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Lähtökohtia
- Äänestysprosentti kunnallisvaaleissa 2012 Jyväskylässä 55,1 % (Kuokkala 42,8 %, 

Ollila 67 %)

- Vähäinen äänestysosallistuminen ei kuitenkaan ainoa peruste 
osallistumismahdollisuuksien lisäämiselle: asukkailla oikeus vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin myös vaalien välillä 

- Kuntalain 27§: valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja 
palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan

- Kuntalaiset erilaistuvat osallistujina – aktiivisten joukko, oman tontin pihalta maailmaa 
katsovat, yhden asian liikkeet, aktivistiverkostot, passiiviset, …

- Ihmisillä on myös halua osallistua: kiinnostus vaikuttaa suoraan itseä ja lähiyhteisöä 
koskeviin asioihin ja palveluihin, > jatkuva vuorovaikutus kunnan kanssa 

- > tarvitaan erilaisia tapoja ja kanavia osallistua kunnan toimintaan ja päätöksentekoon
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Kunnan 3 hallintamallia
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- Mikä kuntien rooli tässä yhteiskunnassa?

VIRASTO-ORGANISAATIO
Edustuksellinen demokratia rakentuu hierarkialle

Kuntalainen (passiivisena) omistajana

SOPIMUKSELLISUUS
Markkinat
Kuntalainen asiakkaana

YHTEISÖLLISYYS, 
VAPAAEHTOISUUS
Kuntalainen (aktiivisena) asukkaana

kuntakonserni

Kunnan hallintamalli, Arto Haveri,
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu



Käyttäjädemokratia edustuksellisen 
ja suoran demokratian rinnalle
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Edustuksellinen
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Suora demokratiaSuora demokratia
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Innovaatio-
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Kuntalaisen eri roolit ja erilaiset 
asiakkuudet

• Kuntalaiset toimivat erilaisissa kuntalaisen ja asiakkaan rooleissa: 
(Möttönen 2011)

• potilas
• ostaja
• kansalaisvelvollisuuden täyttäjä
• käyttäjä
• kuluttaja
• kansalainen
• kuntalainen kansalaisena: muissa rooleissa kuntalaista tarkastellaan ikään 

kuin organisaatiosta päin. Niiden avulla pohditaan, miten kunnan pitäisi 
toimia, jotta se vastaisi kuntalaisten tarpeisiin. 

• roolien erittely paljastaa, että asiakaslähtöisyys eri toiminnoissa merkitsee 
eri asioita eikä kunnassa voida toteuttaa vain yhtä tapaa ottaa kuntalaiset 
huomioon asiakkaina.

5.4.2013 5



Osallistumisen tapoja
– Osallistuminen, osallisuuden kokemus ja vaikuttamin en

• Yksilölliset vaikutukset
• Yhteisölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

– informaatio -osallisuus: kuntalainen antaa tai saa tietoa 
palveluihin liittyen

– Kuntalaisten konsultoiminen : mielipiteen kysyminen palvelun 
toteuttamisesta; asiakkaat kertomassa tarpeistaan ja toiveistaan

– Kuntalaisten osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja 
suunnitteluun

– Osallistuminen itse palveluiden tuottamiseen (itsepalvelu, 
vapaaehtoistyö, vertaistukiryhmä)

5.4.2013 6



Juuri nyt

- Alueellinen vaikuttaminen kiinnostaa 

- E-demokratiassa eletään nyt vaihetta, jossa keskeistä some: 
seuraava iso askel on siirtyminen kevyestä aktivismista siihen, miten 
demokratiaprosesseja voidaan viedä sähköisesti eteenpäin 

- asiakaslähtöisyys, käyttäjät / kuntalaiset entistä enemmän mukana 
palvelujen kehittämisessä

- Deliberatiivinen käänne? – liikkuminen kohti laaja-alaisempaa ja 
vaikuttavampaa osallistumista; hidas demokratia 
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- Osallistuminen, osallisuus ja yhteisöllisyys ovat hyvinvoinnin osatekijöitä: 
yhteisöön osallistuminen ja siinä osallisena oleminen luo usein mielekästä 
merkitystä elämään – tuottaa hyvinvointia. Koetut vaikutusmahdollisuudet 
itseä koskeviin asioihin heijastuvat myös hyvinvoinnin kokemukseen.

- aktiivisen kansalaisuuden rakentuminen (potentiaali,”lisäresurssi” > säästöt) 

- käyttäjälähtöisyys = palvelujen suunnittelu yhdessä: kuntalaiset ovat oman 
arkensa asiantuntijoita -> yhdessä tekemällä ”laadukkaammat” päätökset ja 
kunnan toiminnan vieminen oikeaan suuntaan 

- Kuntalaisten osallistumisen avulla voidaan kehittää julkisen sektorin 
palvelujärjestelmiä sekä palvelujen laatua ja saatavuutta

- päätöksenteon legitimiteetti ja läpinäkyvyys
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Parhaassa tapauksessa 



Toimintakulttuurikysymys

- Kyse on toimintakulttuurista: demokratia on koko 
kaupunkiyhteisön läpäisevä asia

- Osallisuuden ja lähidemokratian vahvistaminen ei 
onnistu pelkästään rakenteiden avulla, vaan tarvitaan 
yksilöllistä asennetta, tahtoa ja sitoutumista niin 
viranhaltijoilta (valmisteluvastuu) että poliitikoilta 
(päätöksenteko)

- Miten osallistavat menetelmät ja vastavuoroinen dialogi 
soveltuvat byrokraattiseen, hierarkiaan perustuvaan 
toimintaympäristöön? -> pitkä prosessi
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Jyväskylässä:
- Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien näkemyksiä kerätään asiakaspalautteen ja 

asiakas-/kuntalaiskyselyjen kautta

- Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet kaupungin palveluista – mm. JyväskyläFoorumit, 
Liikuntapalvelujen Seurafoorumit, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöfoorumit

- Neuvostot, nuorisovaltuusto, LastenParlamentti, asiakasraadit

- Kaupunkisuunnitteluun osallistuminen (esim. kaavoitus)

- Kunnan asukas voi tehdä Jyväskylän kaupungin toimintaa koskevan 
kuntalaisaloitteen. Nuoret voivat käyttää myös nuorten aloitekanavaa

- Kansalaistoiminnan tukeminen (tilat, avustukset,…)

- Edustuksellisen demokratian rooli on merkittävä kunnan toiminnassa
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Asukasyhteistyö

Innovaatiopalvelut

Asuinalue- ja kyläkierros

Asuinalueyhteistyö



Asuinalue- ja kyläkierroksen tavoite

- Käynnistää tasavertainen vuoropuhelu alueen asukkaiden ja toimijoiden, 
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken

- Luoda yhteys paikallisten asukkaiden ja kaupunkiorganisaation välille, 
”linkki kyliltä kaupunkiin”

- Mahdollisuus nostaa esiin omaa asuinaluetta koskevia kysymyksiä ja 
pohtia, miten niitä voidaan yhdessä viedä eteenpäin 

- Innostaa kuntalaisia osallistumaan elinympäristönsä kehittämiseen

- Seurata, mitä on yhdessä saatu aikaan
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Asuinalue- ja kyläiltojen toimintamalli

- Asuinalue- ja kyläilta järjestetään aluelähtöisesti, asuinalueen 
tarpeiden mukaan

- Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukas- tai 
kyläyhdistyksen kanssa

- Kaupunki kattaa kulut, yhdistyksellä keskeinen rooli asiasta 
tiedottamisessa asukkaille

- Asuinalue- tai kyläiltaa seuraa noin vuoden kuluttua ”seurantailta”, 
jossa käydään läpi asuinalue- ja kyläillan vaikutuksia 
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Asuinalue- ja kyläiltojen toimintamalli

- Vuorovaikutusta lisäävä, toiminnallinen ja osallistava toimintamalli

- Vältetään vastakkainasettelua ja provosointia – annetaan ääni kaikille 
osallistujille 

- Ei alustuksia tai puheenvuoroja tilaisuuden aluksi (liikkeelle ”puhtaalta 
pöydältä”)

- Työskentely pienryhmissä ja yhteisesti keskustellen 
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Asuinalue- ja kyläkierros – miksi?

- Matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristön asioihin –
osallisuuden kokemus voi syntyä jo yhden illan aikana

- Työskentelyn seurauksena syntyy uusia keskusteluyhteyksiä ja 
mahdollisesti yhteistyörakenteita

- Mahdollisuus käynnistää kylien / asuinalueiden välistä yhteistyötä

- Viestit kulkevat asuinalue- ja kyläilloista kaupunkiorganisaatioon. 
Tavoitteena on myös löytää toimijoita kyliltä ja asuinalueilta, ei vain tehdä 
listaa alueiden kehittämisajatuksista

- Keskustelu on itsessään tärkeää, haasteena on miten vaikuttaa 
päätöksentekoon ja viedä asioita eteenpäin? -> Seurantailta noin vuosi 
asuinalue- ja kyläillan jälkeen
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Kuntalaisten kansalaisraati
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”Yhdessä tekeminen tuo parhaan lopputuloksen”



Kansalaisraadit ratkovat kiperiä kysymyksiä

- Kansalaisraati on menetelmä, jossa keskeistä asioiden yhdessä pohtiminen 
ja aito keskusteleminen.

- Taustalla on ajatus deliberatiivisesta demokratiasta.

- Kuntalaisten kansalaisraati kootaan pohtimaan vastausta yhteiskunnassa 
esiin nousevaan kompleksiseen, monitulkintaiseen ja tunneherkkään 
asiakysymykseen.

- Kun saadaan tietoa, keskustellaan aidosti ja vaihdetaan näkemyksiä 
muiden kanssa ennakko-oletukset ja asenteet usein hälvenevät ja päästään 
kohti yhteistä näkemystä käsiteltävästä aiheesta.

- Avainsanat: edustavuus, kesto, harkinta ja keskustelevuus, vaikuttavuus ja 
erilaisten lähtökohtien huomioiminen pohdinnassa
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Miksi kansalaisraatia tarvitaan? Mikä on 
toiminnan tavoite? 

- Raati täydentää jo olemassa olevia osallistumisen ja vaikuttamisen 
rakenteita ja tarjoaa esimerkiksi kuntien viranhaltijoille ja 
luottamushenkilöille arvokasta tietoa kuntalaisten ajatuksista. 

- Kuntalaisten kansalaisraatiin osallistuvat ovat oman arkensa asiantuntijoita, 
joiden näkemys syventää ymmärrystä ja antaa oivalluksia käsiteltävien 
asioiden ratkaisuihin.

- Kansalaisraatiprosessi ei pääty tiedotustilaisuuteen, vaan julkilausuma 
etenee sovituille vastaanottajatahoille. Vastaanottajatahot antavat 
julkilausumaan vastineensa. Raatien työskentelyn tulokset sitoudutaan 
ottamaan osaksi käsiteltyjen asioiden valmistelua.

- ”Matkalla osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen” 

Harri Raisio, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
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Kuntalaisten kansalaisraadit 
Jyväskylässä

- Jyväskylän kaupunki toteutti ensimmäisenä Suomessa 
kuntavetoisesti kaksi kuntalaisten kansalaisraatia tammi-helmikuun 
2012 aikana. Huhtasuon kansalaisraati huhtikuussa 2013

- Ensimmäiset kansalaisraadit käsittelivät Jyväskylän kaupungin 
täydennysrakentamisen periaatteita sekä kaupungin uutta 
asiakaspalvelumallia. 

- Arviot kuntalaisten kansalaisraateihin osallistuneilta olivat pääosin 
hyviä: 92 % osallistuisi kuntalaisten kansalaisraatiin uudelleen, 96 % 
arvioi, että raateja kannattaa järjestää jatkossa. 
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Kuntalaisten kansalaisraati - arviointia

- Hyvää palautetta sai erityisesti itse kuntalaisten kansalaisraati. 
Palautekyselyyn vastanneet osallistujat kiittivät hienosta kokemuksesta ja 
toteutus koettiin onnistuneeksi. 

- Verraten heikoimmat arvoit sai raatityöskentelyyn varattu aika. Skeptisesti 
suhtaudutaan myös päättäjien sitoutumiseen toimia kansalaisraadin 
julkilausuman mukaisesti

- Kaupunkiorganisaation näkökulmasta kuntalaisten kansalaisraatien anti on 
ollut merkittävä ja menetelmä on antanut enemmän kuin osattiin odottaa. 
Raatityöskentelyn aikana käydyistä keskusteluista saatiin reilusti 
epävirallista aineistoa työnteon tueksi - menetelmästä saa siis paljon irti 
julkilausuman lisäksi. 

- Mahdollisuus käydä avointa keskustelua ja sille annettu aika koettiin 
”luksukseksi”. Menetelmän todettiin kuvastavan uudenlaista 
toimintakulttuuria.
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Tulossa 1
Kuntalaisten kansalaisraati -menetelmän käyttö jatkuu (Huhtasuo)

Kaupungin Hyvinvointiohjelma (Huhtasuon pilotti)

Hyvinvointipoliittinen toimikunta

Kansalaistoiminnan tiimi 

Asuinalue- ja kyläillat jatkuvat 

Lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman toimenpiteet

Innovaatiopalvelut

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu



Tulossa 2
Kaupungin ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöfoorumi 10.4. (ilm. 5.4. mennessä)

Nuoret kohtaa päättäjät: keskustelutilaisuus nuorisotakuusta 27.5. klo 13

Idea: Päättäjien (valtuuston?) ja kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteinen 
keskustelufoorumi Mataraan?  

Osallistu ja vaikuta -sivuston kehittäminen

Ota kantaa! -osallistumisympäristö 
E-COOP -Eu-hanke

Innovaatiopalvelut

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu


