
Toimi politiikan 
näyttämöllä
demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytymällä



• Järvenpää on valittu yhdeksi Sitran rahoittamista 
hankkeista Kansanvallan peruskorjaus -
Demokratiakokeilut, kokonaisuudessa.

• Mukana myös muita Suomen kuntia 

• Aikataulu

• Hiukan yli vuoden päivän aikana toteutamme kaksi 
valtuustosimulaatiota yhteensä noin sadalle osallistujalle, 
yhden keväällä 2020 ja toisen syksyllä 2020. 

• Valtuuston kokousta edeltävät keskustelut ja 
monipuolinen, yhteisön näköinen iltakoulu aiheeseen. 

• Simulaation jälkeen osalliset pohtivat omia aiheitaan ja 
perustavat itselleen sopivan vaikuttamisen kanavan.
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Taustalla vaikuttavat 
ilmiöt/väitteet: 

Erilaisuuden sietäminen on vaikeaa.

Kaksisuuntainen kotoutuminen 
edistyy tuetusti mutta ei ilman tukea.

Kuntapolitiikka lipuu marginaaliseksi 
osaksi tavallisen tallaajan arkea.

Toimi poliitikan näyttämöllä –
demokratiakasvatusta eläytymällä

https://www.sitra.fi/tapahtumat/demokratiakokeilut-2020/
https://www.sitra.fi/uutiset/seitseman-kokeilua-demokratiakokeilujen-haun-finaalikierrokselle/


• Kokeilun tavoitteena on lisätä päätöksenteosta ulkopuolelle jäävän 
maahanmuuttajan ymmärrystä ja kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. 

Jotain muuta kuin poliittista rämettä, Hassam Blasim: Allah 99.

• Tuottaa kokemus vaikuttamisesta monipuoluejärjestelmässä.

Tarjoamme mahdollisuuden toimia kuin valtuusto. Kokeilun ytimessä on 
kaivautua päätöksenteon rakenteeseen eläytymällä ja roolinotolla.

• Edistää kaksisuuntaista kotoutumisen prosessia. 

Demokratiakokeilun tavoitteet
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• Demokratiavaje vähenee, ja luottamus edustukselliseen ja suoraan demokratiaan 
lisääntyy kaikissa kohderyhmissä.

• Kantasuomalaisten kyky rakentaa suhteita haavoittuvimpiin ryhmiin lisääntyy. 
Vaikuttajien yhteisö vahventuu inkluusion avulla, ja maahanmuuttajien ääni vahvistuu 
päätöksenteossa.

• Poliittisen näyttämön avaaminen ja lainaaminen voi olla osa järjestelmällistä 
demokratiakasvatusta.

• Mittareista ja keinoista lisää hankesuunnitelmassa.

• Hankkeen tuloksena syntyy poliittisen päätöksenteon simulaatio, selkeäkielinen 
vaikuttamisen ja kokoushallinnan opas, loppuraportti ja pro gradu -tutkimus.

Demokratiakokeilun tavoitteet
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Järvenpäässä osallisuudella tavoitellaan ja rakennetaan yhteisöllisyyttä

• Osallisuus on myönteistä toimijuutta. Ihminen on osallinen, kun hän pystyy 
ilmaisemaan itseään, kun hän saa käyttää luovuuttaan ja vaikuttaa ympäristöönsä. 
Kokemus omista elämäntaidoista tai vaikka kuntademokratian toimivuudesta on 
vahvasti yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima 
keskiössä luottamus ja kuulluksi tuleminen (Särkelä-Kukko, 2014).

• Osallisuus rakentaa yhteisyyttä. Yhteisöteoreettisen näkemyksen mukaan yhteisyys 
(engl. loving) luo toimeentuloa (living) ja yhteisyyttä tarvitaan toiminnassa 
syntyvään merkityksellisyyden kokemukseen (having). Sennett 2012. 

Järvenpään kaupungin arvot ja strategia

• Järvenpään kaupungin arvot korostavat osallisuutta ja avoimuutta, myös rohkeutta 
kokeilla, kehittää ja luoda uutta — rohkeuteen kuuluu myös toiminnan rajaaminen ja 
vaikeiden päätösten tekeminen tarvittaessa. Niin ikään tuoreen Järvenpää-brändi 
julistaa Järvenpään olevan viisas ja väkevästi inhimillinen kaupunki, joka haluaa 
luoda syvää yhteyttä vastaamalla kokijansa tarpeisiin ja tunteisiin. 
Kaupunkiorganisaation yksi strateginen tavoite on luoda hyvää elämää ja toimivaa 
arkea. 

• Parempaa pohjaa osallisuudelle ei voisi olla; sekä strategia että arvot tukevat ja 
antavat luvan kehittää osallisuutta voimakkaasti kasvavassa kaupungissa.
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Vuosikello



• Tunnistettu erityisesti kokeilun iso uutuusarvo, 
kokeilu on rohkea ja sisältää epäsuomalaisia piirteitä. 
Arvokeskustelu, maahanmuuttajien ja 
kantasuomalaisten välinen yhteistyö.

• Viestinnän monet tehtävät ja keskeinen tavoite on 
tehdä näkyväksi suomalaisen demokratian toimintaa
ja avata politiikan näyttämön logiikkaa. Houkutella
kaupunkilaisia mukaan, seuraamaan ja jakamaan.

• Kohderyhmät: maahanmuuttajat, kaupunkilaiset, 
projekti- ja ohjausryhmä, verkostot ja poliittiset
toimijat ja puolueiden piirijärjestö, paikallinen ja 
valtakunnallinen media, ajatuspajat

• Keinot: fasilitoitu vuorovaikutus, tiedottaminen, 
verkostoviestintä

• Kanavat: Sosiaalinen media (maahanmuuttajien
ryhmät kuten esimerkiksi Finnish Affairs), Tukea ja 
tekoja -verkosto, asiantuntijakumppanit, Sitra, 
kaupungin viestinnän kanavat, valtuuston
verkkolähetys.

• Viestintäsuunnitelma on tehty rahoitussopimuksen
liitteeksi.
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Viestintä



• Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, 
projektipäällikkö (menetelmäosaaminen, sisällön laatu, 
suunnitelmallisuus ja tulokset ulkoinen ja sisäinen viestintä).

• Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima - kotoutumisen 
asiantuntija, verkoston koordinointi ja verkostosuhteet.

• Projektiasiantuntija Meeri Tiensuu - vaihe- ja tehtäväsuunnittelu, 
taloushallinnon tehtävät, asiantuntijaverkoston koordinointi, myös 
projektin tutkija.

• Viestintätiimi ja taloushallinto tukena (Lea Kurki, Tuula Alkula, 
Marjut Tikkanen).

• Valtuutettuja mukana olleet valtuuston puheenjohtaja Eemeli 
Peltonen ja 2. varapuheenjohtaja Tiia Lintula). 

• Verkosto: Tukea ja tekoja -verkosto, jossa kotoutumista edistetään 
monialaisesti ja -keinoin. 

• Asiantuntijaverkosto (SPR Yksintulleiden nuorten vaikuttajatiimi, 
etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO, Feenix Helsinki ry).
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Ohjausryhmä

• Iiris Laukkanen, hallintojohtaja

• Jari Lausvaara, vapaa-aika ja 

osaamispalveluiden johtaja

• Heli Vastamäki, viestintäjohtaja

• Elina Eerola, asiantuntija Sitra

• Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija Sitra

Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa. (Ensi kerran 

hiihtolomaviikolla 8)

Tekijät



Kiitos!

Kysymyksiä, huomioita, ideoita? 
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