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Osallistava ja osaava Suomi
- sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
yhteiskunta

 Demokratia mainittu yli 20 kertaa! 

 Hallitus turvaa osallisuuden ja monimuotoisen 

kansalaistoiminnan edellytykset 

valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

 Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä 

vahvistetaan. Eriarvoisuutta torjutaan 

osallisuudella.

 Vahvistetaan osallistumisoikeuksien ja 

aktiivisen osallistumisen toteutumista sekä 

hyviä väestösuhteita. 
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Osallistava ja osaava Suomi
- sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
yhteiskunta

 Demokratiaohjelman keskeisiä painopisteitä ovat 

kouluopetuksen ja koulujen toimintakäytäntöjen 

kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten valmiuksia 

vaikuttaa omassa lähiympäristössään ja laajemmin 

yhteiskunnassa, ulkopuolisuutta kokevien osallisuuden 

vahvistaminen, kansalaisjärjestöjen autonomian ja 

toimintaedellytysten turvaaminen sekä lähidemokratian 

vahvistaminen.

 Edistetään aktiivisesti monipuolisia ja vaikuttavia 

osallistumisen mahdollisuuksia ja suoran demokratian 

keinoja, kuten esimerkiksi käyttäjädemokratia, 

kansalaisraadit, kuntalaishaastattelut, nuorisovaltuustot, 

verkkovaltuustot ja osallistuva budjetointi sekä etsitään 

keinoja kytkeä pop-up-tilaisuudet ja kevytosallistuminen 

politiikkaan ja poliittiseen keskusteluun.
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Mikä 
murroksessa 
murtuu?
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Instituutio?

Paradigma?

Rooli?

Valta-asema?

Käytäntö?



Miksi murrosta 
tarvitaan?
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Viestintä ja 
vuorovaikutus ovat 
radikaalisti 
muuttuneet

Osallisuus kasautuu, 
kuten hyvinvointi ja 
pahoinvointikin

Edustuksellinen 
järjestelmä etääntyy 
kansalaisista



Haasteet edustukselliselle järjestelmälle
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Avoimuuden rajat? Kenellä on vastuu? Mitä on asiantuntemus?



So What?
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Murroksen vaikutukset edustukselliseen 
järjestelmään: 4 näkökulmaa
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Murroksen myötä järjestelmä täydentyy

Järjestelmämuutos tuo kunnille uusia 

”tuntosarvia”, joiden kautta asiantuntemusta 

saadaan perinteisten roolien lisäksi myös 

käyttäjien ja osallisten kautta. Harmoninen utopia.

Kyseessä on siirtymävaihe

Nykyinen hybridimalli on muutosvaihe ja 

näkyvissä oleva järjestelmä on vain välivaihe 

hallintojärjestelmien muutoksessa. Se, mihin 

päädymme, on ehkä jotain, jota emme edes osaa 

ennakoida. Evolutionaarinen transitio.

Murros on uhka nykyiselle hallintatavalle

Järjestelmämuutos uhkaa nykyistä hallintatapaa, 

levittää vastuuta ja valtaa hallitsemattomasti 

pitkin erilaisia positioita ja tekee edustuksellisen 

järjestelmän tarpeettomaksi ja johtaa luultavasti 

kaaokseen. Agonistinen dystopia. 

Kaikki on vain lumetta ja välineellistä 

Tarkoittaa järjestelmien elitistymistä, 

viranhaltijoiden vallan kasvua poliitikkojen sijaan 

tai joidenkin muiden tahojen vaikutusvallan 

lisääntymistä suhteessa perinteisiin 

päätöksenteko-organisaatioihin. Istrumentaalinen

salaliitto.
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