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Toimi politiikan 
näyttämöllä -hanke 
Tekijöiden terveiset lukijalle

Järvenpää on kasvava kaupunki keskisellä Uudellamaalla.  
Järvenpäässä on noin 44 000 asukasta, joista noin 2 500 on vieraskielisiä.  
Kaupunki toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi! 

Monet kuntien asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista, esimerkiksi 
lapsiperheiden palveluista. Maahanmuuttajien ääni kuuluu päätöksenteossa 
kuitenkin vain harvoin. Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeen tavoitteena oli, 
että maahanmuuttajat osallistuisivat kuntapolitiikkaan nykyistä enemmän. 

Hankkeessa järvenpääläiset maahanmuuttajat kokeilivat päätöksentekoa  
valtuustossa. He päättivät oikeista asioista kahdessa valtuustosimulaatiossa, 
kävivät iltakoulua ja antoivat palautetta. He osallistuivat myös tämän oppaan 
kirjoittamiseen. 

Tässä oppaassa on yksi esimerkki kunnan päätöksenteosta.  
Esimerkkinä on kuviteltu päätösasia Järvenpään kouluverkosta.  
Oppaan lopussa on sanasto, jossa selitetään kuntapolitiikkaan liittyviä käsitteitä. 
Löydät oppaan lopusta myös erilaisia tapoja vaikuttaa kuntapolitiikkaan. 

Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuntapolitiikasta. 
Toimi politiikan näyttämöllä -hanke innosti sekä oppaan tekijöitä että  
hankkeeseen osallistuneita maahanmuuttajia perehtymään kuntapolitiikkaan. 
Toivomme, että voimme tämän oppaan avulla levittää innostustamme  
ja motivoida sinuakin osallistumaan. Toivomme erityisesti, että opas auttaa  
maahanmuuttajia ymmärtämään suomalaista kuntademokratiaa.  
Kuntapolitiikassa äänesi voi ja saa kuulua!  

Terveisin Pilvi Kallio-Meriläinen, Arja Loima ja Meeri Tiensuu 

1
Vihreät sanat selitetään oppaan lopussa sivuilla 17–19
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Marian, Alin ja Danielin 
koti on Järvenpäässä –  
he ovat järvenpääläisiä
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Kuntalaiset valitsevat  
valtuuston päättämään asioista 
•  Suomessa on vuonna 2021 yhteensä 309 kuntaa. Osa niistä on kaupunkeja.  

•  Kunnan asukkaat eli kuntalaiset maksavat kunnalle veroa,  
ja kunta järjestää asukkaille palveluita.  
Kuntien itsehallinto tarkoittaa, että kunnan asukkaat päättävät itse  
monista yhteisistä asioistaan, esimerkiksi liikuntapaikoista, rakentamisesta,  
asuinalueiden kehityksestä, harrastusmahdollisuuksista ja jopa kouluruuasta.  
Kunta ei kuitenkaan voi päättää kaikista asioista täysin itsenäisesti,  
vaan osa kunnan palveluista on lakisääteisiä.  
Lakisääteisiä palveluita ovat esimerkiksi koulutus ja varhaiskasvatus. 

•  Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto.  
Valtuusto eli valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kuntavaaleissa joka neljäs vuosi. 
Maahanmuuttajalla on äänioikeus kuntavaaleissa,  
kun hänellä on ollut Suomessa kotikunta vähintään kaksi vuotta.  

•  Kunnan jokaisella asukkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 
Kunnan toimintaan voi vaikuttaa esimerkiksi tekemällä aloitteita. 

5



6 7

Maria ja Ali iltakoulussa  
puhumassa kouluista 
Uusien koulujen rakentaminen on Järvenpäässä ajankohtainen asia.  
Yksi tavoite on rakentaa kaksi isoa modernia koulukampusta,  
joihin lapsia tulisi myös lähikouluista.  
Lähikoulujen lapsimäärä vähenee kymmenen seuraavan vuoden aikana.  
Lähikoulujen peruskorjaus tulisi myös kalliiksi.  
Jos Järvenpäähän rakennetaan kaksi isoa koulukampusta,  
yksi lähikoulu voidaan lakkauttaa.  

Asia tulee valtuuston päätettäväksi,  
ja nyt siitä keskustellaan valtuutettujen iltakoulussa.  
Järvenpään valtuustossa on edustajia järvenpääläisistä  
sitoutumattomista yhdistyksistä ja kaikista suurista suomalaisista puolueista. 

Aikuiset siis käyvät iltakoulua?  
Kyllä vain, iltakoulu on tärkeä osa eri puolueiden ja ryhmien välistä yhteistyötä.   
Iltakoulussa tutustutaan päätösasiaan ja keskustellaan siitä. Kunnallinen päätöksenteko  
on usein yhteistyötä yli puoluerajojen, mikä on hyvä esimerkki monipuoluejärjestelmästä.



Henkilökohtaista pohdintaa 

8 9



10 11

•  Pohjaesityksessä esitetään, että kaupunkiin rakennetaan kaksi suurta koulukampusta 
ja että myöhemmin lakkautetaan kaksi lähikoulua. 

•  Kun kouluverkon käsitteleminen valtuuston kokouksessa alkaa,  
Ali pyytää puheenvuoroa.  
Hän kannattaa pohjaesitystä, koska isossa koulussa voidaan huomioida  
erilaisia oppilaita esimerkiksi oman äidinkielen ja uskonnon opetuksessa.  
Näin lisätään myös inkluusiota ja diversiteettiä. Ali jättää muutosesityksen.  
Hänen muutosesityksensä on, että kouluverkkopäätökseen lisätään inkluusio. 

•  Maria kannattaa Alin muutosesitystä. 

•  Kokouksessa joku toinen valtuutettu esittää toista muutosesitystä.  
Hänen muutosesityksensä on, että kokonaisuus palautetaan valmisteluun,  
jotta lähikoulut säilyisivät. Monet kannattavat tätä muutosesitystä. 

•  Kaksi muutosesitystä on nyt saanut kannatusta.  
Valtuutettujen täytyy äänestää, kumpi muutosesitys on heidän mielestään parempi.  
Sitten he äänestävät voittavan muutosesityksen ja pohjaäänestyksen välillä. 

Daniel seuraa valtuuston äänestystä suorana lähetyksenä tietokoneelta.  
Tämä aihe vaikuttaa hänen lastensa arkeen erityisellä tavalla. 

Kokousilta:  
kouluverkosta päättäminen
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Äänestys

Daniel puolestaan pohtii äänestystulosta turhautuneena.  
Hän miettii, millainen vaikutus on päätöksenteon siirtymisellä tulevaisuuteen.

Kuntalainen, joka on tyytymätön päätökseen,  
voi valittaa päätöksestä 14 vuorokautta päätöksenteon jälkeen.

Daniel päättää nyt ottaa yhteyttä valtuutettuun. Hän soittaa Marialle.

Ali innostuu myös, Danielin aloite on tärkeä.  
Se varmistaa, että inkluusio huomioidaan kouluverkon suunnittelussa.

•  Valtuustoaloite on valtuutetun tekemä aloite, joka esitetään valtuuston kokouksessa. 

•  Kuntalaisaloite on kuntalaisen tekemä aloite.  

Daniel ei kuitenkaan vielä laita kuntalaisaloitetta vireille. Hän luottaa siihen,   
että Alin ja Marian valtuustoaloite edistää hänelle tärkeää asiaa.
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Aloite
Alin hyvä muutosesitys hävisi äänestyksessä. Ali pohtii asiaa jälkeenpäin.  
Miten inkluusion voisi vielä tuoda osaksi tätä päätöksentekoa?  

Maria ja Ali tapaavat. Maria kertoo, että Daniel soitti hänelle.  
Maria ja Daniel innostuivat parantamaan maailmaa puhelimessa.
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Lehtiä ovat kirjoittaneet opasta  
tekemässä olleet työryhmän jäsenet.

Sinun vuorosi:  
täytä aloitepuu

•  Mihin asioihin sinä haluaisit kunnassasi vaikuttaa? 

•  Millaisen verkoston tai kanavan tarvitset,  
jotta asiasi etenee? 

Ole suoraan yhteydessä kuntasi  
valtuutettuun tai viranhaltijaan!
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Kuntapolitiikassa voi vaikuttaa! 
Kuntalain mukaan valtuuston täytyy huolehtia siitä, että kunnan asukkailla  
ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.  
Alla on listattu esimerkkejä siitä, miten voit osallistua ja vaikuttaa:  

•  Kuntalaisena voit äänestää kuntavaaleissa. Ne pidetään neljän vuoden välein.  

•  Kuntapäätöksenteossa myös lautakunnilla on tehtäviä,  
jotka liittyvät palvelujen tuottamiseen kunnissa.  
Voit hakeutua lautakunnan jäseneksi, vaikka et olisi valtuutettu.  

•  Jos olet vaalikelpoinen, voit asettua itse ehdolle kuntavaaleissa. 

•  Vaalien välillä voit olla yhteydessä valtuutettuihin. 
Voit pyytää esimerkiksi tapaamista ja kertoa valtuutetuille ajatuksiasi. 

•  Voit valittaa valtuuston tekemistä päätöksistä tai hakea niihin muutoksia.  

•  Voit olla yhteydessä viranhaltijoihin ja antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia.  

•  Voit tehdä kuntalaisaloitteen osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.  

•  Voit vastata erilaisiin kyselyihin ja osallistua kunnan kehittämishankkeisiin  
ja keskustelutilaisuuksiin.  

•  Voit osallistua kuntien vaikuttamistoimielimien toimintaan.  

•  Voit osallistua kunnassa toimivien järjestöjen, säätiöiden ja yhdistysten työhön.  

Saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta osallistumiseen ja vaikuttamiseen.  
Kysy rohkeasti kaupungin maahanmuuttajapalveluista, miten voit osallistua ja vaikuttaa. 

Lue lisää osoitteesta www.demokratia.fi. 

Aloite = Jos sinulla on mielessäsi tärkeä kunnan toimintaan liittyvä asia tai idea,  
voit ehdottaa, että päättäjät käsittelisivät sen. Tällaista ehdotusta sanotaan aloitteeksi. 
Suomessa kaikilla kunnan asukkailla on oikeus tehdä niin sanottu kuntalaisaloite,  
ja kunnan päättäjillä on velvollisuus käsitellä kaikki aloitteet.  
Muita aloitekanavia Suomessa ovat kansalaisaloite ja eurooppalainen kansalaisaloite. 

Demokratia = Kansanvalta.  
Demokratiassa kansalla on oikeus käyttää poliittista valtaa ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. 
Suomalaiset valitsevat äänestämällä keskuudestaan ihmiset päättämään yhteisistä 
asioista. Tällaista mallia kutsutaan edustukselliseksi demokratiaksi.

Diversiteetti = Monimuotoisuus.  
Diversiteetin edistämisen avulla pyritään usein estämään syrjintää. 

Eriävä mielipide = Erimielisyyden osoitus.  
Jos kokouksessa tehdään päätös, jota osallistuja vastustaa, hän voi pyytää, että hänen 
mielipiteensä merkitään kokouksen pöytäkirjaan.  
Tällaista merkintää kutsutaan eriäväksi mielipiteeksi.  
Eriävä mielipide jätetään yleensä sellaisista päätöksistä, joista voi myöhemmin joutua 
vastuuseen. Eriävän mielipiteen jättäminen vapauttaa vastuusta.

Esityslista = Lista asioista, joita aiotaan käsitellä kokouksessa.   
Esityslista auttaa kokouksen osallistujia valmistautumaan kokoukseen etukäteen.  
Asiat käsitellään kokouksessa siinä järjestyksessä, jossa ne ovat esityslistalla.  
Näin esityslista auttaa kokouksen seuraamista.

Iltakoulu = Tilaisuus, jossa päättäjät vapaamuotoisesti keskustelevat  
ja saavat uutta tietoa asiasta, josta heidän on tarkoitus päättää myöhemmin.

Inkluusio = Koulutusjärjestelmä, jossa kaikki oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä, 
eikä erillisiä erityiskouluja ja erityisluokkia ole. Jos oppilas tarvitsee jossakin  
oppiaineessa enemmän tukea kuin muut, häntä autetaan enemmän,  
mutta hän opiskelee silti samassa ryhmässä kuin muut oppilaat.

Itsehallinto = Suomessa kunnilla on itsehallinto.  
Itsehallinto tarkoittaa, että jokainen kunta voi itse päättää monista asioistaan.

Sanasto:

http://www.kuntalaisaloite.fi
http://www.demokratia.fi
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Vaalikelpoinen = Henkilö, jolla on oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa. 

Vaikuttamistoimielin = Ryhmä ihmisiä, jotka voivat vaikuttaa siihen,  
että heidän edustamiensa ihmisten ääni tulee kuuluville. 
 Vaikuttamiselimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Valmisteluun palauttaminen = Päätösesitystä ei hyväksytä sellaisenaan,  
vaan sitä pitää vielä joiltain osin muuttaa tai tarkentaa.  
Käytännössä päätösesitys siirtyy esimerkiksi seuraavaan kokoukseen. 

Valtuusto = Ryhmä ihmisiä, jotka kuuluvat eri puolueisiin tai ryhmiin,  
ja jotka on kuntavaaleissa äänestetty kunnan tai kaupungin valtuutetuiksi.  
Valtuusto on ylin päättäjä kunnassa. 

Valtuustoaloite = Kunnanvaltuutetun tekemä aloite,  
joka esitetään kunnanvaltuuston kokouksessa. 

Valtuustosimulaatio = Järvenpään kaupungissa järjestetty tilaisuus,  
jossa Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeen osallistujat kokeilivat valtuutetun roolia.  
He osallistuivat simulaatiossa iltakouluun ja valtuuston kokoukseen  
ja tekivät päätöksen Järvenpään kaupunkia koskevasta asiasta.

Valtuuston kokous = Tilaisuus, jossa kunnan päättäjät kokoontuvat tekemään  
päätökset esityslistalla olevista asioista. 

Valtuutettu tai luottamushenkilö = Henkilö, joka on kuntavaaleissa saanut tarpeeksi 
ääniä ja päässyt valtuustoon. Hänet on siis valtuutettu päättämään kunnan asioista. 

Viranhaltija = henkilö, joka on nimetty virkasuhteeseen kuntaan.  
Viranhaltija valmistelee kokoukseen pohjaesityksen.

Äänioikeus, äänioikeutettu = Äänioikeus tarkoittaa oikeutta äänestää vaaleissa. 
Äänioikeus riippuu eri vaaleissa eri asioista.  
Esimerkiksi kuntavaaleissa äänioikeus on vain kunnan asukkailla.  
Äänioikeutettu on henkilö, jolla on äänioikeus.

Jaa / Ei / Tyhjä = Äänestämisen vaihtoehtoja.  
Jos päättäjä kannattaa äänestyksessä jotakin asiaa, hän antaa jaa-äänen.  
Jos hän sen sijaan vastustaa asiaa, hän antaa ei-äänen. Hän voi myös äänestää tyhjää. 
Silloin hänen antamansa ääni ei mene kummankaan vaihtoehdon hyväksi.

Kokouskutsu = Kutsu esimerkiksi valtuuston kokoukseen. Valtuuston kokouskutsu 
lähetetään kaikille valtuutetuille. Se julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Kouluverkko = Kunnan kaikki peruskoulut.  
Kouluverkkosuunnittelu tarkoittaakeskustelua siitä, minne ja milloin uusia kouluja 
rakennetaan, minkä kokoisia kouluja tarvitaan ja mitkä koulut pidetään toiminnassa. 

Kunta = Alue, jolla on oma nimi ja hallinto. Esimerkiksi Järvenpään kaupunki on kunta.  

Kuntavaalit = Vaalit, joissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.  
Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. 

Lautakunta = Valmistelu- ja asiantuntijaelin. Kunnassa on yleensä useita lautakuntia. 
Niitä ovat esimerkiksi opetus- ja kasvatuslautakunta tai hyvinvointilautakunta.  
Lautakunnat vastaavat osaltaan erilaisten palveluiden järjestämisestä.

Monipuoluejärjestelmä = Vaaleissa on useita puolueita tai yhdistyksiä, joita voi 
äänestää. Valtuustossa on siis valtuutettuina useiden puolueiden tai yhdistysten  
edustajia. Monipuoluejärjestelmän vastakohta on yksipuoluejärjestelmä. 

Muutosesitys = Ehdotus päätösasiaan tehtävästä muutoksesta.

Pohjaesitys = Esityslistalla oleva ehdotus päätökseksi.

Puolue = Puoluerekisteriin merkitty rekisteröity yhdistys.  
Puolue on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää sellaisten tavoitteiden 
toteutumista, joita se pitää tärkeinä.

Päätösasia = Esityslistalla oleva asia, josta on tarkoitus päättää kokouksessa. 

Sitoutumaton yhdistys = Ryhmä, joka haluaa vaikuttaa yhteisiin asioihin, mutta ei ole  
poliittinen puolue. Jos henkilö haluaa asettua ehdokkaaksi vaaleissa, hänen ei tarvitse 
välttämättä olla minkään poliittisen puolueen jäsen, vaan hän voi asettua ehdolle 
sitoutumattoman yhdistyksen kautta. Tällainen sitoutumaton yhdistys on esimerkiksi  
Järvenpäässä toimiva Järvenpää Plus. Sitoutumattoman yhdistyksen perustamiseen 
tarvitaan kymmenen äänioikeutettua henkilöä, jotka asuvat samassa kunnassa.
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Lähteet ja yhteistyökumppanit 

•  Järvenpään kaupunki, maahanmuuttajatoimisto Verso 

•  Kunnallisalan kehittämissäätiö 

•  Kuntalaki 

•  Kuntaliitto 

•  Oikeusministeriö 

•  Opetushallitus 

•  Peda.net 

•  Plan Suomi   

•  Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahasto Sitra,  
Kansanvallan peruskorjaus -hanke, Elina Eerola 

•  Suomi.fi  

•  Tilastokeskus 

•  Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeessa käytetty materiaali 

•  Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeesta laadittu tutkimusraportti 

•  Tukea ja tekoja -verkosto, Järvenpää 

•  Valtiovarainministeriö 

Erityiskiitos opasta tekemässä olleet: Ahlam, Augustine, John, Liisa ja Titus  
sekä Cultura-säätiön venäjänkieliset oppaat!

Oppaan taitto ja kuvitus: Johanna Korpela

Selkomukautus: Tanja Vauhkonen

Hankkeessa toimineen 
tutkijan terveiset
Suomalainen yhteiskunta on moniääninen, ja kohtaamme arjessamme paljon 
erilaisuutta. Tämän päivän Suomessa huolenaiheena on, että erilaiset  
ihmisryhmät vieraantuvat toisistaan ja että vain tiettyihin ryhmiin kuuluvat 
ihmiset osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon. Toimi politiikan näyttämöllä 
-hanke oli paikallistason yritys puuttua tilanteeseen. Hanke tarjosi osallistujille 
mahdollisuuden keskustella paikallistason päätöksentekijöiden kanssa  
politiikasta, erilaisuudesta ja yhteistyöstä. Hankkeeseen osallistuneiden 
kokemus vaikuttamisesta ja osallisuudesta kuntapolitiikassa vahvistui,  
ja yhteinen päätöksenteko oli innostavaa ja opettavaista.  

Toimi politiikan näyttämöllä -hanke toi esiin, että kokeilemalla oppii ja  
että konkreettinen kokemus vaikuttamisesta voi innostaa osallistumaan.  
Demokratiakasvatuksella ja osallisuustyöskentelyllä voidaan siis vaikuttaa  
siihen, miten kuntalaiset osallistuvat kunnan asioihin. Olisiko kuntien  
kotoutumistyöhön mahdollista lisätä demokratiakasvatusta, jotta muualta  
Suomeen muuttaneet ymmärtäisivät paremmin suomalaisen demokratian  
toimintatapoja ja osallistuisivat enemmän yhteiseen päätöksentekoon?  
Väitän, että se olisi mahdollista, ja että sille olisi myös kysyntää. 

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka koskevat kaikkien kuntalaisten arkipäivää ja 
perusoikeuksia. Kuntalaisten ääni on näissä päätöksissä tärkeä, ja siksi sen tulisi 
myös kuulua. Järvenpään kokeilu jätti toiveikkaan olon siitä, että eri taustoista 
tulevat kuntalaiset osallistuvat jatkossa entistä aktiivisemmin päätöksentekoon. 
Edistämällä kaikkien kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia  
voimme varmistaa, että demokratia toteutuu jatkossakin.

Meeri Tiensuu

http://www.peda.net
http://www.suomi.fi
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