
TERVETULOA! 

Toimi politiikan 
näyttämöllä –
verkkoseminaari 
24.3.2021



• Pidä mikrofoni mykistettynä

• Voit kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja 
chattiin

• Voit pyytää puheenvuoroa nostamalla 
kättä tai kirjoittamalla nimesi chattiin

• Mitä tulee mieleen sanasta demokratia?

Yleisiä ohjeita 



Demokratia	–
mitä	se	on?	

• 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.
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Projektitiimi

• Pilvi	Kallio-Meriläinen,	Osallisuuden
erityisasiantuntija,	040	315	3737,	
pilvi.kallio-merilainen@jarvenpaa.fi

• Arja	Loima,	Maahanmuuttajatyön
erityisasiantuntija,	040	315	2074,	
arja.loima@jarvenpaa.fi

• Meeri	Tiensuu,	Projektiasiantuntija &	
hankkeen tutkija,	
meeri.tiensuu@jarvenpaa.fi (31.3.2021	
asti)
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Verkkoseminaarin ohjelma

* 

Jokaisen puheenvuoron 
jälkeen on mahdollisuus 
kysyä ja kommentoida. 

18.00 Tervetuloa	– Tilaisuuden	avaus

18.05 Sitran	Demokratiakokeilut	2020	– mistä	on	kysymys?

Elina	Eerola,	asiantuntija

Suomen	itsenäisyyden	juhlarahasto	Sitra

18.15	Toimi	politiikan	näyttämöllä	–hankkeen	esittely

Pilvi	Kallio-Meriläinen,	osallisuustyön	erityisasiantuntija

Arja Loima,	maahanmuuttotyön	erityisasiantuntija

18.25 Miltä	tuntui	olla	mukana	hankkeessa?

Titus Moono, Liisa	Majanen, Ahlam Jama,	Ville	Mustonen

18.45 Toimi	politiikan	näyttämöllä	–hankkeesta	tehdyn	
tutkimuksen esittely	ja	suositukset	osallisuustyön	vahvistamiseksi

Meeri	Tiensuu,	projektissa	toiminut	tutkija

19.15 Anna	äänesi	kuulua	–vaikuttamisoppaan	julkaisu	

19.30	Kysymyksiä	puhujille,	kommentteja,	keskustelua,
ajatuksia, ideointia	 – Osallistu!



Sitran Demokratiakokeilut 
2020
- mistä on kysymys?
Elina Eerola, asiantuntija, 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

26.3.20216
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Toimi politiikan näyttämöllä –hankkeen esittely  



Valtuusto-
simulaatio

• 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.
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"Perinteinen" - ajattelu kotoutumisesta

q Kotoutumista määritellään erilaisten toimenpiteiden kautta

q Viranomaisvastuut: toimeentulo, terveys, opiskelu, työ

q Tärkeitä tietoja ja taitoja jää liian vähälle huomiolle esim. 
demokratia: mitä, missä, milloin?

q Palaute: kotoutuja on oman elämänsä sivusta seuraaja!

"Tulevaisuuden" -ajattelu kotoutumisesta

q Kotoutuminen ei ole vain sarja erillisiä toimenpiteitä 
maahanmuuttajalle

q Kunnassa tulee pohtia yhä vahvemmin yleisellä tasolla:
• Kuka on kuntalainen?
• Kuinka kuntalaisen oletetaan tai odotetaan toimivan, 

osaavan ja onko hänellä siihen vaadittavat 
(kuntalaisen) tiedot, taidot, edellytykset?

• Miten hänen oletetaan tai toivotaan osallistuvan?
• Mikä estää tai edistää?

• Millaisilla toimilla autetaan kuntalaisia osallistumaan ja 
osallisiksi?

• Ei irroteta maahanmuuttajia erilliseksi ryhmäksi 
muulloin kuin perustellusta tarpeesta.

Kotoutumiskärki hankkeessa

26.3.20219

Toimi politiikan	näyttämöllä -projekti	on	hieno	
esimerkki	siitä,	kuinka kuntalaisen	tarpeet	
tunnistamalla suunnitellaan	prosessi,	
joka auttaa kuntalaista	uudenlaisen	tiedon	ja	taidon	
äärelle.

Vastaavia tarpeita	eri	asioista	on	myös	muilla	
väestöryhmillä.



Miltä tuntui olla mukana 
Toimi politiikan näyttämöllä –
hankkeessa? 

Titus Moono

Liisa Majanen, valtuutettu (SDP) 

Ahlam Jama

Ville Mustonen (Jokerina)
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Toimi	politiikan	näyttämöllä
Helmikuu	2020	– maaliskuu	2021.

Verkkoseminaari	24.3.2021



Toimi	politiikan	näyttämöllä	
-hankkeesta	tehty	tutkimus	

Meeri	Tiensuu,	hankkeessa	toiminut	tutkija



Tutkimuksen	
tausta

• Kasvava muuttoliike

• (Kunta)politiikan ja	päätöksenteon
rakenteita ei osata tulkita

• Demokratian haasteet

13



Metodologia

• Aineistonkeruu
• Osallistuva havainnointi
• Palaute (kyselyt ja	keskustelut)
• Haastattelut
• Muu aineisto

• Reflektiivinen, monipaikkainen ja	
feministinen etnografia
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Haasteet
• Osallistujarekrytointi
• Vapaaehtoisuuden problematiikka

• Koronapandemia
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Tulokset

• Ymmärrys ja	tietämys
kuntapäätöksenteosta ja	kuntapolitiikan
toiminnasta vahvistui

• Roolin ottaminen,	eläytyminen ja	
kokeileminen loi intoa ja	motivaatiota

• Kohtaamiset ja	törmäämiset vahvistivat
sosiaalisia siteitä

•
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Johtopäätelmät	ja	
suositukset

Kokemusta	
kuntademokratiasta	
tulee	kirkastaa	ja	

elävöittää.

Etsivä	työ	tulee	
ottaa	osaksi	

maahanmuuttajien	
ja	muiden	ryhmien	

osallisuuden	
vahvistamista.

Erilaisista	taustoista	
tulevat	ihmiset	

tulee	ottaa	osaksi	
yhteistoimintaa	ja	

sen	malleja.

Osallistujasta	
tekijäksi:	Kunta	

koordinoi	
yhteistyötä	kohti	
inklusiivisuutta	ja	

monimuotoisuutta.



Kokemusta	
kuntademokratiasta	
tulee	kirkastaa	ja	

elävöittää.



Etsivä työ tulee ottaa
osaksi

maahanmuuttajien ja	
muiden ryhmien
osallisuuden
vahvistamista.

• Vaikutusten	ennakkoarviointiin	on	
valmistelussa	kiinnitettävä	erityinen	
huomio. Ennakkoarvioinnin	yhteydessä	
mahdollista	kuulla	ryhmiä,	joita	projektit	
ja	prosessit	koskettavat,	jolloin osallisuus	
ja	kuntalaisten	
vaikutus päätöksentekoon voidaan	
paremmin	sisällyttää	palvelujen	
suunnitteluun.

• Järvenpäähän perustetaan Järvenpääraati
ja	osallisuustila Perhelään,	joissa
yhdistyvät edellä kuvatut asukas- ja	
kehittäjätoiminta. Niiden avoin rakenne ja	
fasilitoitu sisältö edistävät
myös monikulttuurisuuden
normalisoitumista.



Erilaisista taustoista
tulevat ihmiset tulee

ottaa osaksi
yhteistoimintaa ja	sen

malleja.

• Maahanmuuttajia	kutsutaan	ja otetaan	
aktiivisesti	mukaan	
vaikuttamistoimielinten	toimintaan	
(esim. nuorisovaltuustoihin) tai	muihin	
kunnan	työryhmiin.	Toimielinten	ja	
työryhmien	kokoonpanojen	
edustuksellisuuttaa	tarkastellaan	niin,	
että	ne vastaavat	järvenpääläisten	
väestörakennetta. Maahanmuuttajien	
paikalliset	yhdistykset,	kaupungin	
maahanmuuttajapalvelut	ja	Järvenpäässä	
toimiva	Tukea	ja	tekoja	–verkosto	voivat	
esittää	ehdokasta	eri	toimielimiin	tai	
työryhmiin.	Etsivä	nuorisotyö	yhdessä	
kaupungin	osallisuustyön	kanssa edistävät
maahanmuuttajanuoren ehdokkuutta
nuorisovaltuustoon.



Osallistujasta
tekijäksi:	Kunta	

koordinoi yhteistyötä
kohti inklusiivisuutta

ja	
monimuotoisuutta.

• Osallisuuden ja	inklusiivisuuden
vahvistaminen kunnissa
edellyttää monialaista koordinointia,	
kehittämistyötä	ja	jatkuvaa	arviointia.	
Osallisuustyöskentely	on	poikkileikkaavaa,	
ja osallisuus	on huomioitu	kunnan	
strategiassa. Toiminnallinen	
päätöksenteko	(esim.	Järvenpäässä	
kokeiltu	valtuustosimulaatio)	on	
mahdollista ottaa osaksi kunnan
rakenteita.

• Kunnassa	toteutettavien projektien	tai	
työn	omistajien tulee kehittää	ja	arvioida	
osallisuuden	ja	inklusiivisuuden	
toteutumista.	Työn	omistaja	kerää	työhön	
verkoston,	jossa osallistujista	tulee	
tekijöitä. Järvenpäässä	työtä	tekee	
osallisuuden	erityisasiantuntija	yhdessä	
osallisuusverkoston	kanssa.



Kommentteja, 
keskustelua 
Mitä ajatuksia suositukset herättävät?
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(Vaikea)	
helppolukuinen
opas

• 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.

• 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. 

3/26/21 24



Oppaan	tarina

• Linkki digiin:	https://issuu.com/vaikuttamisenopas/docs/vaikuttamisenopas

• Kokoushallinan käsikirjasta Marian,	Alin	ja	Danielin hahmojen kautta etenevä kertomus
eräästä päätöksestä,	joka tulee tehdä.

• Kiitokset!

• Haluatko tilata oppaan?	Laita osoitteesi chattiin.

• Oppaan jakelu alkaa pääsiäisen jälkeen.

• Oppaan lisäksi tarjoamme konsultaatiota valtuustosimulaation tekemiseen – oman
kontekstinne mukaisesti!
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• Millaisia kokemuksia sinulla on osallisuus- ja 
vaikuttamistyöskentelystä (vieraskielisten) 
kanssa?

• Miten osallisuustyötä voisi sinun 
toimintaympäristössä vahvistaa?

26.3.202126

Kysy, 
kommentoi, 
keskustele!



Lämmin kiitos 
osallistumisesta!
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