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Päivä jatkuu Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen              
valittujen kokeilujen kanssa



Perustuslaki velvoittaa edistämään 

osallistumismahdollisuuksia

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa 
valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa 
yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
PeL 2§ 1. ja 2. mom.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä 
itseään koskevaan päätöksentekoon.
PeL 14 § 4. mom



Kuntalaisen osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet

Kunnan asukkailla ja 
palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. 
Valtuuston on pidettävä 
huolta monipuolisista ja 
vaikuttavista osallistumisen 
ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksista ja 
menetelmistä.

Kuntalaki 22 §

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä 
kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa 
säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai 
oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen 
päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan 
toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan 
talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä 
palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen 
oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.



Tavoitteet ja aikatauluSivullisesta

osalliseksi –

työpajasarja

- Edistetään kokeilukulttuuria sekä annetaan 
välineitä ja ideoita yhteiskehittämiseen

- Vahvistetaan osaamista ja ymmärrystämme 
kunnissa tehtävään osallisuustyöhön.

- Vauhditetaan osallisuustyön parissa 
työskentelevien yhteistyötä ympäri Suomen.

- Seurataan Demokratiakokeilut 2020 -
hankkeeseen valittujen ideoiden etenemistä

- Työpajoja yhteensä neljä vuoden 2020 
aikana

- Seuraava työpaja 28.5.2020



Miksi täällä tänään?

Kuulemme millaisia osaallisuuskokeiluja eri puolilla Suomea
on lähdössä käyntiin. Voisiko niitä soveltaa myös omassa
kunnassa?

Saamme konkreettisia vinkkejä, kuinka palvelumuotoilun 
keinoin voidaan kehittää kunnan osallisuushankkeita ja 
kuntalaisten osallisuutta.

Mahdollisuus palvelumuotoilijan kahdenkeskiseen 
sparraukseen. 



Keitä täällä on paikalla?



Demokratiakokeilut 

2020 –hankkeet

– Mistä on kyse?



Demokratiakokeilut 2020 –hankkeeseen 

valitut ideat

Helsingin kaupunki: Venäjänkielisen väestön äänen vahvistaminen 
kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa

Järvenpään kaupunki: Toimi politiikan näyttämöllä –
demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytyen

Kuhmon kaupunki: Draamallinen kansalaisraati

Oulun kaupunki: Nuorten politiikkakoulu

Suonenjoen kaupunki, Keiteleen kunta, Pielaveden kunta, 
Rautalammen kunta, Tervon kunta ja Vesannon kunta: 
Vuorovaikutteinen kuntalaiskanava "Vuokko”

Tampereen kaupunki ja Tuusulan kunta: Osallistuvalla rahoituksella 
uusia osallistumisen muotoja osallistuvan budjetoinnin mallin pohjalta
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Palvelu-

muotoilijoiden 

klinikka auki 

klo 13.00 asti

Palvelumuotoilijat

Merja Lang, 
Kuntaliitto

Aino Mensonen, 
Ramboll

Jaakko Kemppainen, 
Ramboll



Seuraava

Sivullisesta

osalliseksi

–työpaja 28.5.

Uutiskirjeen 

avulla pysyt

ajan hermolla!

Tervetuloa mukaan peruskorjaukseen ja 
seuraamaan projektin etenemistä 
uutiskirjeen välityksellä. 

Saat uutiskirjeen sähköpostiisi 
tilaamalla sen esimerkiksi osoitteesta:
www.sitra.fi/huomisenkunta

http://www.sitra.fi/huomisenkunta
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