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Riippumaton yhdistysmuotoinen ajatushautomo, perustettu 2005.

Teema-alueina demokratia & kyvykkyydet ja resurssiviisas talous. 

Tulevaisuudentutkimus, yhteiskehittäminen ja kokeilut keskeisinä lähestymistapoina.

Kaikissa hankkeissa toinen asiakas on aina yhteiskunta.

40 työntekijää eri tieteenaloilta. 

Demos Helsinki



Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 1976–2012



Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta 
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.
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Kuulemistilaisuudet, kuntalaisraadit, fokusryhmät, 
deliberatiiviset prosessit, verkko-osallistumisen alustat, 
kuntalaisaloite...



Hyvä, mutta

● Agenda ja vaihtoehdot on usein 
määritelty jo valmiiksi

● Osallistumisen tuloksia ei viedä 
tehokkaasti eteenpäin ja toteutukseen
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määritelty jo valmiiksi

● Osallistumisen tuloksia ei viedä 
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= Osallistuminen on helposti muodollista



56%  on sitä mieltä, että puolueet ovat 

hoitaneet kotikunnan asioita hyvin ja vastuullisesti.

Lähde: Kansalaismielipide ja kunnat -ilmapuntari 2014



42% kuntalaisista epäilee, ettei pysty 

vaikuttamaan kotikuntansa asioihin.

Lähde: Kunnallisalan kehittämissäätiö / Kansalaismielpide ja kunnat, Ilmapuntari (2012)



60% ei luota kuntansa päättäjiin paljoa 

tai ollenkaan.

Lähde: Kunnallisalan kehittämissäätiön selvitys (2017)



Kuntalaiset tarttuvat yhä useammin itse ja yhdessä 
toimeen edistääkseen tärkeäksi kokemiaan asioita. 

Kuva: Eetu Ahanen





“Kun muutin pääkaupunkiseudulle opiskelemaan, 
olin aika usein eksyksissä. Kaverini Roope 
Luhtala sai idean netin reittihausta, joka 
helpottaisi paikkojen löytämistä ja julkisten 
liikennevälineiden aikataulujen hakemista. Roope 
koodasi ensimmäisen version, Atte Saarela hoiti 
algoritmit ja minä kehittelin käyttöliittymää”

- Mika Vuorio, Reittiopas.fi:n perustaja









Mistä on kyse?



Individualisoitunut 
kollektiivinen toiminta

   
Individualisoitunut kollektiivinen toiminta on vastuun kantamista 
yhteisestä hyvinvoinnista luomalla konkreettisia arjen areenoita, joilla 
kansalaiset yksin tai yhdessä käsittelevät ongelmia, jotka liittyvät 
heidän käsitykseensä hyvästä elämästä.”

(Micheletti 2003, 24-34) 



Osallistumisen tavat muuttuvat

Mukaillen 
Michelettiä 
(2003)



Case Kallio-liike: Mikä osallistujia 
motivoi mukaan toimintaan?
● Vaihtoehtojen etsiminen ja niiden kokeileminen.

● Vapaus toteuttaa itseään.

● Asioihin reagoiminen heti ja ”hands on”

● Osallistuminen juuri silloin kun itselle sopii

● Halu hyödyntää omaa osaamistaan ja uuden oppiminen

● Tasa-arvoinen yhdessä tekeminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen 

● Hyödyllisyys yhdistettynä hauskuuteen! 

Jousilahti (2016)



MIKSI JUURI NYT?



TIEDON SAATAVUUS
+SOSIAALINEN INTERNET 
+ LASKENUT LUOTTAMUS 
PÄÄTTÄJIIN
+KORKEA KOULUTUSTASO
+ LISÄÄNTYNYT VAPAA-AIKA



= Olemme kyvykkäämpiä kuin 
koskaan osallistumaan ja 
vaikuttamaan elämäämme ja 
elinympäristöämme koskeviin 
asioihin. 



Teoria muutoksesta



Mitä demokratia on?

Demokratia ei ole vain parlamentaarisen järjestelmän ominaisuus.

Kyse on koko (poliittisesta) kulttuurista: Ihmisten erilaisista 
tavoista organisoitua ja esittää vaihtoehtoja ja vaatimuksia yksin ja 
yhdessä.



Demokratia ei ole vain 
muodollinen hallintotapa 
vaan elämäntyyli.

John Dewey 1859–1952



MITÄ PITÄISI 
TEHDÄ? 



Kaksi näkökulmaa

● Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan esteiden poistaminen ja tuen 
tarjoaminen.

● Kuntalaisten ottaminen aidosti, hyvin suunnitellusti ja fasilitoidusti 
mukaan kehittämään kuntaa.



Mitä on 
yhteiskehittäminen?
Yhteiskehittäminen on lähestymistapa, jossa relevantit sidosryhmät 
kehittävät yhdessä uutta, ratkaisevat ongelmia ja hyödyntävät 
mahdollisuuksia yhdistämällä heidän näkemykset, taidot ja resurssit.

Yhteiskehittämisen tavoitteena on synnyttää tuloksia, joita ei tiedetä 
etukäteen, joita sidosryhmät eivät olisi voineet luoda yksinään, jotka 
kaikki kokevat hyödyllisiksi ja joista he kokevat omistajuutta. 



Miksi kehittää kuntaa yhdessä?
LAADUKKAAMMAT JULKISET PALVELUT
● saadaan kunnasta paras osaaminen ja monipuoliset resurssit käyttöön
● löydetään uusia ratkaisuja joita kukaan ei olisi yksin voinut kehittää
● kehitetään toimintamalleja, jotka vastaavat todelliseen tarpeeseen ja ovat suuremmalla 

todennäköisyydellä tulevien käyttäjien ja toteuttajien mielestä toimivia
● ...ja säästetään kustannuksissa?
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KIVUTTOMAMMAT MUUTOKSET
● sitoutetaan keskeisiä ryhmiä lopputulokseen
● ennaltaehkäistään mahdollisia konflikteja ja vastarintaa, kun eri osapuolet ovat olleet alusta asti yhdessä 

kehittämässä lopputuotetta. 
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KUNNAN LEGITIMITEETTI JA ELINVOIMA LISÄÄNTYY
● parannetaan kuntaorganisaation legitimiteettiä
● levitetään uusia kehittämisen tapoja ja kokeilukulttuuria  
● luodaan innostunutta, omaehtoiseen tekemiseen kannustavaa kulttuuria



Lähde: Kunnallisalan kehittämissäätiön selvitys (2017)



Tuusulalaiset kaikkien 
yhteisen (ihmis)kunnan 
palveluksessa?



KIITOS

Julia Jousilahti
Demos Helsinki
@juliajousilahti
julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
0407224931

mailto:julia.jousilahti@demoshelsinki.fi

