Lopuksi

Verkkokeskustelulle ja osallistumiselle luodaan paljon odotuksia yhtenä uutena demokratian
muotona. Verkkojen toivotaan edistävän demokratiaa lisäämällä päätöksenteon avoimuutta,
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja kansalaiskeskustelua. Kaikki nämä päämäärät ovat
tavoittelemisen arvoisia, jos edustuksellista demokratiaa halutaan kehittää osallistuvampaan
suuntaan. Helposti kuitenkin uskotaan, että kuntalaiset automaattisesti kiinnostuisivat ja
osallistuisivat kuntaa koskeviin asioihin, kunhan heille tarjotaan mahdollisuus ja väline osallistua.
Kunnallisvaalikeskustelua kansalaisverkossa kyllä seurattiin ahkerasti, mutta hyvin harva
tavallisista kuntalaisista osallistui siihen. Kaikilla ei yksinkertaisesti ole aikaa, kiinnostusta tai
tarvetta osallistua, jättäähän suuri osa ihmisistä äänestämättäkin vaaleissa.

Vaikka julkista keskustelua pidetään jo nyt merkittävänä vaikuttamisen keinona, niin
tulevaisuudessa sen merkityksen katsotaan edelleen lisääntyvän (Kivelä 2000, 102). Kaikilla ei
kuitenkaan ole samanlaiset mahdollisuudet osallistua keskusteluun. Vaikka pääsy verkkoon
taattaisiin yhtäläisesti kaikille kansalaisille, monipuolisen kulttuurisen pääoman omaaminen antaa
toisille olennaisesti paremmat kyvyt sen hyödyntämiseen (Sassi 2000). Onkin hyvä muistaa, että
verkossa aktiivisia keskustelijoita on vähän ja se on vain yksi mahdollinen vaikuttamisen väline
muiden joukossa.

Verkkokeskustelun poliittista roolia voidaan jäsentää kunnallisvaaliaineiston perusteella
seuraavasti: Ensinnäkin verkko tarjoaa yhden uuden kanavan, jossa on mahdollista tavoittaa
kannattajia. Kansalaisverkossa jotkut ehdokkaista käyttivät tätä foorumia aktiivisesti hyväkseen.
He ovat eräänlaisia paikallisia virtuaalijulkkiksia, joiden kannanottoja keskustelua seuraavat
lukevat. Verkossa voi julkaista asiansa haluamassaan muodossa, sillä sitä ei toimiteta. Monesti
kirjoitettuja juttuja kommentoidaan kärjekkäästikin, joten kirjoittajat joutuvat perustelemaan ja
tarkentamaan kantojaan keskustelussa. Tämä vaatii osanottajilta kykyä ilmaista ajatuksiaan
välineelle ominaisella tavalla. Toiseksi verkkokeskusteluun liittyy valtaa määritellä keskustelun
aiheita ja painotuksia. Vaikka periaatteessa kenellä tahansa oli mahdollista osallistua
kunnallisvaalikeskusteluun, aktiivisimmat osanottajat kykenivät suuntaamaan keskustelua
haluamiinsa aiheisiin. Vaarana joittenkin yksittäisten ihmisten hallitsemassa keskustelussa voi
olla myös, että heidän pikkumaisuutensa, näsäviisautensa, ylimielisyytensä tai röyhkeytensä
voivat vaientaa aloittelevat keskustelijat tai karkottaa heidät kokonaan foorumilta (Kuronen 2000,
117). Kolmanneksi verkko antaa mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Kuntalaiset ja
valtuustoehdokkaat voivat nostaa esiin tärkeäksi kokemiaan asioita keskusteltavaksi.
Kunnallisvaalikeskustelussa äänessä olivat yksittäiset ehdokkaat ja projektiorganisaatioon
kuuluvat, sen sijaan kuntalaiset olivat lähinnä sivustaseuraajan roolissa. Paikkakunnittain monet
poliittiset ryhmittymät jäivät kokonaan keskustelun ulkopuolelle. Manuel Castells (1996, 371)
jakaa kansalaiset osuvasti ’vuorovaikuttajiin’ ja ’vuorovaikutettuihin’, tämä jaottelu kuvaa myös
verkkokeskusteluun osallistuvia ja toisaalta sitä seuraavia tai kokonaan ulkopuolelle jääneitä.



Neljänneksi verkkokeskustelun voi nähdä yhtenä politiikan tekemisen tapana, verkossa voidaan
tehdä aloitteita, keskustella valmisteilla olevista asioista ja lisätä päätöksenteon avoimuutta.
Tietyt henkilöt ja paikkakunnittain jotkut yksittäiset poliittiset ryhmittymät käyttivät tätä
mahdollisuutta aktiivisesti. Avointa kansalaiskeskustelua peräänkuuluttivat etenkin Vihreiden ja
Ilomantsiin sitoutuneiden ryhmien edustajat. Tässä mielessä verkkokeskustelu osaltaan luo uutta
poliittista kulttuuria ja haastaa vallassa olevan eliitin. Viidenneksi verkko voidaan itsessään nähdä
poliittisena ohjelmana tai kysymyksenä, jolloin sitä voidaan vastustaa tai kannattaa, pyrkiä
edistämään tai jarruttamaan sen käyttöä.
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