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1  Hankkeen toteuttaja ja osallistujat 

Hankkeen nimi oli Toimi politiikan näyttämöllä. Hankkeen toteuttajana oli Järvenpään 
kaupunki, lähemmin kaupunkikonsernin viestintä ja osallisuus sekä hyvinvoinnin 
palvelualueen maahanmuuttopalvelut.  

Hankkeen osallistujat olivat maahanmuuttopalveluiden ja muun etsivän työn tuloksena 
saavutetut maahan muuttaneet ja vieraskieliset ihmiset Järvenpäässä ja keskisellä 
Uudellamaalla. Osallistujina olivat myös kaupungin luottamushenkilöt valtuustosta ja 
lautakunnista. 

2  Hankkeen eteneminen 

Osallistujan näkökulmasta ensi kosketus hankkeeseen oli 26. helmikuuta 2020, jolloin 
pidettiin hankkeen julkinen kick off -tilaisuus. Tästä alkoivat niin sanotut infoillat, joihin oli 
kutsuttu ihmisiä tietyistä kieliryhmistä, joita Järvenpäässä oli tunnistettu olevan. Näitä 
kieliryhmiä olivat muun muassa dari, tigrinja, arabia ja englanti. 

Päätösasiaa ja iltakoulua valmisteltiin samanaikaisesti keväällä projekti- ja 
ohjausryhmässä. Valtuustosimulaatio käsikirjoitettiin kesäkuussa 2020. Rekrytointia 
jatkettiin syksyllä 2020 laajentamalla sitä vierailukäynneiksi oppilaitoksien ja opiston 
vieraskielisten ryhmiin Järvenpäässä ja Keravalla.  

Syksyllä 2020 päästiin aloittamaan kokeilun "kokeellisempi" osuus, jossa valtuutetut ja 
maahan muuttaneet osallistuivat iltakouluun oppimaan kuntademokratiasta sekä pohtimaan 
käsillä olevaa päätösasiaa.  

Viikko iltakoulusta pidettiin valtuustosimulaatio (kutsuttiin myös nimellä varjovaltuusto), joka 
oli Jokeri-hahmon ja valtuuston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdattelema 
tilaisuus. Sekä valtuustosimulaatio että iltakoulu noudattivat molemmat nykyisiä valtuuston 
kokouksen ja iltakoulun kokouskäytänteitä ja tapoja.  Iltakoulussa työskenneltiin niin 
sanotusti suljetuin ovin ja valtuustosimulaatio oli julkinen tilaisuus, joka striimattiin. 
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Yllä kuvassa kuvattu kokonaisuus toistettiin syksyn 2020 aikana kahdesti osin uusin, osin 
samoin, vapaaehtoisesti uudestaan osallistuvin ihmisin.  

* 1. iltakoulu pidettiin 9.9. ja 1. valtuustosimulaatio päätösaiheena kunnan 
liikuntaolosuhteet, pidettiin 16.9. 

* 2. iltakoulu pidettiin 11.11. ja 2. valtuustosimulaatio päätösaiheena kunnan veroprosentin 
määräytyminen vuodelle 2021, pidettiin 18.11. 

Kaikkien yllä mainittujen tilaisuuksien jälkeen kerättiin palautetta joko erillisenä tilaisuutena, 
haastatteluna tai heti tilaisuuden jälkeen kerättynä palautteena. 

Kokeilujen jälkeen alkoi hankkeen tutkimus- ja analysointivaihe loppuvuonna 2020 ja 
alkuvuonna 2021. Hankkeen vaikuttamismalli valmistui tulosten ja ilmiöpohjaisen 
tarkastelun myötä tammikuussa 2021. Projektiryhmä kutsui myös hankkeessa mukana 
olleita valmistelemaan helppoa vaikuttamisen opasta, ja pohtimaan maahanmuuttajan 
vaikuttamisen edellytyksiä kaupunkikontekstissa ja kaupungin rakenteellisena asiana.  

Helppolukuinen vaikuttamisen opas -sisällöt valmistuivat ja viimeisteltiin graafikon ja 
selkomukauttajan käsissä maaliskuussa 2021, ja opas jaeltiin valtakunnallisesti Suomen 
kuntien viestintään ja maahanmuuttajapalveluihin.  

Hankkeen loppuseminaarissa 24.3. julkistettiin Toimi politiikan näyttämöllä -suositukset 
kuntien ja Järvenpään kaupungin maahanmuuttajien äänen ja vaikuttamisen 
vahvistamiseksi. Oppaasta otettiin 800 kappaleen painos ja se julkaistiin sekä 
verkkolehtenä että painokelpoisena pdf-tiedostona. 

 



   Rahoituksen saajan nimi Raportti   4 (13) 
 Loppuraportti  
    
Järvenpään kaupunki / Pilvi Kallio-Meriläinen, Meeri 
Tiensuu ja Arja Loima 

2.2.2222 ASIAKIRJAPOHJA 

 
 
2.1  Ketkä olivat hankkeessa mukana? (Esim. organisaatiot tai tietyt asiantuntijat) 

Järvenpään kaupunkiorganisaatio: hankkeen vastuullinen johtaja osallisuuden 
erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima 
ja projektiin palkattu hankeasiantuntija Meeri Tiensuu. Valtuustosimulaatioon esiintyjäksi 
palkattiin Ville Mustonen. Vaikuttamisen opasta palkattiin tekemään graafikko Johanna 
Korpela ja selkokielen keskuksesta Tanja Vauhkonen. Tukea ja asiantuntemusta työlle 
antoivat kaupungin viestintä-, talous-, ja liikuntapalvelut.  

Hankkeen ohjausryhmässä oli rahoittajan edustajana asiantuntija Elina Eerola ja johtava 
asiantuntija Kimmo Haahkola. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Iiris 
Laukkanen, jäseninä vapaa-aika ja työllisyyspalveluiden johtaja Jari Lausvaara ja 
viestintäjohtaja Heli Vastamäki. 

Hankkeeseen ilmoittautui 50-70 ihmistä, jonka lisäksi infotilaisuuksien aikana tavoitettiin 
noin 30 henkilöä. Iltakoulu- ja varjovaltuustotilaisuuksiin osallistui lopulta yhteensä n. 25 
kohderyhmän edustajaa.  

Organisaatiot ja yhdistykset: Tukea ja tekoja -verkosto, Järvenpään opisto, Järvenpään 
seurakunta, paikalliset maahan muuttaneiden yhdistykset, MoniHeli, Uudenmaan ELY-
keskus, Etno-neuvottelukunta, Cultura-säätiö, Kuntaliitto, Sitran demokratiahankkeet 2020 -
kunnat erityisesti Helsinki ja Oulu. 

  

2.2  Mitä hankkeessa tehtiin ja mistä tuotoksia löytyy (linkkejä tms.)? 

* Katso ylempi kohta.  

Lisäksi: 

Valtuustosimulaatio järjestettiin esityksenomaisena tapahtumana, jota ohjasi Jokeri-hahmo. 
Ville Mustosen esittämän hahmon tehtävänä oli viihdyttäen selostaa ja edistää valtuuston 
tapahtumien kulkua. Valtuustosimulaatio käsikirjoitettiin kesäkuussa 2020 ja harjoiteltiin 
etukäteen "ilman yleisöä". 

Linkit:  Hankkeesta tehty tutkimus (tulokset), Helppolukuinen vaikuttamisen opas, 
seminaari 24.3. sisällöt -pdf, kotiseutuliiton blogi  

Hankkeen kotisivulta löytyvät kootusti hankkeen tuotokset: 
https://www.jarvenpaa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-
vaikuta/osallistuasukkaana/toimi-politiikan-nayttamolla 
 

2.3  Pysyttiinkö aikataulussa, millaisista osista tai vaiheista tekeminen koostui? 

Hanke jakautui osallistujarekrytointiin, sisältöjen suunnitteluun ja työstöön ja 
valtuustosimulaatioon, joka pitää sisällään niin iltakoulun, itse tapahtuman 
valtuustosimulaatio sekä näiden jälkeen annetun palautteen. 

Hanke eli ja mukautui osallistujien mukaan muun muassa tulkkausta tilattiin 
ilmoittautumisten perusteella.  
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Hankkeen kaikki vaiheet lukuun ottamatta kick off -tapahtumaa pidettiin koronapandemian 
poikkeusoloissa, kokoontumisrajoitusten rajoissa. Alun perin kevääseen suunniteltu 
ensimmäinen valtuustosimulaatiokokonaisuus siirrettiin syyskuulle 2020. Toinen 
simulaatiokokonaisuus järjestettiin marraskuussa 2020. Myös infotilaisuudet keväältä 2020 
keskeytettiin ja ajoitettiin syksyyn 2020. Toisin sanoen vuoden mittaisen aikajänteen sijaan 
hanke operoitiin puolella ajasta, jota oli suunniteltu saatavan käyttää.  

Korona saattoi myös aiheuttaa osallistujakatoa, mutta tätä on vaikea todentaa. On 
kuitenkin osoitettavissa, että muun muassa oppilaitosvierailuilla tavoitimme ihmisiä, jotka 
osoittivat kiinnostuksen ja antoivat yhteystietonsa ollakseen mukana kokeilussa. Kuitenkin 
osa jätti tulematta joko kaikkiin tai osaan tilaisuuksista. Muun muassa Järvenpään 
iltalukioon emme saaneet audienssia koronapandemian varotoimena. Myös yhdistysten 
toiminta oli rekrytointivaiheessa hiljentynyt koronarajoitusten vuoksi. 

Tämän tyyppisessä hankkeessa monikielisyyden ja toiminnallisuuden luonteen takia kaikki 
keskeiset vaiheet toteutettiin kasvokkain olevina tilaisuuksina turvavälein. Poikkeusoloissa 
tilaisuuksien järjestäminen oli haastavaa, ja vaati sopeutumista. Loppuseminaari 24.3. 
järjestettiin jo mutkitta verkkotilaisuutena, mutta sitä ennen koronakampitus osoitti 
hankkeen projektiryhmän suurta sitoutumista ja sekä projektiryhmän että osallistujien 
sitoutumista rohkeaan tavoitteeseen. 

3  Tavoitteiden arviointi 

3.1  Miten tavoitteet saavutettiin ja miten ne edistyivät hankkeenne aikana?  

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kuntapäättämistä koskevaa tietoa ja ymmärrystä, tuottaa 
kokemusta yhteiskunnallista vaikuttamisesta, käydä arvoneuvottelua. Lisäksi hankkeen 
tavoitteena oli edistää kaksisuuntaista kotoutumista mainittujen tavoitteiden myötä. Kerätyn 
osallistujapalautteen ja haastattelujen pohjalta saadun tiedon valossa voidaan todeta 
tavoitteiden myös toteutuneen. Tavoitteet saavutettiin jatkuvalla oppimisella: Palautetta 
kerättiin projektin joka vaiheessa ja niistä saadut oppitunnit otettiin mukaan seuraavien 
vaiheiden suunnitteluun. Hankkeen tavoitteiden saavuttamista edisti ennakkoluuloton ja 
rohkea asenne niin osallistujien, projektitiimin kuin muidenkin sidosryhmäläisten osalta.  

Osallistujien käsitykset ja ymmärrys suomalaisesta kuntapolitiikasta muuttuivat 
 positiivisimmaksi. Osallistujat kertoivat oppineensa uutta ja sitä myöten myös  
 innostuneensa kuntapolitiikasta. Lisäksi osallistujien ja kunnanvaltuutettujen välille syntyi 
 arvokasta dialogia. Hankkeen myötä syntynyt keskustelu on ollut tärkeä osatekijä 
 hankkeesta  saatujen johtopäätelmien soveltamisessa kunnan rakenteisiin. Tämän 
 voidaan puolestaan nähdä edistävän kaksisuuntaista kotoutumista paitsi Järvenpäässä 
 myös laajemmin Suomen kuntasektorilla.  

Hankkeen lopputuotteena syntynyt vaikuttamisopas on konkreettinen esimerkki siitä, 
 miten hankkeelle asetettuja tavoitteita saavutettiin. Vaikuttamisoppaan tekemiseen 
 osallistettiin simulaatioon osallistuneita osallistujia, minkä lisäksi vaikuttamisoppaan 
 sisällöissä on huomioitu hankkeen aikana tehtyjä oivalluksia.  

3.2  Kuinka paljon kohderyhmästä tavoitettiin ja mikä oli kohderyhmä?  

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat yli kaksi vuotta Suomessa asuneet 
maahanmuuttajat, joita on Järvenpäässä noin 2000.  
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Kohderyhmä pyrittiin tavoittamaan eri tavoin. Hankkeesta viestittiin Järvenpään kaupungin 
verkostoissa ja erityisesti Maahanmuuttajatoimiston Verson verkostoja hyödynnettiin 
osallistujien rekrytoinnissa. Hankkeen työntekijät kävivät esittelemässä hanketta 
Järvenpäässä sijaitsevissa oppilaitoksissa. Lisäksi Järvenpää-talolla järjestettiin 
infotilaisuuksia. Koronapandemia toi huomattavia haasteita osallistujien löytymiseen ja 
tavoittamiseen.  

Oppilaitosvierailujen aikana nimiä saatiin kerättyä 50-70, jonka lisäksi infotilaisuuksien 
aikana tavoitettiin noin 30 henkilöä. Iltakoulu- ja varjovaltuustotilaisuuksiin osallistui lopulta 
yhteensä n. 25 kohderyhmän edustajaa.  

Valtaosa hankkeen tavoittamista osallistujista oli kotoisin Lähi-idän ja Afrikan maista. 
Maahanmuuttajatoimisto Verson asiakkaista myös valtaosa on lähtöisin samoilta alueilta ja 
hanke tavoittikin parhaiten heidät, jotka jo ennestään olivat Verson asiakkaita. Järvenpään 
suurimmat vieraskieliset ryhmät ovat venäjän- ja vironkieliset, mutta näiden kieliryhmien 
edustajien tavoittaminen osoittautui vaikeaksi.  

On vaikea arvioida, kuinka paljon kohderyhmää lopulta tavoitettiin. Oppilaitosvierailujen 
yhteydessä saatiin aikaan arvokasta keskustelua demokratiasta ja kuntapolitiikasta. 
Kohtaamisia oli hankkeen aikana paljon, mutta osallistujamääriä ei aina pystytty 
kirjaamaan. Projektitiimin keskuudessa tätä kutsuttiin “demokratiasumutukseksi”: Vaikka 
kaikki hankkeesta kuulleet eivät osallistuneet simulaatioon, on viestiä suomalaisesta 
kuntademokratiasta kuitenkin välitetty eteenpäin.  

3.3  Mitä mittareita hankkeelle oli asetettu ja miten niiden valossa onnistuttiin?  

Hankesuunnitelmaan kirjattiin seuraavat mittarit:  

Mittari 1: Kaikkien osallistujien ymmärrys arvopohjaisesta vaikuttamisesta on 
lisääntynyt. Halu ja tarmo kehittää pysyvämpää vaikuttamisen rakennetta 
maahanmuuttajien omissa arvokysymyksissä on lisääntynyt.  

Mittari 2: On tuotettu selkeäkielinen vaikuttamisen ja kokoushallinnan opas. 
On tehty tutkimusartikkeli kokeilun vaikuttavuudesta ja havaittu vaikuttamisen 
rakenne ja rakenteen tuottama vaikeaselkoisuus. On tunnistettu, miten 
poliittisen vaikuttamisen käytäntöjä voi helpottaa.  

Mittari 3: Olemme toimineet yhdessä monimuotoisessa kaikkiaan noin 
satahenkisessä joukossa, ja synnyttäneet arvokeskustelua eri poliittisten 
ryhmien ja maahanmuuttajien kesken. Keskustelua on käyty kasvokkain ja 
myös sosiaalisessa mediassa. Hanke on herättänyt kiinnostusta mediassa ja 
on tehty uusia keskustelunavauksia ja saatu uusia ihmisiä liikkeelle. 
Valtuustosimulaatio on seurattu niin livenä kuin striimissä. Viestintä on 
innostanut vuorovaikutukseen.  

Hanke onnistui sille asetettujen mittareiden valossa erittäin hyvin. Osallistujien ymmärrys ja 
tietämys kuntapolitiikasta ja siinä vaikuttamisesta lisääntyi. Lisäksi osallistujien motivaatio 
ja innostus ottaa osaa kuntapolitiikkaan kasvoi kokeilun myötä. Hankkeen tulosten myötä 
valmisteltiin ehdotuksia, joiden avulla vähemmistöryhmien osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia voidaan jatkossa paremmin edistää.  
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Hankkeen aikana syntyi arvokkaita kohtaamisia eri ihmisten välillä. Etenkin iltakouluissa 
käytiin hedelmällistä keskustelua arvoista ja suomalaisesta demokratiasta. Hanke kiinnosti 
ja innosti ja sai osakseen paljon positiivista palautetta. Lisäksi useasta suunnasta esitettiin 
toiveita hankkeen jatkamiselle ja jatkuvuudelle.  

Hankkeen lopputuotteena tuotettiin Anna äänesi kuulua kuntapolitiikassa –vaikuttamisopas. 
Oppaan tekemiseen osallistettiin simulaatioon osallistuneita henkilöitä kahdessa 
työpajassa, ja heidän kanssaan käytyjä keskusteluja hyödynnettiin oppaan sisältöjä 
kirjoittaessa. Opasta tehtiin vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa, jotta sen 
sisällöissä voitaisiin paremmin tunnistaa kompastuskivet ja kuntapäätöksentekoon liittyvät 
vaikeat rakenteet. Opas julkaistiin 24.3. järjestetyssä loppuseminaarissa, joka keräsi 
yhteen yli 30 kuntapolitiikasta ja vaikuttamistyöstä kiinnostunutta kuulijaa. 

3.4  Miten toiminnan jatkuvuus varmistetaan rahoituksen kohteena olevan hankkeen jälkeen?  

Anna äänesi kuulua kuntapolitiikassa –opasta tullaan kääntämään eri kielille. Lisäksi 
opasta pyritään levittämään Suomen kuntiin aina Utsjoelta Hankoon saakka, ja sitä myötä 
edistämään kaksisuuntaista kotoutumista Suomessa.  

Hanketta on mahdollista kokeilla eri ryhmien kanssa ja eri konteksteissa. Projektitiimi on 
tarjoutunut antamaan konsultointiapua halukkaille kokeilijoille.  

Järvenpäässä toiminta jatkuu suosituksiin kirjattujen toimenpiteiden suunnittelulla, 
valmistelulla ja toteutuksella. Alle on kirjattu toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää 
etenkin vähemmistöryhmien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Järvenpäässä:  

1) Kokemusta kuntademokratiasta tulee kirkastaa ja elävöittää:  

 Järvenpäässä kokeiltu simulaatio tai muu toiminnallinen kokeilu tulee osaksi 
kuntalaisten kuulemista. Simuloidusta päätöksenteosta saatu ääni 
sisällytetään osaksi valtuustolle tehtävää esitystä.  

 Simulaatio tai muu toiminnallinen kokeilu järjestetään erityisesti 
maahanmuuttajia (tai muita ryhmiä) koskevista asioista, esimerkiksi kunnan 
kotoutumisohjelmaa koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi kokemuksellinen 
osallisuustyöskentely/demokratiakasvatus tulee sisällyttää vahvemmin 
kotoutumistoimenpiteisiin erityisesti kotoutumisprosessin alkuvaiheessa. 

 
2) Etsivä työ tulee ottaa osaksi maahanmuuttajien ja muiden ryhmien osallisuuden 
vahvistamista:  

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

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

 
3) Erilaisista taustoista tulevat ihmiset tulee ottaa osaksi yhteistoimintaa ja sen malleja:  
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 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.  

 
4) 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.  

 

3.5  Miten viestinnälliset tavoitteet toteutuivat? 

Viestintä nähtiin hankkeessa keskeisenä vuorovaikutuksen rakentamisen työkaluna. 
Tavoitteena oli tehdä näkyväksi suomalaisen demokratian toimintaa, avata politiikan 
näyttämön tapahtumaa ja roolituksia, sekä tehdä näkyväksi maahanmuuttajien kokemuksia 
kunnan päätöksenteosta. 
 
Aluksi viestinnällisin keinoin ja monikanavaisesti houkuteltiin osallistujia. Uutuusarvolla 
ratsastaminen ei kuitenkaan purrut kohderyhmiin, eikä oikeastaan edes kantasuomalaisiin. 
Kick off -tilaisuuteen osallistui 28 ihmistä, mitä pidimme hyvänä aloituksena. 
 
Viestinnässä siirryttiin pian ns. tiedottamisesta henkilökohtaiseen kutsumiseen, jota tehtiin 
sähköpostitse, kasvokkain ja tekstarein yhteystietonsa antaneille. Kutsut ja hankemateriaali 
käännettiin seitsemälle eri kielelle suomen lisäksi (suomi, englanti, viro, venäjä, arabia, 
tigrinja, dari, somalia). Hankkeen edetessä käänsimme viestejä myös sosiaalisessa 
mediassa muille kielille. Rekrytoinnin apuna oli Tukea ja tekoja -verkosto. Niin sanotussa 
verkostoviestinnässä rahoittajan tarjoama Teams-verkkoyhteisö toimi hankkeen 
etenemisen ja tulosten seurannassa. Sitran kautta saimme myös tilaisuuksia tuoda esiin 
viestinnällisiä tavoitteita ja myös osallistujanäkökulmaa. 
 
Keskeiset viestit ja tiedot toistettiin useaan kertaan kaupungin viestinnän kanavissa: lehdistö 
ja sähköinen media, tiedotustilaisuudet, nettisivut (jarvenpaa.fi, verkostojen sivustot), blogit, 
sosiaalinen media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).  
 
Valtuustosimulaatio oli kaikille kuntalaisille avoin tapahtuma, jota saattoi seurata niin 
yleisölehteriltä kuin livestriimattuna verkkolähetyksenäkin.  
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Hankkeesta viestittiin viestintäsuunnitelman mukaisesti, mutta vuorovaikutteisuus pelkän 
viestinnän perusteella oli laihaa. Mediat paikallismedia Keski-Uusimaata lukuun ottamatta 
eivät yrityksistä huolimatta uutisoineet hankkeesta. Yksittäisiä pohdintoja lukuun ottamatta 
sosiaalisessa mediassa hanke ei herättänyt kommenttitulvaa.  

Viestinnän monikielisyyden lisäksi tilaisuuksissa oli useamman eri kielialueen tulkkeja yhtä 
aikaa. Riskinä silloin saattaa olla, että viesti "katoaa" matkan aikana, tai viestin merkitys 
muuttuu. Emme pysty varmistumaan, että osallistujat ovat ymmärtäneet viestin samalla 
tavoin. Osassa kielissä ei välttämättä ole sanoja asioille, joita me käytimme, esimerkkinä 
vaikka "monipuoluejärjestelmä" tai "edustuksellinen demokratia". 
 
Verkkoseminaari hankkeen tuloksista ja suosituksista pidettiin 24.3. ja siihen osallistui 30 
osallistujaa. Verkkoseminaarikutsua jaettiin mm. kuntademokratiaverkoston kautta, mikä 
herätti valtakunnallisten toimijoiden kiinnostusta ja kutsuja tulla esittelemään hankkeen 
tuloksia kuin kirjoittaa hankkeesta blogitekstejä ja julkaisuihin. Niin ikään Anna äänesi 
kuulua kuntapolitiikassa -opasta on tilattu eri puolelle Suomea. 

 

4  Hyödyllisiä oppeja  

4.1  Mitä opittiin? 

Hankkeen aikana opittiin, että tietämys suomalaisesta kuntademokratiasta on vähäistä. 
Saadun palautteen perusteella lähes kaikki osallistujat, niin kohderyhmäläiset kuin 
valtuutetut ja muutkin projektissa mukana olleet, oppivat hankkeen aikana paljon uutta ja 
ymmärrys kuntapäätöksentekoa koskevista prosesseista kasvoi huomattavasti. Hankkeen 
aikana kertyi uusia kokemuksia esimerkiksi äänestämisestä: Joillekin hankkeeseen 
osallistuneista henkilöistä varjovaltuustossa äänestäminen oli ensimmäinen kerta päästä 
käyttämään omaa ääntään. Kokeilu toi esiin, että eläytymisellä voi olla erittäin suuri 
merkitys yksilölle. Konkreettinen kokemus on vahva muistijälki, joka voi innostaa 
aktiivisempaan osallistumiseen.  

Simulaatioissa erilaisista taustoista tulevat ihmiset kohtasivat toisiaan. Kohtaamiset ja 
törmäämiset sekä niiden aikana käydyt keskustelut olivatkin hankkeen arvokkaimpia ja 
mieleen jääneimpiä hetkiä. Yksi hankkeen aikana havaittu opetus olikin, että kohtaamiset 
itsessään ovat merkittäviä ja edistävät erilaisuuden sietämistä ja ymmärtämistä sekä 
sosiaalisten suhteiden vahvistumista yhteisöissä. Siksi onkin tärkeää luoda tiloja, joissa eri 
taustoista tulevat ihmiset pääsevät kohtaamaan toisiaan.  

Kokeilu opetti, että tietoa tulee myös työstää eri keinojen ja välineiden avulla. Demokratia 
on kokonaisvaltainen ilmiö, jonka oppiminen tapahtuu myös elämällä - ei vain oppikirjasta 
opiskelemalla. Tämä huomio on tärkeä muistaa kotoutumistyössä, jossa asiakkaiden 
kokemus suomalaisesta demokratiasta vaihtelee ja/tai on vähäistä. Kokeilu antoi hyvän 
esimerkin siitä, miten demokratiaa voi käytännössä harjoitella. Samalla se antoi hyvän 
esimerkin siitä, että kehollinen ja konkreettinen kokeilu on oppimisen kannalta 
hedelmällistä.  

Hankkeen aikana opittiin, että osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiselle 
on kysyntää. Mukaan lähteneet osallistujat antoivat kriittisiä ja arvokkaita kommentteja 
siihen, miten eri vähemmistöryhmiä voidaan paremmin osallistaa ja kutsua mukaan 
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toimintaan. Näiden äänien kuuleminen – ja kuunteleminen – ovat osallisuuden 
edistämisessä erittäin tärkeää. Työtä tulisi tehdä enemmän “meiltä meille” eikä “meiltä 
heille”.  

4.2  Mitä esteitä ja pullonkauloja tavoitteiden etenemiselle löysitte? Onko niihin hyviä 
ratkaisuehdotuksia? 

Hankkeen aikana tunnistettiin, että vieraskielisyys tuo mukanaan omat haasteensa.  
Järvenpäässä työskenneltiin yli 10 eri äidinkielen kanssa. Tulkkien mukanaolo oli erittäin 
tärkeää, jotta kommunikaatio sujui. Lisäksi tulkit toivat hankkeeseen oman arvonsa 
osallistumalla itsekin keskusteluun. Monikielisyys voidaan nähdä haasteena, sillä se vaati 
resursseja ja on tulkkauksen vuoksi hitaampaa kuin yhdellä kielellä kommunikointi. Lisäksi 
riski väärinymmärryksille on jatkuvasti läsnä. Toisaalta monikielisyys mahdollistaa 
erilaisuuden kohtaamista. Hitautta ja mahdollisia kompasteluja oppii ymmärtämään ja 
niiden kanssa elämään totuttamalla ja siedättämällä monikielisyyttä “normaalimmaksi”.  

Osallistujarekrytointi osoittautui hankkeen aikana omaksi haasteekseen. Vaikka viestiä 
kokeilusta välitettiin eri foorumeilla, itse simulaatioon saapui lopulta noin 25 henkilöä. 
Koronapandemialla oli osallistujamäärään oma roolinsa, mutta on tärkeää myös tarkastella 
vapaaehtoisuuteen ja yksilöiden motivaatioon liittyviä huomioita. Yksilötasolla oma 
osallistuminen esimerkiksi kuntapolitiikkaan tulee sovittaa ja mahduttaa omaan arkeen. 
Arjen pyörittäminen saattaa hidastaa osallistumista. Osallistuminen saattaa myös 
näyttäytyä monelle siltä, että se vaatii paitsi vapaaehtoisuuden supersankariutta myös 
tietynlaisia taitoja ja tietoja, jotka estävät yksilöä lähtemästä mukaan.  

Hanketta markkinoitiin Järvenpään oppilaitoksissa. Vaikka vastaanotto oli pääosin 
tervetullutta, piti vierailu mahduttaa silti oppilaitoksen jo valmisteltuun 
opetussuunnitelmaan. Yksi oppilaitos kieltäytyikin ottamasta vastaan hanke-esittelyä. 
Vaikka kyseessä olikin yksittäistapaus, on jatkossa tärkeää, että yhteistyötä koordinoidaan 
ja yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä vakiinnutetaan jo aikaisessa vaiheessa, jotta 
kohderyhmää voitaisiin paremmin saavuttaa.  

Hankkeen yhdeksi keskeiseksi keskustelunaiheeksi nousi useaan otteeseen se, kuka on 
maahanmuuttaja ja miten maahanmuuttaja määritellään. Mitä eroa on ensimmäisen ja 
toisen polven maahanmuuttajilla? Mitä eroa on käsitteillä vieraskielinen ja 
maahanmuuttaja? Näitä pohdintoja käytiin paitsi projektitiimin kesken myös yhdessä 
projektiin osallistuneiden kanssa. Pohdintojen myötä voidaan sanoa, että käsitykset siitä, 
kuka on maahanmuuttaja, on usein rajoittunut. Maahanmuuttajien ja vieraskielisten 
suomalaisten kirjo on suuri, ja joukon moninaisuus pitäisikin entistä paremmin tunnistaa 
osallisuustyötä tehdessä.  

Yhtenä haasteena tunnistettiin eri sukupolvien välinen osallistuminen. Hanke olisi voinut 
houkutella etenkin toisen polven maahanmuuttajia mukaan, joille suomalainen yhteiskunta 
on jo esimerkiksi koululaitoksen myötä tutumpi. Mikäli osallistumiseen ei ole kotona 
rohkaistu, miten näitä henkilöitä voitaisiin paremmin houkutella osallistumaan ja 
vaikuttamaan? Yhteiskunta voi antaa eväitä ja tarjota mahdollisuuksia, mutta samaan 
aikaan kodeissa opitut mallit ja toimintatavat vaikuttavat siihen, kuinka rohkeasti ja 
motivoituneesti yksilöt lähtevät mukaan.  
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4.3  Toteutuivatko riskit ja osattiinko niihin varautua? 

Monikielinen viestintä oli yksi hankkeen aikana tunnistettu riski. Tulkit tekivät erinomaista 
työtä, mutta kommunikointiin sisältyi kuitenkin kompastumismahdollisuuksia. Hankkeen 
aikana on ollut vaikea mitata sitä, ovatko osallistujat – tai tulkit – todella ymmärtäneet 
kaiken, mitä heille on simulaatioiden aikana kerrottu. Tulkkausta ei ole vain kielellinen 
tulkkaus, vaan lisäksi kuntapolitiikan ja demokratian kaltaisista asioista keskustellessa tulee 
ymmärtää myös kulttuurisidonnaisia piirteitä, kuten suomalaiseen kokouskulttuuriin liittyviä 
toimintamalleja. Riskiin varauduttiin monikielisellä viestinnällä ja palkkaamalla tulkkeja. 
Lisäksi tilaisuuksissa varattiin aikaa käännöksille ja pyrittiin siihen, että tunnelma on rento 
ja lämminhenkinen. Osallistujille annettiin mahdollisuuksia kysyä ja tarkentaa.  

 

4.4  Mikä olisi teidän mielestänne seuraava askel, joka hankkeen tavoitteiden saralla tulisi tehdä? 

Suomalainen demokratia elää ja muuttuu kasvavan muuttoliikkeen myötä. Tämän 
hyväksyminen on ensimmäinen askel sille, että myös kuntapolitiikan kenttä muuttuu entistä 
moninaisemmaksi. Muutoksia tarvitaan asenteissa ja sosiaalisissa normeissa ja tätä on 
painotettu myös hankkeesta luotuun vaikuttavuusmalliin:  

 

Vaikuttavuusmallin vasemmassa osassa on nähtävissä globaalin muuttoliikkeen mukanaan 
tuomia muutoksia, joita kaksisuuntaisen kotoutumisen myötä pyritään aktiivisesti 
huomioimaan osana maahanmuuttajien asettumista uuteen kotimaahan. Jotta vaikutukset 
voisivat kantaa pidemmälle, on muutoksia tapahduttava paitsi maahanmuuttajien myös 
kantaväestön käyttäytymisessä ja uskomuksissa. Näitä muutoksia on sanallistettu otsikon 
”Vaikutukset” alle. Kuvion oikeassa laidassa näkyvät puolestaan toivotut yhteiskunnalliset 
vaikutukset, joihin Järvenpään demokratiahankkeen kaltaisilla aloitteilla pyritään. 
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Hanketta on mahdollista kokeilla myös muissa konteksteissa ja erilaisten ryhmien kanssa, 
jonka myötä myös ymmärrys ja tietotaito koskien kuntapolitiikan kiemuroita voi kasvaa ja 
lisääntyä. Skaalautuvuutta on tarkemmin esitelty alla olevassa skaalautuvuusmallissa:  
 

 

Lisäksi kohdassa 3.4 esitellyt suositukset toimivat seuraavina askeleina kohti 
osallistuvampaa, inklusiivisempaa ja moniäänisempää kuntademokratiaa Suomessa.  

5  Terveisiä rahoittajalle  

5.1  Jos et osallistunut erilliseen rahoitushakuun tai -ohjelmaan, millaista palautetta antaisit Sitran 
rahoitustoiminnan tueksi?  

5.2  Jos osallistuit rahoitushakuun tai -ohjelmaan, oliko se toimiva? 

Osallistuimme Sitran rahoitushakuun, joka mahdollisti työskentelymme ja muun muassa 
vaikuttamisoppaan painamisen. Hankerahoitus annettuine aikatauluineen ryhdittää 
kehitystyötä ja pakottaa toisinaan lähes huomaamaatta tekemään jämäkkää kehittämistä. 
Ulkopuolisella rahoituksella saa uutta verta tekemiseen. Myös ulkopuolelta tulevat 
tavoitteet ja deadlinet tehostavat työskentelyä.  

Rahoitetun hankkeen aikana on rohkeassa kokeilussa myös lupa irrotella ja ajatella 
laatikon ulkopuolelta.  

Sitralta saimme kuitenkin vielä enemmän: Sparrausta ja tukea kansallisen verkoston 
kunnista, jotka olivat päässeet mukaan hankkeeseen. Tämä oli erittäin arvokasta, ja meillä 
oli ilo ja kunnia olla mukana kehittäjäkollektiivissa. Arjessamme on luksusta saada 
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keskustella ja pohtia asioita hankeverkostossa. Lisäksi Sitran työpajat ja 
asiantuntijapuheenvuorot toimivat sytykkeinä uusille ideoille ja kehityssuunnille.  

Hanke toteutettiin soveltavan draaman keinoin. Tavoitteena oli uskomusten ja asenteiden 
muuttuminen ja kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen. Tällaisia asioita on toisinaan 
vaikea mitata määrällisesti, ja toisinaan Sitralta tulleet mittarit eivät olleet sovellettavissa 
hankkeeseen. Laadullisuudella oli määrällisyyttä merkittävämpi rooli hankkeessa, jonka 
vuoksi joidenkin asioiden mittaaminen aiheutti projektissa turhautumista.  

Hankkeen aikana pohdittiin paljon valtarakenteita. Toisinaan oli vaikea yhteensovittaa 
ruohonjuuritason työtä osallistujien kanssa ja Sitran kanssa käytyjä keskusteluja, jotka 
koskivat yhteiskunnan rakenteita ja abstrakteja ilmiöitä. Rahoittajalla, toteuttajalla ja 
osallistujalla on kullakin oma rooli ja sen myötä valta ja vastuu suhteessa toisiinsa. Sitran 
ohjaamassa työskentelyssä näkyi paikoin rahoittajan asema ja ylhäältä alaspäin tuleva 
toiminnanohjaaminen. Tämä tuli esiin esimerkiksi tietynlaisen sanaston käyttämisessä ja 
karsimisessa loppuraportoinnin ja loppuseminaarin yhteydessä. Hierarkiat eivät missään 
nimessä olleet korostuneita hankkeen aikana, mutta pompsahtivat toisinaan esiin. Jatkossa 
valtarakenteita, vastuuta ja roolia koskevaa reflektiota tulee käydä avoimesti toimintaan 
osallistuvien tahojen kanssa, jotta voidaan paremmin tunnistaa sudenkuopat omassakin 
työskentelyssä.  

Hankehakemuksen vaiheessa kohderyhmää ajateltiin rikastettavan vielä jollakin toisella 
ryhmällä, jolle kunnallinen päätöksenteko on kaukainen asia. Ryhmät olivat tällaisenaan 
hyvin heterogeeniset jo. Avoimen hallinnon ja monimuotoisuuden kannalta niin sanottu 
sekaryhmä voisi tehdä arvokeskustelusta hyvin rikasta ja samalla vielä vaikuttavampaa. 


