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1. Puheenjohtajan terveiset 
 

- 
Tieteiden talossa Helsingissä 31. lokakuuta 2013. Tapahtumaan osallistui lähes 70 tutkijaa, kehit-
täjää, viranomaista, järjestötoimijaa tai muuten vain aiheesta kiinnostunutta ihmistä.  
 
Ohjelma koostui aamupäivän täysistunnosta ja iltapäivän kolmesta rinnakkaisesta paneelista. 
Aamupäivän aikana kuultiin puheenvuoroja deliberatiivisen demokratian lähtökohdista ja kehi-
tyssuunnista. Professori Maija Setälä kertoi avauspuheessaan, miksi deliberaatiota tarvitaan hy-
vän päätöksenteon tueksi. Kahden eri ministeriön puheenvuorossa kerrottiin mitä demokratian 
kehittämiseksi ollaan Suomessa tekemässä. Valtiovarainministeriön Johanna Nurmi esitteli 
avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaa, jossa Suomi on mukana, oikeusministeriön Niklas 
Wilhelmssonin esitellessä meneillä olevaa demokratiapoliittista selontekoa ja sen yhteydessä jär-
jestettyä kansalaisraatia. Paljon kysymyksiä ja keskustelua herätti raatiin osallistuneen Niklas 

päätöksenteon valmisteluun. Täysistuntoon mahtui myös tutkijatohtori Harri Raision esitys deli-
anedustaja Mikael Jungnerin puheen-

vuoro deliberaatiosta eduskunnassa. Jungnerin mukaan nykyisessä demokraattisessa järjestel-
mässä on valuvikoja, kuten aatteellisten raja-aitojen ja päättäjien senioriteettiaseman liiallinen 
korostuminen. Nämä ottavat puhdin pois luovalta ajattelulta ja ongelmanratkaisulta. Tilalle kai-
vattaisiin sellaisten uusien toimintatapojen kokeilua ja kehittämistä, joilla pystytään paremmin 
hyödyntämään ihmisjoukoissa piilevää kognitiivista ainutlaatuisuutta.  
 
Aamupäivän aikana pohditt s-
tinetta. Lopullista yksimielisyyttä asiasta ei syntynyt, vaikka vahvoiksi kandidaateiksi tunnistet-

t-
kimus- ja kehittämispäivänä myönnetään palkinto parhaan käännöksen keksijälle. 
 
Teemana tämän vuoden tutkimus- ä-

tystä. Mo-
nissa esityksissä keskusteltiin siitä, miten deliberaation avulla voidaan etsiä ratkaisuja yhteiskun-

eutanasian laillistaminen, asiantuntijaorganisaatioiden muutosjohtaminen, ydinvoiman lisäraken-
taminen, ympäristövaikutusten arviointi, suomalaisen demokratian kehittäminen, monikulttuuri-
suuden haasteet ja mahdollisuudet, kaupunkien hyvinvointiohjelmien suunnittelu ja kuntaliitos-
ten toteuttaminen. Usein havaintona oli, että mitä monimutkaisempia ja ristiriitaisempia päätösti-
lanteet ovat, sitä tärkeämpää on järjestää erityyppisiä osallistumis- ja keskustelutilaisuuksia yh-
teiskunnan eri tasoilla. 
 
Päivän esityksistä välittyi kuva, että deliberaatiivinen kansalaisosallistuminen voi syventävää 
demokratiaa monella tavoin. Julkinen keskustelu auttaa määrittelemään yhteistä etua ja oikeut-
tamaan päätöksiä. Deliberaation avulla syntyy uudenlaista vuoropuhelua julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Osallistumishankkeet auttavat yhteiskunnallisia erityis-
ryhmiä, kuten nuoria, ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja kehitysvammaisia tarttumaan heille itsel-
leen tärkeisiin kysymyksiin. Monet kiinnostavista esimerkeistä olivat kunta- tai paikallistason 
hankkeista, kuten esimerkiksi sukupolvien kohtaamista ja näkemysten vaihtoa edistävät tarinatu-
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vat, mutta esimerkkejä kuultiin myös valtakunnallisista hankkeista, kuten demokratiaselontekoa 
tukenut kansalaisraati  ensimmäinen laatuaan Suomessa. Näistä kannattaa lukea lisää käsillä 
olevasta abstraktikirjasta! 
 
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuuluu myös kritiikki ja trendien haistelu. Deliberatiivisen 
demokratian haasteina pidettiin muiden muassa osallistumisen polarisaatiota eli jakautumista ak-
tiivisiin ja passiivisiin kansalaisiin sekä deliberatiivisten kokeilujen puutteellista linkittymistä 
päätöksentekoon. Lupaavina kehitysalueina nähtiin puolestaan nettidemokratia, deliberaation 
kytkeminen suurten datamäärien analyysiin sekä kansalaisraatien käyttö (paikallis)yhteisöjen ke-
hitystarpeiden tunnistamisessa.  
 
Saadun palautteen perusteella päivät täyttivät hyvin tehtävänsä. Traditiota on tarkoitus jatkaa en-
si vuonna, toivon mukaan entistä kansainvälisemmässä tunnelmassa. Lämpimät kiitokset kaikille 
tapahtumaan osallistuneille! 
 
Kiinnostavia lukuhetkiä ja mukavaa vuodenvaihdetta lukijoille toivottaen, 
  

  

  

    

   

Mikko Rask  

DDI:n puheenjohtaja 
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2. Tutkimus- ja kehittämispäivän ohjelma 
 

-  
Deliberaatio  
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki 
 
09.30-10.00     Kahvi ja ilmoittautuminen 
10.00-10.15     Tervetuloa 
Deliberatiivisen demokratian instituutti ry:n puheenjohtaja Mikko Rask 
10.15-10.45     Miksi deliberaatiota tarvitaan  ja miksi se ei usein onnistu?  
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto  
10.45-11.15     Case: oikeusministeriön kansalaisraati suomalaisen demokratian tilasta 
Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö 
Kansalaisraadin jäsen Niklas Roth 
11.15-11.30     Deliberaatio eduskunnassa  
Kansanedustaja Mikael Jungner 
11.30-11.45     Tuottaako deliberaatio parempaa valmistelua?  
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö 
11.45-12.00     Työryhmissä käsiteltävien tutkimusten ja hankkeiden esittely 
Työryhmien vetäjät 
12.00-13.00     Lounas 
13.00-13.30     Deliberaatio pirullisuuden taltuttajana? 
Tutkijatohtori, hankejohtaja Harri Raisio, Vaasan yliopisto 
13.30-17.00   
18.00     Iltatilaisuus ravintola Perhossa 
  
Työryhmät: 
 
Tutkimuksellinen 1, huone 309, 3. krs 
Vetäjät: Maija Setälä & Maija Karjalainen 
 
Tutkimuksellinen 2 (in English), sali 505, 5. krs 
Vetäjä: Mikko Rask 
 
Kehittämishankkeet, huone 312, 3. krs 
Vetäjät: Niklas Wilhelmsson & Aaro Harju  
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3. Ensimmäisen työryhmän abstraktit (tutk imuksellinen, F I) 
 
Työryhmän vetä j ien tiivistelmä työryhmän annista 
Maija Karjalainen & Maija Setälä  
 
Työryhmämme esitykset tarjosivat laajan kirjon tutkimushankkeita paikallishallinnon ja rajattu-
jen organisaatioiden piiristä, mutta myös valtakunnalliselta tasolta.  
 
Katri Huutoniemi käsitteli esityksessään tieteidenvälistä asiantuntijaharkintaa Suomen Akatemi-
an tutkimushankkeiden arvioinnissa. Huutoniemi oli mm. havainnut, että deliberaation laatu ja 
päätöksenteon periaatteet vaihtelevat eri arviointipaneeleissa.   
 
Jonna Kangasoja ja Lasse Peltonen pohtivat julkisluonteisten kiistojen sovittelun ja deliberatiivi-
sen demokratian yhteyksiä valottamalla esimerkkejä ympäristökiistojen sovittelusta Yhdysval-
loissa. Kangasojan ja Peltosen paperi nosti esiin kiinnostavia kysymyksiä, kuten sen, mikä on 
kansalaisdeliberaation, hallinnon ja yritysmaailman suhde, sillä sovitteluprosessien osallistujina 
on kansalaisten lisäksi hallinnon ja yritysten edustajia.  
 
Mikko Kellokumpu esitteli tutkimussuunnitelmaa, joka pohjautuu hänen kokemuksiinsa Uusi 
paikallisuus hankkeen kansalaisraatien järjestämisestä Kemijärvellä. Kellokumpu pohti erityi-
sesti sitä, mitä vaikutuksia kansalaisraatien tyyppisillä demokraattisilla elimillä voi olla, jos niille 
ei ole delegoitu suoraa päätösvaltaa. 
 
Antti Rajala ja Tuure Tammi käsittelivät alakoulun luokan vuorovaikutusta ja deliberation roolia 
siinä. Pohjautuen monipuoliseen tutkimusmateriaaliin oppilasdemokratiaan varatulta tunnilta he 
analysoivat, missä määrin ja millä tavalla deliberatiivisen demokratian periaatteet voivat toteutua 
koululaisten ja opettajan vuorovaikutuksessa. Rajalan ja Tammen lähestymistapana toimintatut-
kimus tarjosi tuoreen ja toistaiseksi harvinaisen näkökulman deliberatiivisen demokratian tutki-
miseen. 
 
Juha Lindell ja Tomi Niemi tarkastelivat asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistä deliberaation 
avulla. Niemi analysoi pro gradu tutkielmassaan Vaasan keskussairaalassa toteutetun hetero-
geenisen organisaatioraadin ryhmäkeskusteluja. 
 
Salla Kyrönlahti esitteli Vaasan yliopiston laajempaa tutkimushanketta, joka pyrkii muodosta-
maan kansalaisdeliberaation kautta näkemyksiä siitä, kenen tulisi päättää eutanasian laillistami-
sesta yhteiskunnassa. Eri puolilla Suomea toteutettavien kansalaisfoorumien lisäksi keskusteluun 
nousi myös kysymys metadeliberaation (päätöksentekoprosessit) ja deliberaation (asiakysymys 
kuten eutanasia) rajapinnoista. 
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Asiantunti jaharkinta heuristisena prosessina - lupaus ja haaste deliberatiiviselle demokra-
tialle? 
Katri Huutoniemi 
 
Deliberatiivinen demokratia on julkiseen keskusteluun ja harkintaan perustuvaa päätöksentekoa, 
jossa korostetaan arviointikriteerien määrittelyyn tähtäävää keskustelua. Deliberatiivinen päätök-
sentekomalli pohjaa siis järkiperäiseen asioiden puntarointiin, jossa asiantuntemuksella on kes-
keinen rooli. Se kuitenkin eroaa teknokraattisesta päätöksenteosta siinä, että kaikilla kansalaisilla 
yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta on mahdollisuus esittää ja arvioida päätöksentekoon vai-
kuttavia argumentteja. Ihanteena voidaan pitää Habermasin määrittelemää kommunikatiivista tai 
diskursiivista rationaalisuutta, jossa ideaalisen puhetilanteen kautta päästään yhteisymmärryk-
seen. Tähän sisältyy kuitenkin monia oletuksia, joita on syytä tarkastella kriittisesti. Otan esiin 
kaksi oletusta, joita pohdin inhimillistä harkintaa koskevan tietämyksen sekä oman tutkimukseni 
valossa.  
 
Yhtäältä deliberatiivinen demokratia korostaa harkinnan julkisuutta, joka mahdollistaa tiedon ja 
mielipiteiden jakamisen, preferenssien muuntumisen ja rationaalisen konsensuksen muodostuk-
sen. Julkisen harkinnan vastaparina on yksityinen harkinta, johon perinteinen asiantuntijavalta 
nojaa. Asiantuntijoiden harkinta ei perustu sääntöjen seuraamiseen, vaan paljolti kokemuksen 
tuomaan intuitioon. Intuitio on kognitiivinen kyky, joka hyödyntää aivokapasiteettia kokovais-
valtaisesti ja mahdollistaa nopeamman, paremman ja tarkemman ongelmanratkaisun kuin mihin 
päästään rationaalis-analyyttisellä päättelyllä. Julkisen harkinnan asettama vaatimus päätösten 
perusteiden avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle on osin ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedämme 
kogniitiivista prosesseista.  
 
Toisaalta korostetaan harkintaprosessin kommunikatiivista rationaalisuutta, jonka mukaan kes-
kustelussa käsitellään vain rationaalisia arvoväittämiä jotka tulee perustella, ja auktoriteetti on 
parhaalla argumentilla. Vaihtoehtoisena tavoitteena voidaan esittää ns. ekologinen rationaali-
suus, joka ottaa lähtökohdakseen toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksen: vaihtelevissa on-
gelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa keskeistä on toimintastrategian sovittaminen kysei-
sen tilanteen ja ympäristön tarjoamaan informaatioon sekä niiden asettamiin vaatimuksiin. Nämä 
kaksi rationaalisuuden muotoa eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta ekologinen rationaalisuus 
kiinnittää kommunikatiivisen rationaalisuuden aikaan ja paikkaan ja asettaa sille rajat.  
 
Pohdin esityksessäni näitä kysymyksiä oman tutkimukseni valossa, joka käsitteli tieteidenvälistä 
harkintaa Suomen Akatemian tutkimushankkeiden arvioinnissa. Vaikka tieteidenvälinen harkinta 
on kaukana deliberatiivisen demokratian käytännöistä, prosessi on kuitenkin sille analoginen 
monessa suhteessa. Tutkimuksessani tarkastelin tieteellistä vertaisarviointia neuvotteluprosessi-
na, joissa eri tieteenalojen edustajat pyrkivät yhteisymmärrykseen tutkimushankkeiden laadusta. 
Prosessi noudatteli pitkälti deliberatiivisen demokratian periaatteita, mutta arviointipaneelien 
vertailu paljasti myös, että erilaisissa paneelikokoonpanoissa päätöksentekosäännöt vaihtelivat. 
Tutkimuksessa tuli esille myös yksityisen ja kollektivisen harkinnan välinen jännite. 
 
Sekä asiantuntijaharkinta intuitiivisena (vs. julkisena) prosessina että päätöksenteon ekologinen 
(vs. kommunikatiivinen) rationaalisuus tuovat esiin inhimillisen harkinnan heuristisia ulottu-
vuuksia, jotka perustuvat kokeilemiseen ja yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiseen. Delibera-
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tiivisen demokratian peräänkuuluttama julkinen ja rationaalinen keskustelu päätöksenteon perus-
teista on poliittinen ihanne, mutta optimaaliset ratkaisut eivät aina riipu siitä, millaisen prosessin 
seurauksena ne syntyvät. 
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Deliberatiivinen demokratia ja julkisluonteisten kiistojen sovittelu 
Jonna Kangasoja & Lasse Peltonen 
 
Vuorovaikutuksen muodot ja menetelmällinen osaaminen julkisessa suunnittelussa ja päätöksen-
teossa on Suomessa vakiintunut ihmisten kuulemiseen, joka toteutetaan yleisimmin järjestämällä 
yleisötilaisuuksia ja joissakin tapauksissa myös erilaisia kyselyjä (esim. internetin kautta). Poik-
keuksiakin tietysti löytyy. Yhteistoiminnallisen hallinnon (collaborative governance) näkökul-
masta kuuleminen on kuitenkin vain yksi vuorovaikutuksen muoto erilaisten mahdollisten pro-
sessien jatkumolla:  
 
 

Lähde: IAP2 and the US Institute of Environmental Conflict Resolution 
 
 
Siirryttäessä kaaviossa kohti oikeaa reunaa vuorovaikutusprosesseille delegoidaan todellista pää-
tösvaltaa. Tällaiset prosessit, kuten yhteistoiminnallinen sääntely (negotiated rulemaking) ja jul-
kisluonteisten kiistojen avustettu neuvottelu/sovittelu edellyttävät erityistä osaamista ja toimin-
nallisia rakenteita, joita Suomessa ei vielä ole. Tässä paperissa keskityn ympäristö- ja muiden 
julkisluonteisten kiistojen sovittelun kehittämisen lähtökohtiin Suomessa. 
 
Suomessa sovittelua ei ole sovellettu useiden toimijoiden välisiin ristiriitoihin, joissa on mukana 
julkinen osapuoli, kuten ympäristökiistoihin. Suomen lainsäädäntö ei tunne erillistä sovittelume-
nettelyä ympäristöasioissa, vaikka asianosaisten kuuleminen ja tähän liittyvät oikeudelliset vel-
voitteet periaatteessa tähtäävätkin intressien yhteensovittamiseen. Sovittelumenettelyä ei ole tois-
taiseksi kehitetty ympäristöpäätöksenteossa, kaavoituksessa tai maankäytön muutoksiin liittyvis-
sä lupamenettelyissä, vaikka näissä sen soveltamiselle voisi olla hyviäkin edellytyksiä (Kangas 
2010, 187-188). Prosesseissa käytetään ulkopuolisia konsultteja taustatiedon tuottajina, suunnit-
telijoina ja vuorovaikutuksen järjestelyissä  mutta puolueettomien fasilitaattoreiden tai sovitteli-
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joiden vetämät prosessit ovat Suomessa melko tuntemattomia. (Ks. yhdyskuntasuunnittelun ken-
tältä Peltonen, Hirvonen, Manninen, Linjama, & Savikko, 2006).  
 
Ympäristökiistojen sovittelusta on Suomessa vain vähän kokemuksia. Tuoreessa Sovittelu osana 
maankäyttö- ja ympäristökiistojen hallintaa (SOMARI) -hankkeessa kokeiltiin sovittelua kol-
messa paikallisessa tapauksessa, jotka liittyivät jätteenkäsittelylaitoksen haittoihin lähiympäris-
tössä, rakennussuojelutapaukseen kaavoituksessa sekä hevostilan naapuruuskiistaan (Peltonen 
ym. 2012). Sovittelutapauksissa saavutettiin osittaisia onnistumisia, ja ne tarjosivat tärkeitä ope-
tuksia sovittelumenetelmien käytöstä ja soveltamisesta. Raportin yhtenä johtopäätöksenä oli ha-
vainto siitä, että Suomessa (yksityisoikeudellisen) sovittelun ja vuorovaikutteisen suunnittelun 
käytännöt ja tutkimus eivät kohtaa toisiaan. Suomalainen sovittelukäsitys ammentaa rikos- ja rii-
ta-asioiden sovitteluun kehitetystä nk. restoratiivisen oikeuden perinteestä, joka on toiminut 
myös suomalaisen työyhteisösovittelun kehittelyn pohjana. SOMARI-tutkimushanke osoitti, että 
monen osapuolen välisten julkisluonteisten kiistojen neuvottelevassa ratkaisemisessa tarvittava 
osaaminen on erilaista kuin yksityisoikeudellisten kiistojen sovittelussa. Monen osapuolen väli-
sissä kiistoissa korostuvat mm.  prosessin suunnittelu ja hallinta, edustuksellisuuden järjestämi-
nen, sekä relevantin lainsäädäntökehyksen tuntemus.  
 
Tämän paperin tarkoituksena on hakea ympäristö- ja julkisluonteisten kiistojen sovittelun kehit-
telemiseen malleja toiselta suunnalta, nimittäin Yhdysvalloissa ja joissakin Euroopan maissa ku-
ten Hollannissa ja Saksassa jo vuosikymmenien aikana vakiintuneesta 

-perinteestä. Julkisluonteisten kiistojen neuvottelevan ratkaisun ja ympäris-
tösovittelun menetelmät pohjautuvat osaltaan deliberatiiviseen demokratiateoriaan toisin kuin 
yksityisoikeudellisten kiistojen sovittelun menetelmät, joiden taustalla oleva restoratiivisen oi-
keuden teoria korostaa yksilöiden psykologisia ja kehityksellisiä näkökulmia. 
 

  
 
Ympäristösovittelun kehittämisessä on syytä hakea parhaita käytäntöjä sieltä, missä kenttä ja sen 
tutkimus ovat jo ehtineet vakiintua. Käytännöistä oppiminen ja niiden onnistunut soveltaminen 
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Suomeen edellyttää sitä, että institutionaalisten ja kulttuuristen kontekstien erot tunnistetaan. 
Ympäristösovittelu on nivellettävä suomalaisiin suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksenteko-
prosesseihin. 
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K ansalaisvaikuttaminen ilman valtaa 
Mikko Kellokumpu 
 
Uusi paikallisuus hanke 
Toimin projektipäällikkönä Ray:n rahoittamassa ja Setlementtiliiton hallinnoimassa 5-vuotisessa 
Uusi paikallisuus hankkeessa Kemijärvellä. Kansalaistoiminnan kehittämishanke etsii, kehittää 
ja toteuttaa toimintatapoja, joiden avulla kansalaiset yhteistyössä kunnan kanssa voivat huolehtia 
omasta asuinympäristöstään ja vaikuttaa sen kehitykseen. Hanke toimii kolmessa paikallisyhtei-
sössä (Kemijärvi, Vaasan Palosaari ja Tampereen Hervanta). Hanketta johdetaan Helsingistä Set-
lementtiliitosta. 
 
K ansalaisraati 
Yksi työmuodoistamme on kansalaisraati-toimintamalli. Kansalaisraadissa iän, sukupuolen, kou-
lutuksen yms. seikkojen avulla kootaan 12- e-

 kokoontuvat 3-5 kertaa. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä valmistel-
laan esikysymyksiä seuraavaan kokoontumiseen kutsutuille asiantuntijoille. Toisessa kokoontu-

l-
mannessa tapaamisessa raatilaiset työstävät julkilausumiksi kutsuttuja parannusehdotuksia, mitkä 
luovutetaan valtuutetuille, viranhaltijoille ja niille päättäjille jota raadin käsittelemä asia koskee. 
Olen toteuttanut hankkeessamme kolme kansalaisraatia kehitysvammaisten aikuisten, tuulivoi-
marakentamiseen ja kemijärveläisten nuorten asioihin. Miten kansalaisraati pääsee mukaan pää-
töksentekoon ja onko toimittava kuten valtarakenteet toimivat? Tutkimussuunnitelmaani olen 
kirjoittanut Foucaultin ja Bourdieun ajatuksia vallasta ja sosiaalisesta pääomasta. 
 
Deliberaatio 
Keväällä 2013 aloin työstää jatko-opiskelua varten tutkimussuunnitelmaa Lapin yliopistoon. 
Tutkimussuunnitelmani aiheeksi näyttää muotoutuvan kysymys: Onko kaikille avoin kansalais-
vaikuttaminen ilman valtaa mahdollista? Tutkimuksessani deliberaatiolla on merkittävä rooli. 
Tähän vaikuttaa paljon kokemukseni yhden asian ympärille syntyneistä kansanliikkeistä, jotka 

ijärvellä usea yhden asian 
liike on syntynyt vastustamaan paikkakuntaa kohdanneita ilmiöitä turvatakseen menetyksen 
kohdanneiden ihmisten etuja. Valitettavasti yhden asian liikkeillä ei näytä olevan ehdotuksia, 
joilla muuttuneesta tilanteista selvitään. Mielestäni osa yhden asian liikkeistä käsittelee tietoa 

seuraa parasta mahdollista lopputulosta paikallisyhteisölle. Lisäksi yhden asian liikkeiden aktiivit 
näyttävät olevan muutenkin aktiiviset, vaikuttamaan tottuneet kansalaiset.   
 
Kansalaisraadeissa minua viehättää laadukas, pitkäkestoinen keskustelu ja raatilaisten pyrkimys 
tehdä asiantuntijoilta saamansa punnitun tiedon avulla parannusehdotuksia. Pyrkimys saada raa-
dista demografisesti koko paikallisyhteisöä edustava on minusta erittäin arvokasta. Tässä on 
myös haasteensa, sillä ihmisille on kertynyt eri tavalla sosiaalista pääomaa ja suhteita. Silloin on 
mahdollista välttää tilanne, jossa muutenkin aktiiviset kansalaiset ottavat kansalaisraadin omien 
asioidensa vaikuttamisen välineeksi. 
 
Kansalaisraadit toimivat ilman lakiin perustuvaa valtaa päättää asioista. Tutkimuksessani haluan 
selvittää, onko avoin, kaikki näkemykset huomioiva kansalaisvaikuttaminen mahdollista? Tähän 
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olen alustavasti ajatellut sisällyttää deliberaation. Alakysymys liittyisi kansalaisvaikuttamisen kri-
teereihin. Tähän liittyisivät kansalaisraadit. Kemijärven kolmen raadin julkilausumat ovat mie-
lestäni olleet toteuttamiskelpoisia. Raatilaiset ovat maallikoina tuoneet omat näkemyksensä kun-
nalliseen päätöksentekoon. Julkilausumien toteuttamiskelpoisuuteen ovat mielestäni vaikuttaneet 
raadeissa toteutetut tasokkaat, pitkäkestoiset deliberatiiviset keskustelut sekä asiantuntijoilta saa-
tu tieto lainsäädännöstä, kunnallisesta päätöksenteosta ja raadissa käsiteltävästä erityisalasta.  
 
Tutkimuksessani käytän Foucaultin ja Bourdieun teorioita vallasta ja sosiaalisesta pääomasta. 
Sosiaalinen pääoma voi parhaimmillaan helpottaa asioiden hoitamista mutta myös vaikeuttaa 
asioihin vaikuttamista. 
 
Raatien julkilausumat olemme luovuttaneet ennen varsinaisen valtuuston kokouksen alkua val-
tuutetuille. Julkilausumat on otettu vastaan mutta niihin on suhtauduttu passiivisesti. Päättäjät 
eivät näytä ymmärtävän aktiivisten kansalaisten olevan voimavara esimerkiksi päätösten legiti-
moimisessa. Myös raatilaiset näyttäisivät ajattelevan heidän työnsä olevan tehty, kun he ovat 
toimittaneet julkilausumat päättäjille toimenpiteitä varten. 
 
Valtuutetuilla ei ole pakkoa toimia julkilausumien edellyttämällä tavalla. Onko valtuutetuilla ai-
toa halua keskustella laajemmin esimerkiksi rakentamisesta, palveluiden järjestämisestä ja muis-
ta usein kiistoja aiheuttavista aiheista kuntalaisten kanssa etupainotteisesti vaikkapa ennen lauta-
kuntakäsittelyitä? Lähidemokratia ja deliberaatio näyttävät hitaalta toimintamallilta, mutta etuna 

i-
sen tiedon avulla. 
 
Ihan tarkkaa tietoa tutkimusmenetelmästä minulla ei vielä ole. Aineistoa on monipuolisesti selvi-
tettävä saadakseni siitä luotettavaa tietoa Olen ajatellut menetelmäksi useita aineistosta tehtäviä 
hankinta ja analyysitapoja, jonkunlaista metodista triangulaatiota. 
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Deliberatiivinen puhe alakoulun luokan vuorovaikutuksessa 
Antti Rajala & Tuure Tammi 
 
Tarkastelemme esityksessämme vuorovaikutuksen rakentumista oppilasdemokratian toteuttami-
seen varatuilla oppitunneilla. Oppilasdemokratian toteutumista oppilaiden keskinäisessä sekä 
heidän ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa on tutkittu verrattain vähän. Tutkimustiedon 
tuottaminen aiheesta on kuitenkin tärkeää, sillä arkinen vuorovaikutus on yksi keskeinen vallan 
rakentumisen näyttämö (Goffman, 1974) ja siksi olennainen myös oppilasdemokratian tutkimi-
sessa. Esimerkiksi Thornberg (2010) huomasi, että hyvistä aikeista huolimatta hänen tutkimansa 
ruotsalaisten koulun deliberatiivisissa oppilaskunnan kokouksissa oppilaiden osallisuus päätök-
sentekoon ei toteutunut. Tämä johtui muun muassa opettajajohtoisesta vuorovaikutuksesta, jossa 
ei ollut sijaa oppilaiden omille aloitteille. Thornbergin tutkimus vihjaakin, ettei demokratian to-
teutumiselle ole edellytyksiä koulun vuorovaikutusrakenteissa. 
 
Tutkimme deliberatiivisen demokratian periaatteiden toteutumista alakoulun neljännen luokan 
vuorovaikutuksessa. Kysymme: missä määrin ja millä tavalla luokan vuorovaikutus ilmentää de-
liberatiivisen demokratian periaatteita. Deliberaation yksi lähtöoletus on, ettei keskustelun loppu-
tulos ole tiedossa ennalta, vaan se muodostuu yhteisen argumenttien puntaroinnin seurauksena. 
Deliberaation myötä ennakkoasenteiden ja mielipiteiden uskotaan täten voivan muuttua. Koulu-
luokissa on usein edustettuna erilaisista lähtökohdista tulevia oppilaita. Muun muassa tästä syys-
tä luokan vuorovaikutus tarjoaa otollisen maaperän deliberaation harjoittelulle ja toteuttamiselle. 
 
Tutkimuksemme sijoittuu pääkaupunkiseudulla sijaitsevan tavallisen alakoulun neljänteen luok-
kaan. Kulttuuristen ja sosioekonomisten taustojensa puolesta luokan oppilaat edustivat monipuo-
lisesti suomalaisen yhteiskunnan eri kerrostumia.  Luokassa oli toteutettu vuoden ajan (2008-
2009) deliberatiivisen demokratian inspiroimaa kokeilua, jonka lisäksi opetus oli järjestetty dia-
logisen pedagogiikan mukaisesti. Tämän tutkimuksen aineistoksi valitsimme yhden videoidun 
oppitunnin ja sen sisältämän oppilaiden ja opettajan välisen keskustelun (2/2009). Video kuvas-

 muun muassa erityisen paljon oppilaiden keskinäistä 
puhetta ja argumentointia. Keskustelun aiheena on yhteisen retken tekeminen opettajan vaihtues-
sa.  
 
Sovelsimme tutkimuksessa asteittain etenevää analyysimenetelmää, jossa analyysi etenee hypo-
teesin esittämisestä sen tarkentumiseen tutkimusprosessin seurauksena. Kolmivaiheisessa ana-
lyysissa määrittelemme aineistosta aluksi vuorovaikutuksen luonteen ja muodot: Miten keskuste-
lu etenee? Miten päätöksistä neuvotellaan? Minkälaisia deliberaation muotopiirteitä voidaan ha-
vaita? Toisekseen analysoimme puheenvuorojen sisällöt: Mistä puhutaan ja minkälaisia peruste-
luja esitetään? Kolmanneksi määrittelemme ne sisällöt, joiden saatoimme tunnistaa kuvaavan 
deliberatiivista puhetta liittyen yhteiskunnallisiin aihekokonaisuuksiin. Kiinnitämme huomiota 
näiden sisältöjen ja perustelujen rakentumiseen vuorovaikutuksessa. 
 
Alustavat tuloksemme viittaavat siihen, että vuorovaikutus poikkeaa merkittävästi tavanomaises-
ta luokkahuonevuorovaikutuksesta, jossa opettaja ohjaa keskustelua tekemällä oppilaille kysy-
myksiä ja arvioi oppilaiden vastaukset (vrt. Thornberg 2010). Sen sijaan oppilaat ottavat keskus-
telussa monipuolisesti ja vaihdellen erilaisia asemia, tekevät aloitteita ja kommentoivat toistensa 
puheenvuoroja. Keskustelussa pyritään esimerkiksi huolehtimaan, että aiheesta tehtävä päätös 
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sopii kaikille luokan oppilaille. Lapset siis näyttäisivät kykenevän monelta osin deliberaatioon. 
Lisäksi havaitsimme, että deliberaation harjoittaminen luokassa muovaa myös opettajan ja oppi-
laiden välisiä rooleja: oppilaat aloittavat puheenaiheita, argumenttien arviointi on molemminpuo-
lista ja opettajaltakin vaaditaan perusteluja puheenvuorojensa tueksi. Hyvät perustelut näyttävät 
muotoutuvan keskustelun edetessä sen sijaan, että ne olisivat ennalta tiedossa. Keskustelu sisäl-
tää runsaasti yhteiskunnallisen tason puhetta liittyen esimerkiksi ekonomiseen eriarvoisuuteen ja 
oppilaiden uskonnolliseen identiteettiin. 
 
 
Lähteet 
 
Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An essay on the organization of experience. Ringwood, 
Victoria: Penguin. 
 
Thornberg, R. (2010) School democratic meetings: pupil control in disguise. Teaching and 
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Moniäänisyys kunniaan: O rganisaatioraadeista apua asiantunti jaorganisaatioiden 
kehittämiseen? 
Juha Lindell 
 
Asiantuntijaorganisaatiot ovat useimmiten monisäikeisiä, uniikkeja ja ainutkertaisia kokonai-
suuksia, joiden kehittäminen ja muuttaminen saattaa olla erityisen haastavaa. Tällöin hyvin yleis-
ten mallien soveltaminen organisaatiossa ei välttämättä onnistu. Yleiset mallit soveltuvat yhteyk-

 yksioikoisia ja suoraviivaisia  ongelmia. Asiantuntijaor-
 monitulkintaisen, monisäikeisen ja 

kompleksisen  ongelman kaltainen. Pirullisen ongelman ratkominen kesyjen ongelmien tavoin 
eli kesyttäminen saattaa johtaa tilanteen pahenemiseen. Pirullisia ongelmia kuitenkin kesytetään 
alinomaa.  
 
Erikoissairaanhoidossa odotetaan tietoa siitä, mitä sote-uudistus käytännössä tarkoittaa. Odote-
taan, että erikoissairaanhoidolle annetaan ylhäältä ohjeet ja kerrotaan, miten asiat pitäisi järjestää 
ja tehdä. Toisin sanoen tarjotaan yleinen malli, minkä mukaan tulisi toimia organisatorisista eri-
tyispiirteistä piittaamatta sivuuttaen varsinaiset toimijat, eli työyhteisön ja sidosryhmien jäsenet. 
Erikoissairaanhoito ei asiantuntijaorganisaationa ole yksin tämän haasteen kanssa. Yliopistot 
painiskelevat samalla tavoin yleisen ylhäältä annetun mallin kanssa yliopistouudistuksen yhtey-
dessä.  
 
Oletuksena artikkelissa on, että asiantuntijaorganisaatiot hyötyisivät, jos käytössä olisi kaikki 
toimijat huomioiva demokraattinen kehittämiskulttuuri, joka tuottaisi monialaisia näkökulmia 
yhteiseen pohdintaan. Hyväksyttäisiin organisaatioiden toimintaan liittyvä kompleksisuus, pirul-
liset ongelmat ja tätä myöden luontainen tarve moniäänisyyteen.  
 
Vaasan keskussairaalan onkologian klinikalla sekä Vaasan yliopistolla on otettu askel kohti de-
mokraattista kehittämiskulttuuria soveltamalla deliberatiivista organisaatioraatimenetelmää. 
Pohdittavana artikkelissa on, onko organisaatioraadilla mahdollista päästä lähemmäs kaikki 
toimijat huomioivaa moniäänistä kehittämiskulttuuria? Kysymykseen pyritään vastaamaan sy-
ventymällä yliopistolla ja onkologian klinikalla toteutettuihin raateihin Carsonin ja Hartz-Karpin 
(2005) deliberatiivisen demokratian ydintekijöiden  edustavuus, laadukas keskustelu ja vaikut-
tavuus  kautta.  
 
Molemmat organisaatioraadit onnistuivat aidosti tavoittamaan moniäänisen, organisaatiota pie-
noiskoossa edustavan joukon mukaan kehittämistoimintaan. Näin saavutettiin koko organisaati-
osta koskettavia kehitysehdotuksia, joiden legitimiteetti näyttäytyi vahvana myös organisaation 
päätöksentekijöiden silmissä vahvistaen ehdotusten vaikuttavuutta. Yksi moniääninen organisaa-
tioraati ei muuta asiantuntijaorganisaation kehittämiskulttuuria demokraattiseksi, mutta tulevai-
suus näyttää mihin organisaatioraatitoiminta kehittyy. Muutokset organisaation kehittämiskult-
tuurissa eivät tapahdu hetkessä. 
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Ammatillisen yhteisymmärryksen saavuttaminen organisaatiokehittämisen ytimessä: Vaa-
san keskussairaalan onkologian klinikan kehittäminen deliberatiivisella demokratialla. 
Tomi Niemi 
 
Terveydenhuoltoon kohdistuvat kriittiset kehityspaineet. Terveydenhuollon organisaatioiden 
toimintaa uhkaavat sietämättömästi kasvava kysyntä, joka ylittää olemassa olevat toimintaresurs-
sit monelta osin. Organisaatioiden huolena esille nousevat mm. nykyisen henkilöstön riittämät-
tömyys, tulevaisuuden työvoiman houkuttelu, lääketieteen kehitysvauhdissa mukana pysyminen 
niin hoitotekniikoiden kuin kehittyvien tukipalveluidenkin osalta. Toimintavaatimukset synnyt-
tävät yhteistyötarvetta terveydenhuollon ammattilaisten välille sekä innovointitarpeen olemassa 
olevien menetelmien kehittämiseksi. Palveluiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset kuuluvat ke-
hittämisen kärkeen, jolloin toiminnan edistämiseksi tapahtuvan suunnittelutyön tulee alkaa yhtei-
siksi hyväksytyistä tavoitteista ja toimintalinjoista.  
 
Terveys koostuu useista kiinteästi toisiinsa liittyvistä osa-alueista. Terveys fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen ulottuvuuksien kokonaisuutena jo kuvastaa hyvin määritelmän moniulotteisuutta ja 
vaikeaa hallittavuutta. Tautiin sairastumisen kohdalla taudinaiheuttaja etenee aina vain pidem-
mälle moniulotteisiin ja toisiinsa liittyviin elimistön fysiologisiin haaroihin. Yhden oireen hallin-
nan pettäminen synnyttää oirekuvan lumipallomaisen etenemisen ja käynnistää samalla taudin-
kuvan vaikeutumisen. Fyysisen terveyden heiketessä kasvaa myös henkinen tarve sosiaalisen 
hyvinvoinnin huolehtimiselle. Psyykkisten sairauksien alttiudella on todistettu yhteys niin fyysi-
sen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin tilaan. Terveyden kokonaisuuden osa-alueet ovat yhteydes-
sä toisiinsa monimutkaisen verkoston kautta. Terveyden hallinnan monimutkaisuus ja moniulot-
teisuus muodostavat terveydenhuollon ongelmista hyvin kompleksisen hallittavan.  
 
Terveyden hallinta edellyttää ensisijassa terveyden kokonaisuuden hahmottamista, jolloin asioi-
den todellinen laajuus vasta tulee ilmi. Niin fyysisten kuin psyykkistenkin sairauksien hoitami-
nen vaatii oirekuvan seuraamista aina taudin alkulähteelle kompleksista verkostoa pitkin. Saira-
uksien erityisyyden vuoksi terveydenhuollossa vaikuttavat vahvat ja eriytyneet professiot, jolloin 
terveydenhuollon harmittavana rasitteena on erityisosaamisesta johtuva toimintasektorin suppe-
us. Terveyden ja hyvinvoinnin kompleksisuuden hoitaminen suppea-alaisten professioiden kautta 
edellyttää kokonaisuuden hahmottamiseksi vahvaa toimijoiden välistä vuoropuhelua ja verkos-
toitumista yhteisten, potilaan etujen mukaisten hoitolinjojen määrittämiseksi.  
 
Terveydenhuollon toimijoiden sekä tautien ja sairauksien kompleksisen yhteen nitoutumisen 
vuoksi ongelmien hoitaminen ja terveydenhuollon organisaatioiden kehittäminen edellyttävät 
pirullisten ongelmien hallintaa. Kompleksisuus näkyy terveydenhuollon pirullisina ongelmina. 
Pirullisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää moniammatillisen yhteistyön ja -ymmärryksen 
todellista saavuttamista. Yhteisen tavoitteen edellytyksenä on tiedostaa ja hahmottaa eroavaisuu-
det työn tekemisen vaatimuksissa.  
 
Tutkimus etsii vastausta kysymykseen: Onko deliberatiivisin keskusteluin mahdollista saavuttaa 
ammatillista yhteisymmärrystä oman ammattiylpeyden ylitse? 
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Tarkentavina tutkimuskysymyksinä on: Miten organisaatioraadin osallistujien välinen ammati l-
linen yhteisymmärrys kehittyy? Pystyvätkö eri ammattienharjoittajat ymmärtämään toistensa 
ammatilliset vaatimukset työn tekemiselle? 
 
Vaasan keskussairaalan onkologian klinikalle toteutettu organisaatioraati, Terveysdynamo tuotti 
runsaasti klinikan kehittämiseen pyrkivää empiiristä ryhmäkeskusteluaineistoa. Raadin osallistu-
jat koostuivat varsin heterogeenisestä klinikan toimintaan liittyvästä osallistujajoukosta, lääkä-
reistä, sairaanhoitajista ja fyysikoista, potilaita unohtamatta. Tutkimuksessa on tarkoitus analy-
soida organisaatioraadin ryhmäkeskusteluita Grounded theory lähtöisesti. Tavoitteena on pyrkiä 
nostamaan aineistosta esille ammatillisen yhteisymmärryksen saavuttamista edistäviä ja haittaa-
via tekijöitä. Keskusteluiden analysoinnin kautta pyrin vastaamaan kysymykseen, miten amma-
tillinen yhteisymmärrys saavutetaan deliberatiivisen demokratian kautta.   
 
Organisaatioraadin tuottaman deliberatiivisen ryhmäkeskusteluaineiston lisäksi käytettävissä on 
Terveysdynamon toteutumista mittaavan tyytyväisyyskyselyn tuottama suppea aineisto. Ajatuk-
sena on vielä täydentää pro gradu tutkimusaineistoa lähettämällä Terveysdynamoon osallistuneil-
le jälkikäteiskysely organisaatioraadin vaikuttavuudesta, saavutetun ammatillisen yhteistyön ja 
yhteisymmärryksen näkökulmasta. 
 
Tutkimuksen keskeisinä aiheina esiintyvät terveydenhuollon pirulliset ongelmat, yhteistyö kehit-
tämisen vaatimuksena sekä deliberatiivinen demokratia. Tutkimusmenetelmänä on tarkoitus 
käyttää grounded theory -lähestymistapaa. 
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Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa 
Salla Kyrönlahti 
 
Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa -tutkimushanke on Vaasan yliopiston sosiaa-
li- ja terveyshallintotieteen oppiaineen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa toteuttama ja Ko-
neen Säätiön rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke (2013 2014). Hankkeessa tarkastellaan 
eutanasiaa yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä ja tavoitteena on deliberatiivisen demokratian 
toimintamalleja hyödyntämällä löytää vastaus siihen, miten kansalaisten mielestä eutanasian hy-
väksymisestä tai kieltämisestä tulisi Suomessa päättää. 
 
Hankkeessa ei siis tulla ottamaan kantaa siihen tulisiko eutanasia sallia vai ei, vaan tarkastelussa 
on suomalainen poliittinen päätöksentekoprosessi ja pohdinta eri demokratian muotojen toimi-
vuudesta (edustuksellinen, suora, osallistuva ja deliberatiivinen demokratia) etenkin yhteiskun-
nallisia pirullisia ongelmia ratkaistessa. Teoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna kyse on kansa-
laisten puolesta käytävän deliberaation ja kansalaisten itsensä käymän deliberaation ideaaleista. 
Kansalaisfoorumeissa kysymystä lähestytään pohtimalla eri tahojen (poliittiset päättäjät, asian-
tuntijat ja kansalaiset) roolia tämän hetkisessä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sitä, mikä 
näiden tahojen rooli tulisi olla eutanasian laillistamisesta tai kieltämisestä päätettäessä.  
 
Hankkeen tutkimuskysymykset ovat:  

 Kuinka kansalaiset määrittelevät metadeliberaatiossa näkemyksensä oikeudesta hyväksyä 
tai kieltää eutanasia?  

 Kuinka deliberatiiviset kansalaisfoorumit soveltuvat eutanasian kaltaisten pirullisten on-
gelmien käsittelyyn Suomessa? 

 
Pirulliset ongelmat (wicked problem) ovat asioita tai ilmiöitä, joita on vaikea tunnistaa ja ym-
märtää täydellisesti. Ne ovat luonteeltaan dynaamisia ja muuttuvia. Eli kun tieto ja ymmärrys 
pirullisesta ongelmasta kasvaa, erkanevat mielipiteet entistä enemmän toisistaan. Pirullisiin on-
gelmiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä ratkaisuja, vaan tavoitteena on löytää paras mahdolli-

s-
tamisesta ei ole mahdollista antaa. Pirulliset ongelmat ovatkin usein hyvin kompleksisia, moni-
tulkintaisia ja arvolatautuneita. 
 
Käsitteellinen monitulkintaisuus on selkeästi havaittavissa eutanasiakeskustelusta, jossa käsitteitä 
on useita ja niitä käytetään rinnakkain. Esimerkiksi käsitteet aktiivinen eutanasia, passiivinen 
eutanasia ja avustettu itsemurha sotkeutuvat keskusteluissa usein toisiinsa, jolloin tarkka määri-
telmä keskustelussa olevasta asiasta puuttuu. Tämä käsitteellinen monitulkintaisuus lisää riskiä 
keskustelun pohjautumisesta ennakkoluuloihin ja väärään tietoon. Eutanasiaa voidaan myös tar-
kastella useasta eri näkökulmasta ja tämä lisää entisestään asian monitulkintaisuutta. Ensisijai-
sesti eutanasia on eettinen kysymys, mutta tämän lisäksi eutanasiaa voidaan tarkastella mm. lää-
ketieteellisestä, poliittisesta, oikeudellisesta ja taloudellisesta näkökulmista. Tämä  näkökulmien 
moninaisuus ilmenee hyvin poliittisten tahojen, asiantuntijoiden (lääkäreiden) ja kansalaisten 
mielipiteiden välillä olevista suurista eroavaisuuksista.   
 
Yhteisymmärryksen rakentaminen ja objektiivisen keskustelun käyminen eutanasiasta on osoit-
tautunut hyvin haastavaksi erityisesti sen arvositoutuneisuuden vuoksi. Kysymys eutanasian lail-
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listamisesta täyttää pirullisen ongelman tunnusmerkit, joten ilmiön ymmärtämiseksi ja ratkaise-
miseksi tulee käydä laaja-alaista, vuorovaikutteista ja harkittua keskustelua, jossa keskeistä on 
laadukas argumentointi. Erilaisten deliberatiivisen demokratian menetelmien onkin todettu so-
veltuvan hyvin pirullisia ongelmia ratkaistaessa. Tutkimushankkeessa hyödynnetään deliberatii-
visen kansalaisfoorumin menetelmää, jossa keskeistä on harkittu ja punnittu keskustelu.  
 
Deliberatiivisessa kansalaisfoorumissa pyritään luomaan mukava ja turvallinen, avoimelle kes-
kustelulle otollinen ympäristö, jossa pienryhmäkeskustelut käydään. Keskustelujen aluksi osallis-
tujille jaetaan ja esitellään infopaketti, jossa käydään läpi suomalaista lainsäädäntöprosessia, 
vaihtoehtoisia tapoja tehdä yhteiskunnallisia päätöksiä sekä jaetaan tietoa eutanasiasta ja sen kä-
sittelystä Suomessa ja maailmalla. Pienryhmäkeskustelujen tavoitteena on kansalaismielipiteen 
muodostaminen siitä, miten kansalaisten mielestä eutanasian hyväksymisestä tai kieltämisestä 
tulisi Suomessa päättää. Tähän pyritään monipuolisen tiedonsaannin ja laaja-alaisten keskuste-
luiden kautta.  
 
Marraskuussa 2013 järjestettiin neljä yhden illan mittaista kansalaisfoorumia Seinäjoella, Kuopi-
ossa, Rovaniemellä ja Turussa. Kansalaisfoorumeihin ilmoittautuneista valittiin 30 osallistujaa, 
jotka muodostivat mahdollisimman heterogeenisen ryhmän. Osallistujat muodostivat kolme 10 
hengen ryhmää, jossa pienryhmäkeskustelut käytiin. Pienryhmissä oli mukana fasilitaattori, jon-
ka rooli oli varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua keskusteluun. Fasilitaat-
tori voi myös ohjata keskustelua mahdollisimman neutraalisti mikäli se jostain syystä pysähtyy 
tai ajautuu sivuraiteille.  
 
Kansalaisfoorumeista kerättiin niin määrällistä kuin laadullistakin tutkimusaineistoa. Osallistujat 
täyttivät lyhyet etukäteis- ja jälkikäteiskyselyt, jotka jakautuivat kolmeen eri teemaan: yhteis-
kunnallinen päätöksenteko yleisesti, eutanasia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä koke-
mukset kansalaisfoorumiin osallistumisesta. Tämän lisäksi kartoitettiin osallistujien tietämystä 
teemasta väittämien avulla. Laadullista tutkimusmateriaalia kerättiin nauhoittamalla pienryhmä-
keskustelut. Materiaalin työstäminen ja analysointi ajoittuu vuodelle 2014.    
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4. Toisen työryhmän abstraktit (tutkimuksellinen, E N G) 
 
Työryhmän vetä jän tiivistelmä työryhmän annista 
Mikko Rask 
 
Työryhmässä kuultiin viisi esitystä, jotka liittyivät yhtäältä deliberatiivisen demokratian perustei-
siin ja toisaalta kansalaisten ja asiantuntijoiden erilaisiin rooleihin deliberaatiohankkeissa.  
 
Simo Kyllönen tarkasteli osallistumisen ja deliberaation roolia ilmastopolitiikassa legitimiteetin 
ja tehokkuuden näkökulmista. Kyllösen mukaan ilmastopolitiikka haastaa perinteistä poliittista 
päätöksentekoa, ja on tullut yhä tärkeämmäksi kysyä millä tavoin organisoitu osallistuminen voi 
auttaa legitimoimaan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Kansalaisosallistumisella voi olla tärkeä 
merkitys esimerkiksi paikallisissa ratkaisuissa, mutta ratkottaessa tutkimuksellisesti monimutkai-
sia kysymyksiä voidaan ilmastopäätöksenteon kannalta tärkeää tietoa (esimerkiksi tulevien su-
kupolvien oikeuksista) tuottaa asiantuntijoiden (esimerkiksi taloustieteilijöiden ja sosiologien) 
välisellä deliberaatiolla. 
 

n-
tyvää riippuvuutta mediasta sekä median muuttuvaa roolia pohjoismaissa. Yhtäältä uuden medi-
an kautta kansalaisille on avautumassa parempia mahdollisuuksia demokraattiseen osallistumi-
seen ja vaikuttamiseen. Toisaalta teoreetikot kuten Habermas on väittänyt, että markkinavoimat 
kolonisoivat julkisuutta ja pääsy julkisuuteen on selektiivistä. Pohjoismaisten lehtitalojen haas-
tattelujen perusteella samat patologia näyttävät ilmenevän Grönvallin mukaan myös pohjois-
maissa. 
 
Staffan Himmelroos analysoi kokemuksia neljästä deliberaatiokokeilusta, jotka oli järjestetty (v. 
2006 ja 2008) kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta sekä maahanmuutosta ja ruotsinkielen 
asemasta Suomessa (2012 ja edelleen 2014). Ydinvoimalahankkeessa varioitiin deliberaatiopro-
sesseja (esim. äänestys vs. konsensusprosessi; face-to-face vs. virtuaalinen) ja testattiin miten ne 
vaikuttavat deliberaatioiden laatuun. Havaintona oli muiden muassa, että virtuaaliset deliberaati-
ot ovat käytännössä hankala järjestää ja nekin vaativat vahvaa fasilitointia keskustelun laadun 

mielisten kes-
ken järjestettäviä keskustelutilaisuuksia. Havaintojen mukaan tämä ei välttämättä johda mielipi-
teiden polarisoitumiseen toisin kuin alan kirjallisuudessa on esitetty.  
 

vaikuttavat kemi-
kaalit ja niiden sääntely EU:ssa. Hormonihäiriköt voivat esimerkiksi vähentää miesten hedelmäl-
lisyyttä ja johtaa lasten ennenaikaiseen murrosikään. Janasikin mukaan lupaavia uusia suuntia 
EU:n kemikaaliregulaatioon voisi löytyä yhdistämällä suurten data-aineistojen analyysi eri alojen 
asiantuntijoiden väliseen deliberaatioon. Janasik nosti myös esiin kiinnostavan ajatuksen, että 

e-
mään kemikaalien henkilökohtaista sietokykyä. 
 
Anu Gretschel tarkasteli esityksessään deliberatiivisten metodien hyödyntämistä nuorisotyön ar-
vioinnissa. Kun usein puhutaan siitä, että deliberaatiokokeilut kyllä toimivat mutta ne eivät vält-
tämättä vaikuta päätöksentekoon, tilanne näyttää olevan päinvastainen Nuoristutkimusverkoston 
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eri kunnissa vetämissä hankkeissa, joissa nuoret ovat itse saaneet osallistua arviointiin nuoriso-
työn painopisteistä. Nuorten esittämistä hankinnoista noin 50% on mennyt läpi. Jatkohankkeissa 
osallistuvaa menetelmään ollaan soveltamassa valtakunnan tasolle määriteltäessä indikaattoreita 
onnistuneen nuorisotyön arvioinnille. 
 
Pajarin, Raskin ja Karjalaisen esityksen aiheena oli oikeusministeriön kansalaisraati kansalaisuu-
den rakentamisen välineenä. Hei
välineitä poliittisten näkemysten välittämisessä, ja samalla kun tällaisilla välineillä pyritään vah-
vistamaan demokraattista osallistumista, niillä myös luodaan ja vahvistetaan tietynlaisia tulkinto-

t-
tely ja sen kysymyksenasettelu rakentavat kuvaa erityis i-
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The Promises and Pitfalls of Deliberative C itizens Forums - Insights from Three Exper i-
ments on Deliberative Democracy 
Staffan Himmelroos 
 
The Social Science Research Institute at Åbo Akademi University have in the last few years 
(2006-) together with researcher from the University of Turku organized a number of mini-
public experiments examining the effects of deliberative democracy. A mini-public is a forum 
where a representative sample of citizens is gathered to exchange opinions and reflect on specific 
social or political issue. They can be seen as a practical solution for creating deliberative democ-
racy and ideally they are expected to gen
well-reasoned political opinions. While mini-publics seldom are bestowed with real decision-
making powers, they can have some recommendatory force and are usually seen as tool whereby 
decision-makers or civil servants can acquire an enlightened citizen perspective. 
 
The first experiment on citizen deliberation was organized in November 2006 and gathered 135 
ordinary citizens from the Turku area in south-western Finland to discuss the potential construc-
tion of a sixth nuclear power plant in Finland. To create a deliberative environment the partici-
pants received a balanced reading material on the use of nuclear power, they met with experts 
representing different viewpoints, and they participated in small group discussions led by trained 
moderators who informed them about certain discussion rules.  In 2008 a virtual replication of 
the 2006 experiment was organized with the help of a virtual platform where participants en-
gaged in deliberation from their own home via webcams and microphones. The experimental 
treatments used in these two citizen forums were decision by vote and decision through a con-
sensus procedure. The purpose of using two different decision-making treatments was to exam-
ine their effect on group dynamics in the deliberative discussions. While consensus oriented de-
cision-making are more in line with the ideals of deliberative democracy, it has also been sug-
gested consensus oriented procedures can create more group pressure than a voting procedure.    
 
In a currently ongoing project on enclave deliberation the research team examine the political 
consequences of deliberation among like-minded. Enclave deliberation is interesting for two rea-
sons: 1) people in general prefer to discuss politics with like-minded, 2) it has been argued that if 
people only speak to those who share their views their opinions may become more extreme. The 
experiment organized in 2012 had more than 200 participants in 26 different small groups dis-
cussing the issue of immigration. We used enclave groups with only like-minded participants and 
mixed groups with participants of different opinions to examine the effects enclave deliberation. 
In other respects the procedure resembled that of the previous experiments. 
 
The experiments suggest that opinions do change as a result of taking part in a deliberative event. 
However, changes of opinion are not always unidirectional, i.e. deliberation might not result in 

 be affected in dif-
ferent ways by the deliberative experience. Generally the differences between the experimental 
treatments were small. It seems that the deliberative setting (deliberative discussion rules, facili-
tation etc.) used in mini-public events can ameliorate many of the negative group mechanisms 
that other fields of study have found to plague communication and decision-making in groups. 
This finding is sustained by our enclave deliberation experiment, where we found that enclaves 
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of like-minded individuals communicating in a deliberative context do not seem to produce more 
extreme views. 
 
Although, the 2008 virtual experiment suffered from a few technical difficulties the outcome was 
similar to the one in the face-to-face (FTF) experiment. Hence, suggesting that virtual delibera-
tion platforms have the potential of producing not only cost-effective deliberations, but also re-
producing the effects of FTF deliberation. We have also examined participatory equality in the 
2006 and 2012 experiments with help of content analytical measures. Here we found the perhaps 
strongest evidence against citizen deliberation as participation clearly suffered from systematic 
inequalities, with younger people, women and less educated participants being less likely to 
speak up at the events. This would suggest that deliberation might not have the egalitarian effects 
many theorists have suggested, but rather suffers from the same inequalities as other forms of 
political participation. 
 
Due to their adaptability and potential for creating real-life deliberative settings mini-publics are 
regularly considered the most promising way to deepen or improve democracy via deliberative 
means. Based on the results from the three deliberative experiments organized by the Social Sci-
ence Research Institute at Åbo Akademi University we largely subscribe to this assessment. 
Well-designed deliberative settings seem to be able to mitigate most of the pitfalls related to po-
litical deliberation among ordinary citizens. 
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Yleisen edun legitimoivaa voimaa metsästämässä 
Karoliina Jarenko 
 
Yleisen edun käsitteellä on keskeinen asema poliittisen päätöksenteon oikeuttamisessa. Kun pää-
töstä harkitaan yleistä etua silmällä pitäen, ei ajatella minkään yksittäisen tahon etua, vaan kaik-
kien yhteistä etua. Yleisen edun ajaminen on nähty valtion päätehtäväksi. Silloinkin, kun yleinen 
etu samaistetaan joidenkin yksittäisten tahojen etuun, näiden yksittäisten tahojen edun nähdään 
hyödyttävän koko yhteisöä. (Douglas 1980.) Suomessa esimerkiksi samaistettiin metsäteollisuu-
den etu ja yleinen etu vuosi kymmeniä (Nupponen xxxx). Yleisen edun käsite on kiinnostava 
teoreettinen työkalu siksi, että sille useimmiten annetaan jokin konkreettinen viittauskohde. Se 
siis yhtäältä palvelee tärkeässä oikeuttavassa roolissa poliittisessa teoriassa ja toisaalta kiinnittyy 
johonkin tosimaailman olioon.  
 
Yleisen edun käsitteeseen on tartuttu myös deliberatiivisen demokratiateorian puitteissa. On esi-
merkiksi esitetty, että deliberaatiossa tulisi aina vedota yleiseen etuun (Cohen 1989), että parem-
pi argumentti saisi paremmuutensa mm. sen linkittymisestä yleisen edun tarkasteluun. Omien 
näkemysten julkinen hyväksyminen edellyttää irrottautumista omasta edusta ja yleisemmän per-
spektiivin omaksumista (Gutmann & Thompson 1996). Käyttäessään julkista järkeä (public rea-
son) kansalaiset irrottautuvat omasta edustaan ja ajattelevat asioita lainsäätäjän näkökulmasta 
(Rawls 1997).  
 
Deliberatiivisessa demokratiateoriassa päätösten nähdään saavuttavan oikeutuksensa pitkälti 
osallistavan prosessin kautta: se, että kaikki osalliset pääsevät (ihannetilanteessa) yhtäläisesti 
vaikuttamaan päätöksentekoon, oikeuttaa myös itse päätöksen. Tätä kutsutaan menettelylliseksi 
oikeutukseksi (procedural justification). Tämän katsantokann

- riippumatta sen sisällöstä. Amy Gutman ja 
Dennis Thompson ovat esittäneet, ettei tämä riitä: deliberaation tulisi sisältää myös sisällöllisen 
oikeutuksen (substantial justification) (Gutman & Thompson 1996). Deliberaation lopputuloksen 
tulisi täyttää jotakin sisällöllisiä kriteereitä ollakseen oikeutetun. 
 
Deliberatiivisessa demokratiassa poliittiset päätökset tehdään julkisen harkitsevan keskustelun 
pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa erityyppisten osallistumis- ja keskustelutilaisuuksien jär-
jestämistä yhteiskunnan eri tasoilla ja alueellisesti hajautetusti. Yhteiskunta on siis eräänlainen 
deliberatiivinen systeemi, jossa osat vaikuttavat toisiinsa ja viesti kulkee osasta toiseen kohti lo-
pullisia päätöksentekoelimiä. Tälläinen kuvio herättää kysymyksen mahdollisuudesta käytännös-
sä oikeuttaa yleisen edun määrittelemistä deliberaation keinoin. Systeemin jokaisella tasolla pu-
hutaan yleisestä edusta, vedotaan siihen argumentaatiossa ja määritellään sellainen deliberaation 
lopputuloksena. Tämän jälkeen asia siirtyy seuraavalle tasolle keskusteltavaksi. Jälleen lähdetään 
yhteensovittamaan erilaisia käsityksiä yleisestä edusta, eikä lopputulos yleensä vastaa kenenkään 
yksittäisen osallistujan alkuperäistä käsitystä. Olennaista on huomata, että jokaisella tasolla ylei-
sen edun viittauskohde on eri. Yleisen edun käsite ei siis skaalaudu.  
 
Deliberaatioprosessi antaa yleisen edun käsitteelle kuitenkin proseduralistista oikeutusta. Osallis-
tuvan menettelyn lopputulos on oikeutettu menettelyn luonteen vuoksi. Siten yleisen edun käsite 
voi oikeuttaa päätöksentekoa vaikka käsitteen sisältö itsessään olisi varsin eri päätöksenteon lop-
puvaiheessa kuin sen alkuvaiheissa. Mutta voiko yleisen edun käsitteeseen liittää Gutmanin ja 
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Thompsonin peräänkuuluttamaa sisällöllistä oikeutusta? Silloin käsitteen viittauskohteen tulisi 
päätöksenteon loppuvaiheessa sisältää jotain samoja  elementtejä kuin sen alkuvaiheessa. Tämä 
taas on mahdollista vain mikäli päätöksenteon alkuvaiheessa on asetettu tarkastelun konteksti jo 
alusta alkaen varsin laajaksi. Siten näyttäisi siltä, ettei yleisen edun käsite olisi sisällöllisesti 
skaalautuva. Sitä tulisi käyttää deliberaatiossa viittaamaan vain lopullisen päätöksenteko elimen 
valtuutuksen tasoon tai sitä ylempiin tasoihin.  
 
 
The concept of public interest has a central role in the justification of political power. When a 
decision is made with the public interest in mind, one does not consider the interest of any par-
ticular party, one consideres the interest of all. Forwarding the public interest has been consid-
ered the main duty of the state. Even when the public interest is identified with the interest of 
some private party, by definitin, that interest is in the benefit of all.(Douglas 1980). For example, 
in Finland the public interest was identified with the interest of the lumber industry for decades  
(Nupponen xxxx). The concept of public interest is an interesting theoretical tool because it often 
has a real reference point. On the one hand it plays an important justifying role and on the other 
hand attaches itself to some real-life entity.  
 
The concept of public interest has been used in the context of deliberative democracy theory, too. 
It has been claimed, that parties should always appeal to public interest in deliberation (Cohen 
1989), that the force of the better argument is in fact based on its building on the public interest. 

r-
est and adopting a more general perspective (Gutmann & Thompson 1996). When citizens use 
public reason, they detach themselves from their own interest and think as if they were legisla-
tors (Rawls 1997).  
 
The justification of political decisions is largely based on the participatory process in deliberative 
democracy. The fact that all parties are (in the ideal case) able to equally impact the decision-
making process justifies the decision itself. This is referred to as procedural justification. Ac-
cord public 
of deliberation, no matter what the substance it self may be. Amy Gutman and Dennis Thompson 
have proposed that this is not enough: deliberative democracy ought to contain also a substantial 
justification (Gutman & Thompson 1996). The outcome of deliberation ought to meet some sub-
stantial criteria for it to be justified. 
 
In deliberative democracy, political decisions are made based on public deliberation. In practice 
this means various kinds of participation and discussion fora at various levels of the society and 
regionally wide-spread. The society, then, is in fact a deliberative system, in which various parts 
have impact on each other and information is span around and towards the final decision-making 
boards. This system invokes the question of the overall possibility to define the public interest 
through deliberation. Each level and area of the system refers to its respective conception of pub-
lic interest, utilizes it in argumentation and defines it as the outcome of deliberation (if possible). 
Then the discussion moves on to next levels. Again parties begin to justify their views to each 
other and accomodate them towards each other. It is important to note, that the reference point of 
public good is most likely to be different in each level of discussion. The concrete reference 
point of public interest does not scale up.  
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The deliberative process still provides the definition of public interest some procedural justifica-
tion. The outcome of the participatory procedure is justified because of the nature of the proce-
dure. The concept of public interest is then able to provide justification to political decision mak-
ing even if the substantial definition of the concept is something completely different than in the 
beginning of the participatory process. But are we able to attach the element of substantial justi-
fication to the concept of public interest, as Gutman and Thompson claim for? This would re-
quire for the end-definition to include some same aspects as it did in the beginning of the pro-
cess. This then is possible only if the perspective is set general enough in the first place. It thus 
seems that the concept of public interest is not substantially scalable. It ought to be used in delib-
eration to refer to the lowest possible decision-making level or higher.  
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I lmastokysymys ja deliberatiivinen demokratia 
Simo Kyllönen 
 
Monista epävarmuuksista huolimatta ilmastonmuutoksen katastrofaaliset seuraukset säilyvät ny-
kytietämyksen valossa perusteltuna mahdollisuutena. Vaikka mahdollisuus olisi pienikin, seura-
usten katastrofaalisuus velvoittaa meitä toimimaan katastrofin välttämiseksi. Silti päätökset sekä 
kansanvälisesti että kansallisesti ovat kaukana ilmastotutkijoiden vaatimasta tasosta. Useimmissa 
maissa päästöt jatkavat yhä kasvuaan, vaikka suunnan pitäisi olla täysin päinvastainen. Paljon 
odotuksia asetettiin esimerkiksi vuoden 2009 Kööpenhaminan ilmastokokoukseen mutta koko-
uksen lopputulokset jäivät laihoiksi: ei sovittu sitovia eikä riittäviä päästöjen vähennystavoitteita, 
eikä sitovia ja riittäviä velvoitteita rahoittaa päästöjen vähentämistä. 
 
Monien mielestä tarvittavien päätösten puute on osoitus siitä, että nykyiset demokraattiset järjes-
telmämme ovat liian hitaita tai kankeita tekemään päätöksiä. Yksimielisyyden edellyttäminen 
kansainvälisissä ilmastokokouksissa on usein johtanut neuvottelujen junnaamiseen paikoillaan ja 
lopullisen päätöksen vesittymiseen, kuten Kööpenhaminassa. Kansallisten päätösten taas on 
miellytettävä myös niitä, jotka eivät edes usko ilmastonmuutoksen olevan tosiasia, jotta päättäjät 
voivat varmistaa uudelleenvalintansa. 
 
Tämä kaikki herättää epäilyjä demokraattisen päätöksenteon arvosta ilmastokatastrofin uhan 
edessä. Kööpenhaminan jälkeen on tullut entistä aiheellisemmaksi pohtia, millaista kansainväli-
sen ilmastopäätöksenteon tulisi olla, jotta se olisi sekä demokraattisempaa että tehokkaampaa. 
Mutta kysymys ei ole vain nykyisten demokraattisten järjestelmien ongelmista vaan itse demo-
kratian oikeutuksen ongelmasta. Mikä oikeuttaa antamaan päätösvallan ilmastokysymyksissä 
nykyisille maailman valtioiden kansalaisille ja heidän edustajilleen, jos ilmastonmuutoksen pää-
kärsijöitä ovat köyhät noiden valtioiden ulkopuolella tai tulevat sukupolvet tai jääkarhut, joilla ei 
ole äänioikeutta? 
 
Tämä artikkeli keskittyy pohtimaan tätä perustavaa kysymystä. Jotta voimme ymmärtää, mitä 
arvoa demokraattisella päätöksenteolla voi olla ilmastokatastrofin estämisessä, meidän on katsot-
tava, miksi demokratiaa ylipäänsä pidetään arvokkaana. Miksi kollektiivisten päätösten tekemi-
nen demokraattisesti on perusteltua? Artikkelini ensimmäinen osa pyrkii vastaamaan tähän ja 
pohtimaan, miten nämä demokraattiselle päätöksenteolle antamamme arvot perustelevat demo-
kraattista päätöksentekoa ilmastonmuutoksesta. 
 
Ensimmäisessä osassa hahmoteltu oikeutus demokraattiselle ilmastopäätöksenteolle on monella 
tapaa deliberatiivinen, koska se painottaa demokraattisen päätöksenteon kykyä parantaa kollek-
tiivisen harkinnan kautta päätösten pätevyyttä. Tämän kyvyn merkitys korostuu päätöksentekoon 
liittyvän epävarmuuden lisääntyessä. Seurausten vakavuuteen, toimenpiteiden vaikuttavuuteen 
liittyvien epävarmuuksien lisäksi ilmastokysymyksen tärkeä epävarmuustekijä liittyy sukupolvi-
en välisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen. Tämän moraalisen kysymyksen käsitteleminen 
harkitusti perustelee lopulta laajaan kollektiiviseen harkintaan perustuvien demokraattisten me-
netelmien käyttöä. 
 
Artikkelin toisessa osassa pyrin lyhyesti täsmentämään, millaisia deliberatiivisen päätöksenteon 
piirteitä ilmastokysymys meiltä edellyttää. Yksittäisten kansalaisia osallistavien menetelmien 
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sijaan pääosaan nousevat laaja julkista arviointia ja harkintaa ylläpitävät instituutiot ja prosessit, 
joissa asiantuntijoiden erilaiset perustellut näkemykset informoivat kansalaisten kannanmuodos-
tusta ja toisaalta kriittisesti arvioivat julkisesti tehtyjä aloitteita. Laajentuneet ympäristöperusoi-
keudet, mukaan luettuna osallistumisoikeudet, taas nähdään tärkeänä institutionaalisena tapana 
vahvistaa näitä prosesseja.  
 
Esitelmä perustuu artikkeliin, joka julkaistu teoksessa Ajatuksia ilmastoetiikasta. Te-
os luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2 
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Rethinking chemical regulation: from chemical risk assessment towards deliberating chem-
ical profiles? 
Nina Honkela & Janne Hukkinen 
 
Previous research has shown that there is a need for regulatory innovations in environmental as-
sessment problems that cannot be solved only by evidence-based reasoning. In some cases it is 
impossible to make risk assessments because reliable toxicological studies do not yet exist (and 
possible never will). At the same time, existing research provides reasonable grounds for urgent 
application of some type of precautionary policy to safeguard the public interest. Scientists have 
recently pointed to the fact that thousands of chemicals, among them hormonally active chemi-
cals (usually referred to as endocrine disruptors, or EDCs), the risk of which cannot be assessed 
within a reasonable time frame, are released into the environment annually. During the last dec-
ades, the concern over such chemicals has received significant global as well as national atten-
tion. 
 
This paper addresses the perceived inability of environmental governance to address the uncer-
tainties and complexities involved in such new generation hormonally active chemicals, or 
EDCs. It suggests that especially in view of existing shortcomings of chemical regulation, in-
cluding that of REACH, there is a deep need to develop new integrative methods for environ-
mental impact analysis and assessment in the face of incertitude and complexity. A central com-
ponent of developing such new methods is the utilization and integration of large and hetero-
genous data sets or data streams. The methods development suggested in this article builds on the 
systems biology approach (data integration) and proposes that this be combined with deliberative 
expert workshops (knowledge integration) to form a unified new method of environmental im-
pact profiling capable of both meeting the demands of the complexity of the phenomenon and 
the need for more rapid action. It achieves the former by making full use of indications provided 
by existing datasets and the latter by changing the order of reasoning currently prevailing in en-
vironmental policy by truly allowing for regulatory containment before the actual environmental 
deed. 
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Mediatization and changing modus operandi of Nordic media: Institutional and technolog-
ical changes and thei r effect on deliberative citizenship 
John Grönvall 
 
In this paper I connect to the on going discussion about the mediatization of society. I look at the 
changes in the media landscape and the resulting effects on the deliberative processes in society.  
 
The recent changes in the global economy have left the traditional mass media in an exposed sit-
uation, resulting in an increased pressure on the surviving journalistic institutions. The traditional 
and well established modus operandi of the press is in a state of flux (Spyridou et al., 2013). This 
paradigm shift is interesting since it could create new possibilities for a truly democratic local 
media environment that would empower the citizens and allow for critical and successful delibe-
ration and participation in societal discourses. The epistemic and political shift is thus more radi-
cal than the economic and technological ones, thus warranting an investigation into how these 
trends are affecting the media and the agency of the citizen.  
 
I present the first results of my research, the focus of which lies on how media are used for dem-
ocratic purposes today and how the deliberative turn (Carpini et al., 2004; Dahlgren, 2009; 
Guttman, 2007) in society could be benefiting from new communicative possibilities offered by 
advances in media technology. I have studied how the traditional news media manage to main-
tain the necessary level of professionalism and integrity as the current developments on the In-
ternet and social media, eliminate the traditional role of gate-keeping from the mass media and 
make news ubiquitous and freely available for all.  
 
In his later model of deliberative politics Habermas (2006) identifies two major pathologies 
within the field of political communication, firstly the social deprivation induced selective access 
to mediated communication and second, the colonization of the public sphere by market impera-
tives. I have found preliminary evidence of these pathologies at work in the Nordic mediascape. 
The findings suggest that the colonisation of the public sphere has increased and the market im-
peratives are forcing the Nordic media-executives into a position where the legitimacy of their 
journalistic agency could be compromised. Subsequently, if journalism is loosing its legitimacy 
it will ultimately affect the centrepiece of deliberative politics as provided by the press and pub-
lic service media. 
 
K eywords  
 
mediatization, commercialisation, deliberative democracy, journalistic norms, public sphere 
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Deliberaation mahdollisuudet nuorisotyön tunnuslukujen määrittämisessä 
Anu Gretschel 
  
Tarkoitus on seuraavan vuoden aikana määritellä nuorisotyölle mahdolliset ja pätevät tunnuslu-
vut. Pätevyysvaatimuksen olisi tarkoitus toteutua käytännön laadun näkökulmasta kuin hallinnol-
lisillakin areenoilla valtakunnan ja EU:n politiikkaan asti.  Tunnuslukuja on tarkoitus määritellä 
yhteistyössä kentän kanssa toimija- ja päätöksentekotasoilta nuoriin ja heidän vanhempiinsa asti. 
Yhteistyön ydin on deliberaation edistämistä eri toimijoiden kesken. Menetelmänä käytetään eri-
tyisesti nuorisopuolella kehitettyä keskustelupäivämenetelmää. Esityksessä on tarkoitus pohtia, 

k-
keessa? Entä millainen aikataulullinen haaste tämän tyyppinen hanke on eri toimijoiden näkö-
kulmasta? Minne asti deliberaatiolla päästään? Kuka loppujen lopuksi käyttää määrittelyssä vii-
meisen sanan?  
 
 
It is almost certain that a one year project to determine new quality indicators for youth work in 
Finland will begin. The aim is to find indicators which are valid in two ways: they should be 
achievable in terms of regular data gathering and they should be competent. The competence cri-
teria must be fulfilled in practice and from administration perspective, from local to national lev-
el to EU policy. It is intended that the indicators be determined in co-operation with field: youth 
workers, decision makers and also young people and their parents. The heart of this work is to 
enable deliberation between t

d-
nal-

ly, what timetable challenges does such a project pose from perspectives of the various actors?  
How far is it possible to go forward using deliberation? Who has the last word in determination? 
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Oikeusministeriön kansalaisraati kansalaisuuden rakentamisen välineenä 
Noora Pajari, Mikko Rask & Maija Karjalainen 
 
Deliberatiivisten osallistamismenetelmien käyttö on ottanut ensi askeleensa ministeriötasolla 
Suomessa. Valtioneuvoston tekemässä periaatepäätöksessä demokratian edistämisestä Suomessa 
4.2.2010 (OM17/2010) tunnustetaan deliberatiivisten osallistamismenetelmien tarve tulevaisuu-
den päätöksenteossa1. Periaatepäätöksen yhtenä toimenpidekokonaisuutena on demokratiapoliit-
tisen selonteon tekeminen 10 vuoden välein, ja sitä valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. Oike-
usministeriö on kansalaisraati-hankkeen kautta pyrkinyt saamaan demokratiapoliittiseen selonte-
koon kansalaisnäkemystä suomalaisen demokratian tilasta, sen ongelmista ja ratkaisuista. 
 
Kansalaisraadin kaltaisten deliberatiivisten demokratiainnovaatioiden hyödyt poliittisessa pää-
töksenteossa ovat jo laajalti tunnettuja, samalla kun alan tutkimus on nostanut esiin kriittisiäkin 
kysymyksiä raatien toiminnasta. Yksi tällainen kysymys on raatien tavasta rakentaa kuvaa kansa-
laisuudesta, toisin sanoen siitä, kenen tai millaisen kansan mielipidettä raadit oikeastaan edusta-
vat. Esimerkiksi Braunin ja Schultzin (2010) mukaan erilaiset metodit ohjaavat tulkitsemaan 

 i-

eivät siis kansalaisuuden rakentamisessa ole, vaan kansalaisuudesta syntyvään kuvaan vaikutta-
vat esimerkiksi raatilaisten valintatapa (satunnaisotanta, erityisryhmien painottaminen, valinta 
kiinnostuksen pohjalta jne.), kysymyksenasettelu, raadille delegoitu valta-asema tai sen puuttu-
minen sekä järjestävien tahojen ajatusmallit tarkoituksenmukaisesta osallistumistavasta.  
 
Esityksessämme analysoimme sitä, minkälaista kansalaiskuvaa tarkastelemallamme raadilla ra-
kennetaan. Analyysimme perustuu raatityöskentelyyn osallistuneiden kansalaisten haastatteluissa 
ja palautekyselyissä antamaan palautteeseen, hankkeen tilaaja- ja järjestäjätahojen haastattelui-
hin, raatityöskentelyn osallistuvaan havainnointiin, toteutetun kansalaisraatimallin ja sen kysy-
myksenasettelujen jäsentämiseen sekä otakantaa.fi nettikeskustelussa syntyneisiin keskusteluai-
neistoihin.  
 
Alustavan havaintomme perusteella raadissa toteutettu valintamenettely ja kysymyksenasettelu 
rakentavat 

 ja 
niihin sopivista ratkaisuista. Tarkasteltavana oleva kansalaisraati on luonteeltaan neuvoa antava, 
joskin sille on tarjolla rooli valmisteilla olevassa demokratiaselonteossa. Kyselymme perusteella 
osallistujat arvelivat raadin mahdolliset vaikutukset hyvin vähäisinä. Monet kokivat kansalais-
raadin hyväksi keinoksi saada kansalaisten ääni kuuluviin, ja he uskoivat raadin perusteella syn-
tyvän laajempaa demokratiakeskustelua. Osallistujat uskoivat myös raadin tuovan uusia näkö-
kulmia ja ideoita politiikkaan. Raadin kautta toivottiin sekä avoimuuden että läpinäkyvyyden li-
sääntyvän politiikassa ja päätöksenteossa. 
 
 
The use of the deliberative methods has taken its first steps at the governmental level in Finland. 
The Council of State recently acknowledged the need for deliberative methods in future policy 
                                                                                                                      
1	  VNP	  esitykset	  15 16;	  24;	  26	  sekä	  28.	  (OM)	  
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making in its decision in principle for promoting democracy in Finland 4.2.2010 (OM17/2010)1. 

prepared and presented to Finnish parliament. The first of such reports is currently under prepa-
ration. To support this work, the Ministry of Justice organized a citizen jury to gauge citizens´ 
views on the state of democracy, its problems and possible solutions. 
 
While the advantages of the deliberative democratic innovations  such as citizens´ juries  in 
policy making are widely known, social scientists have increasingly paid attention to a number 
of critical questions concerning the pursuit of such juries. One of such questions concerns the 
way how these juries represent citizenship, or construct an image of such representation. Braun 

tools of political representation, but sooner, the different ways in which juries are designed (e.g., 
the ways in which the panels are composed through random sampling or other methods; framing 
and phrasing of the questions) contribute to different interpretations of citizenship. The different 
ways in which citizen juries are built, according to Braun and Shultz (2010) can contribute an 
image of the participants representing a general public, pure public, affected public or a partisan 
public. How juries are linked to decision making, in turn, contributes to either strong or weak 
forms of citizenship.  
 
In our presentation we will discuss the ways in which the jury of the Ministry of Justice con-
structed an image of citizenship. Our analysis is based on participant feedback, interviews with 
the organizers, participant observation, analysis of the information materials and other materials 
of the deliberation day as well as public discussion on the website www.otakantaa.fi. 
 
Among the preliminary findings is that while the design characteristics of the jury contributed to 

hrough their local 
perspectives and experiences. Based on an exit survey, most participants found the citizens´ jury 
to be, in principle, a good way of bringing out the citizens´ voice about the future of democracy 
Finland, but at the same time, they were highly concerned of the impact of the results in political 
decision making.  
 
Lähteet 
 

public in participatory governance arrangements. Public Understanding of Science 2010, 19(4): 
s. 403-419. 
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5. Kolmannen työryhmän abstraktit (kehittämishankkeet) 
   
Työryhmän vetä j ien tiivistelmä työryhmän annista 
Aaro Harju & Niklas Wilhelmsson 
 
Työryhmässä tarkasteltiin deliberaatiota monesta eri näkökulmasta abstraktien ja keskustelujen 
ansiosta. Jyväskylän kaupunki on toteuttanut erilaisia kehittämishankkeita Huhtasuon kaupun-
ginosassa sen sosioekonomisten ongelmien vuoksi. Yksi kehittämisnäkökulma oli pilotoida laa-
dittua hyvinvointiohjelmaa asukkaiden ja kaupunginosan toimijoiden kanssa. Deliberatiivinen 
kansalaisraati ja kuukausittaiset asukaskahvit toivat asukkaita, toimijoita ja kaupungin viranhalti-
joita yhteen. Tavoitteena on ollut lisätä asukkaiden omatoimista hyvinvoinnin edistämistä sekä 
vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja tehostaa yhteistyötä. Deliberatiivisten prosessien myötä ta-
voitteita on onnistuttu saavuttamaan. 
 
Pienessä Säkylän kunnassa laadittiin ikäihmisten strategia, jonka valmistelussa ikäihmiset olivat 
aktiivisesti mukana. Kansalaisraadin avulla aktivoitiin ikäihmisiä ja saatiin heidän asiantunte-
muksensa strategian valmisteluun. 
 
Kahdessa järjestöhankkeessa on edistetty kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja vaikuttavuutta 
omassa elinympäristössään. JÄDE-hankkeessa on rakennettu järjestöjen sähköinen verkottumis- 
ja oppimisympäristö vaikuttamisen työkaluksi. Uusi paikallisuus -hankkeessa on sovellettu on-
nistuneesti kansalaisraateja paikallisessa aktivointi- ja kehittämistyössä. 
 
Kuntaliiton Kuntalaiset keskiöön -hanke pyrkii edistämän kuntalähtöisen demokratian vahvistu-
mista kuntakokojen kasvaessa. Erityisenä huomion kohteena on lähivaikuttaminen sekä aidon 
vuoropuhelun aikaansaaminen erilaisten toimijoiden kesken. Kunnallishallintoon pyritään saa-
maan lisää avoimuutta ja uudenlaista hallintokulttuuria, jossa kuntalaiset otetaan mukaan asioi-
den valmisteluun ja päättämiseen.  
 
Yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa on kehitetty verkostomaisia yhteisöjä sekä luotu uuden-
laisia vuorovaikutus- ja toimintamalleja. Solid Voice -hanke voimaannutti puolestaan maahan-
muuttajia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tässä hankkeessa sovellettiin enklaavideliberaatiota 
kansalaisraadin muodossa. 
 
Abstraktien esittelyjen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin kehittämisprojektien olevan hyvä 
keino edistää kansalaisten aktiivista kansalaisuutta sekä osallistumista ja vaikuttamista. Niiden 
avulla voi kehittää ja kokeilla uudenlaisia ja erilaisia kansalaislähtöisiä menettelytapoja. Abstrak-
tien esittelyjen yhteydessä käydyissä keskusteluissa todettiin, että kansalaisraateja on käytetty 
monissa hankkeissa eri puolilla Suomea kokoamaan ihmisiä yhteen keskustelemaan, pohtimaan 
ja antamaan omaan kontribuutionsa kehittämistyön kohteena oleviin asioihin. Kansalaisraadit 
herättivät selvästi suurta mielenkiintoa. Raatien todettiin toimineen hyvin, joskin vaatineen hy-
vää suunnittelua, työtä ja henkilöresursseja.  
 
Kehittämishankkeiden avulla oli kerrytetty osaamista ja kokemuksia kansalaislähtöisestä tai jär-
jestölähtöisestä työskentelystä, jota kannattaa hyödyntää tulevissa kansalaisraatityöskentelyissä 
ja muussa kansalaislähtöisessä kehittämis-, osallistumis- ja vaikuttamistoiminnassa.  
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K untaliiton K untalainen keskiöön hanke 
Päivi Kurikka 
 
Johdanto 
 
Kuntalaiset keskiöön - projekti (KUKE) on Kuntaliiton, kuntien ja sidosryhmien yhteinen kehit-
tämisprojekti, jonka tehtävänä on toimia eri tavoin kuntalaislähtöisen demokratian vahvistami-
seksi. Projektin päämääränä on: 
 
1. vaikuttaa näkemyksiin ja lisätä ymmärrystä kuntademokratian monipuolistamisen tärkey-

destä ja   
2. tuoda kuntalain uudistamistyöhön kuntien paikallistoimijoiden näkemykset ja tarpeet.  

Projektin kohderyhmiä ovat kuntien luottamushenkilöt, viranhaltijat, kansalaisyhteiskun-
nan eri toimijat sekä kuntajakoselvittäjät.  

 
Projektin toimintatapoja ovat tiedonvälitys, verkostotoiminta sekä koulutus. Projekti on kaksikie-
linen. Projektissa: 
 
a) tehdään tunnetuksi jo käytössä olevia ja uudenlaisia lähivaikuttamisen toimintakäytäntöjä 

sekä asukas- ja käyttäjälähtöisiä toimintatapoja kokoamalla ja tuottamalla opas- ja neu-
vontamateriaaleja sekä hyödyntämällä monipuolisesti viestinnän eri muotoja  

b) suunnitellaan kuntademokratian koulutusohjelma  
c) suunnitellaan ja toteutetaan projektiverkosto, johon kutsutaan 10 - 12 kuntaa  
d) suunnitellaan ja toteutetaan kaikille kunnille suunnattu Demokratiapäivä - Demokratida-

gen yhteistyössä OM:n ja VM:n kanssa 
e) hyödynnetään pohjoismaista ja eurooppalaista vertailutietoa kuntalain uudistamisen ja 

lain vaikutusten ennakkoarviointiin 
 
Projektin tausta ja kytkentä strategiaan - miksi muutosta nykyiseen tarvitaan? 
 
Kunnan merkitys arjen yhteisönä on muuttumassa ja kuntauudistus nostaa keskiöön kuntademo-
kratiaan liittyvät kysymykset. Samaistuminen kuntaan ja/tai erityisesti kuntaliitoskunnissa sen 
osa-alueeseen sekä sen palveluihin tukee omalta osaltaan hyvinvointia.  Halukkuus osallistua 
paikallisyhteisön toimintaan on jo pitkään ollut murroksessa samalla kun lähivaikuttamisen 
merkitys korostuu. Osallistuminen polarisoituu, osa kuntalaisista käyttää useita erilaisia 
vaikuttamistapoja  etenkin ne, joilla on kykyjä ja taitoja. Tämä koskee niin edustuksellisen 
kuin suoran demokratian muotoja.  
 
Kuntalaisuuteen kohdistuvien muutosten lisäksi kuntien muuttuva toimintaympäristö haastaa 
kunnat etsimään uusia demokratian muotoja ja toimintakäytäntöjä.  Suureneva kuntakoko edel-
lyttää erityisesti lähivaikuttamisen uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Kysymys ei kui-
tenkaan ole vain erilaisista toimielimistä ja niiden perustamisesta, vaan kuntalaisten, päättäjien ja 
hallinnon välisen aidon vuoropuhelun vahvistamisesta ja niihin liittyvistä toimintakäytän-
nöistä ja foorumeista.  
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Kunnat tarvitsevat jo kuntaliitosselvityksiä ja kuntastrategioita tehdessään tietoa erilaisista 
osallistumis- ja vaikuttamismuodoista ja niiden toimivuudesta. Kuntalaisten osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien kehittäminen on paikallisen elinvoiman ja koko yhteiskunnan eheyden 
kannalta tärkeä asia.  
 
Kun paikallistoimijat ovat osallisina kunnan strategiaprosessissa jo määrittelyvaiheessa, voidaan 
erilaisia näkemyksiä sovittaa yhteen ja luoda yhteistä näkemystä siitä, miten kuntalaisten osalli-
suus kytkeytyy kunnan kehittämiseen, määritellä käytettävissä olevat osallistumismuodot sekä 
arvioida niiden toimivuutta ja tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää kun-
tiin avointa valmistelu- ja hallintokulttuuria. 
 
K untalain uudistamisen keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja kunnallisen de-
mokratian vahvistaminen uusissa rakenteissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Lainvalmis-
telun tueksi tarvitaan kansallista, pohjoismaista ja eurooppalaista vertailutietoa sekä konk-
reettisia kehittämiskokemuksia kunnista. Näin projekti osaltaan kehittäisi myös lain vaikutusten 
ennakkoarviointia kansalaisten ja kansalaisryhmien näkökulmasta. 
 
Suomessa on kiinnitetty viime vuosikymmeninä runsaasti huomiota kuntalaisten osallistumisen 
ja vaikuttamisen kehittämiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. Osallisuushanke ja Kansa-
laisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Kuntalaiset keskiöön - projektissa hyödynnetään ja jatkoja-
lostetaan näissä aiemmin toteutetuissa projekteissa tehtyä työtä ja niiden johtopäätöksiä. 
 
Projekti toteuttaa K untaliiton vuosien 2013 - i-
kallis  Valintaa toteutetaan luomalla nä-
kemys vahvasta kunnallisen itsehallinnon tulevaisuudesta, selkiyttämällä kuntien roolia kunta-
laisten hyvinvoinnin edellytysten mahdollistajana sekä vahvistamalla kuntien edellytyksiä kehit-
tää paikallista elinvoimaa 
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Jyväskylän kaupungin hyvinvointiohjelmaa pilotoidaan asuinalueella yhdessä asukkaiden 
ja alueen toimijoiden kanssa 
Jukka Laukkanen 
 
Kaupungin keskeisenä tehtävänä on pyrkimys asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edis-
tämiseen. Jyväskylän kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelun yhteydessä vuoden 2012 
aikana käytiin keskusteluita siitä millä tavalla kaupunki voisi mahdollisimman yhtenäisesti jär-
jestää asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja, joissa painottuu asukkaiden oma aktiivinen 
ote.  
 
Keskustelujen pohjalta päädyttiin käynnistämään erityinen hyvinvointiohjelma, jota pilotoidaan 
Huhtasuon kaupunginosassa vuosina 2013 - 2015. Huhtasuon alueelle on aiemmin kohdistettu 
erilaisia kehittämis- ja tukitoimia, mutta alue on edelleen sosioekonomisesti haasteellinen. Toi-
saalta alueella on perinteitä asukas- ja järjestötoiminnassa, mikä tarjoaa ohjelman toteuttamiselle 
kehittyvällä alueella hyvät puitteet.  
 
Hyvinvointiohjelman toteuttaminen Huhtasuolla on mukana valtakunnallisessa asuinalueiden 
kehittämisohjelmassa vuosille 2013 - 2015. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö ja sen taus-
talla on Kataisen hallitusohjelma. Kehittämisohjelman tarkoituksena on edistää asuinalueiden 
elinvoimaa ja ehkäistä segregaatiota.   
 
Keväällä 2013 koottiin Huhtasuon asukkaista kansalaisraati pohtimaan hyvinvointiohjelman to-
teuttamista Huhtasuolla. Huhtasuon 22 asukkaasta koostuva raati kokoontui kolme kertaa. Kun-
talaisten kansalaisraadin esittämä julkilausuma toimii vahvasti myös hyvinvointiohjelman suun-
taajana. Julkilausumaa ovat käsitelleet sekä hyvinvointiohjelman poikkihallinnollinen ohjaus-
ryhmä sekä päätöksentekijöistä koostuva hyvinvointipoliittinen toimikunta. Vastine julkaistaan 
10.10.2013. Kansalaisraadin jäseniä on myös mukana toteuttamassa omia ehdotuksiaan hyvin-
voinnin vahvistamiseksi Huhtasuolla.   
 
Hyvinvointiohjelman toteuttamiseen liittyen luodaan tiivis keskusteluyhteys kaupungin viranhal-
tijoiden, alueen toimijoiden ja asukkaiden välille. Yhtenä tärkeänä yhteydenpitokeinona on asu-
kaskahvit, joita tullaan järjestämään Huhtasuolla kuukausittain eri paikoissa. Tilaisuuksissa käy-
dään keskustelua hankkeen toteutuksesta sekä kuullaan asukkaita.     
 
Hyvinvointiohjelman toteuttaminen liittyy olennaisesti Huhtasuon alueen ja sen keskuksen ra-
kentumiseen lähivuosina. Huhtakeskusta ja sen ympäristöä kehitetään täydennysrakentamisella 
ja lähiympäristön laadun parantamisella. Näin kehitetään ja vahvistetaan lähiökeskusta ja sen vä-
estöpohjaa ja turvataan lähipalveluiden säilyminen. Vanhusten palveluasumisen rakentaminen on 
käynnistymässä ja mittava päiväkoti-koulukampus on jo rakenteilla. Asetelma mahdollistaa eri 
ikäryhmien välisen vuorovaikutuksen tilaratkaisuja kehitettäessä. 
 
Huhtakeskuksessa toimiva kylätoimisto on yksi keskeinen toimintapiste, jossa kokoontuu arkisin 
erilaisia ryhmiä ja jossa järjestetään monikulttuurisia tapahtumia. Osana hyvinvointiohjelman 
toteuttamista Työllisyyden kuntakokeilun työntekijät ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori si-
joittuvat kylätoimistoon. Tavoitteena on kylätoimiston kehittäminen ja laajentaminen alueen ih-



40  
  

misten informaatio- ja palvelukeskukseksi. Kehittämistyössä ovat mukana asuinalueen aktiivit 
vapaaehtoiset.  
 
Tilojen ja toimintojen sijoitteluun kiinnitetään huomiota, jotta asuinympäristöstä tulee entistä 
viihtyisämpi ja turvallisempi. Tavoitteena on myös luoda sosiaalinen ympäristö, jossa eri ikä-
ryhmät ja asukasryhmät tukevat toisiaan ja luovat näin paremmat edellytykset viihtyisälle asumi-
selle. Alueen ulkotilojen (puistojen ja aukioiden) suunnittelussa huomioidaan eri asukasryhmien 
tarpeet ja ratkaisuilla pyritään parantamaan myös ikäihmisten ulkona viihtymistä ja liikkumisen 
mahdollisuuksia.  
 
Huhtasuon hankkeeseen kytkeytyy Liikunnan ja Kansanterveyden Edistämissäätiön (LIKES) 
tutkimushanke, jossa kehittävän arvioinnin keinoin arvioidaan hankeen onnistumista. Arvioinnis-
ta saatavan palautteen nojalla voidaan hanketta jalostaa ja soveltaa mahdollisesti myös muissa 
Jyväskylän kaupunginosissa. LIKES:n tutkimuksen toinen linja keskittyy analysoimaan alueen 
4.-9. luokkalaisten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia verrattuna jo olemassa olevaan verrok-
kiaineistoon.  
 
Tutkimus on mukana valtakunnallisessa asuinalueiden kehittämisohjelmassa ja saa sitä kautta 
rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA) kuten Huhtasuon hankekin.   
 
Hankkeen päätavoitteet: 
 

1. Luoda uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja asukkaiden omatoimiselle ja itsenäiselle 
hyvinvointia edistävälle toiminnalle 

 
2. Huhtasuon asukkaiden osallisuuden ja oman vastuullisuuden vahvistaminen 

 
3. Ehkäistä segregaatiota uusien toimintamallien sekä tilojen suunnittelun ja rakentamisen 

avulla 
 

4. Edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä Huhtasuolla 
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Jär jestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö 
Anne Ilvonen 
 
Opintokeskukset toteuttavat vuosina 2012 - 2014 ESR-rahoitteisen kehittämishankkeen Jär jestöt 
lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö. Projektin tavoitteena on roh-
kaista ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan omassa elinympäristössään itselleen tärkeisiin asi-
oihin.  
 
Projektissa laaditaan parhaillaan kaikille avointa lähidemokratiaa edistävää verkostoitumis- ja 
oppimisympäristöä. Sivusto valmistuu vuoden 2014 alkupuolella, mutta siihen voi tutustua jo 
osoitteessa: www.osallistu.fi. Verkkosivuston tavoitteena on tarjota lukijalle mahdollisuus oppia, 
kuinka asioihin voi vaikuttaa omalla paikkakunnalla ja innostaa ihmisiä osallistumaan ja vaikut-
tamaan. Lisäksi sivustolla avataan erityisesti erilaisen järjestötoiminnan merkitystä (kansalaisjär-
jestöt, poliittiset paikallisyhdistykset ja ammattiyhdistykset) ihmisten osallistumisen ja vaikutta-
misen paikkoina ja välineinä.  
 
Sivusto on tarkoitettu yksittäisille kansalaisille, mutta myös ohjaajille, kouluttajille ja opettajille 
opetusmateriaaliksi. Monille suomalaisille järjestötoiminnan rakenne ja toiminnan taviotteet ovat 
nykyään vieraita, ja järjestöihin suhtaudutaan lähinnä erilaista kulttuuri- ja harrastustoimintaa 
tarjoavina organisaatioina. Monet ajattelevat järjestöjen ja yhdistysten jäsenyyttä nykyään 
enemmän erilaisten palveluiden käyttämisen ja harrastamisen mahdollisuutena. Järjestöjä ei näh-
dä osallistumista ja vaikuttamista mahdollistavina ja edistävinä paikkoina, joissa itse voisi olla 
aktiivinen vapaaehtoinen tai luottamushenkilö. 
 
Sivustolla esitellään jonkin verran myös evankelis-luterilaisen kirkon ja sitä lähellä olevien jär-

 tapaa toimia ja vaikuttaa. 
Tavoitteena on tuoda esille yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua omassa lähipiirissä ja 
lähiympäristössä. 
 
Projektissa koulutetaan myös yhdistys- ja järjestötoimijoita verkon ja sosiaalisen median hyö-
dyntämiseen oman elinympäristönsä asioihin vaikuttamisessa. Tavoitteena on myös mahdollistaa 
aktiivisten kansalaistoimijoiden kokemusten ja hyvin käytänteiden vaihtaminen onnistuneista 
vaikuttamisen kokemuksista omalla paikkakunnallaan. 
 
Projektilla on avattu huhtikuussa 2013 myös oma Osallistu-blogi (osallistu.blogspot.fi), josta 
löytyy ajantasaiset tiedot järjestettävistä koulutuksista ja tilaisuuksista. 
 
Projektin tavoitteena on tukea lähidemokratian vahvistamista 

 lisäämällä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdolli-
suuksista 

 jakamalla hyviä vaikuttamiskäytänteitä 
 tekemällä tunnetuksi suomalaisten järjestöjen toimintaa 
 innostamalla kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja siten varmistamaan kolman-

nen sektorin toimintaa myös tulevaisuudessa 
 verkostoimalla eri puolilla Suomea asuvia, oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiin-

nostuneita järjestöaktiiveja, yksittäisiä henkilöitä ja opintokerhoja/vertaisopintoryhmiä 
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 lisäämällä järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja siten lisätä järjestöjen 
vaikuttavuutta. 
 

Projekti toteutetaan opintokeskusten yhteistyönä, jolloin verkkoympäristön kehittämisessä huo-
mioidaan koko suomalaisen järjestötoiminnan kirjo; sitoutumattomat järjestöt, poliittiset järjes-
töt, ammattijärjestöt, n-
ta. 
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I käihmisten kansalaisraati Säkylässä 
Kalevi Mäkipää 
 
Säkylän kunnassa oli vuoden 2012 alussa aloitettu uuden ikäpoliittisen strategian valmistelu vuo-
sille 2013 2020. Ikäpoliittisen strategian uudistamista ja laatimista varten perustettiin strategia-
työryhmä, johon kuuluivat kunnan perusturvajohtaja, vanhustyönohjaaja, laitoshoidon osaston-
hoitaja, Kaste-hankkeen projektisuunnittelija ja projektitutkija. Strategian valmistelun lähtökoh-
tana oli alusta alkaen ikääntyvien osallisuuden näkyvyys koko strategian valmistelutyössä. 
 
Ikääntyvien osallistaminen strategian valmistelussa aloitettiin BIKVA-arviointimallia hyödyntä-
en. Mallin mukaisesti Säkylässä tehtiin kolme ryhmähaastattelua, jonka tuloksia arviointiin por-
taittain BIKVA-arviointimallin mukaisesti. Haastatteluilla kerättyjä paikallisten ikäihmisten aja-
tuksia tulevaisuuden palveluista hyödynnettiin myöhemmin lähes suoraan kunnan ikäpoliittisessa 
strategiassa. 
 
BIKVA-haastattelujen jälkeen strategiatyöryhmä pohti ikääntyvien osallistamisen seuraavaa vai-
hetta ikäpoliittisen strategian valmistelussa. Perusturvan johtavien virkamiesten ehdotuksesta 
kunnan ikäihmisten osallistamisen malliksi valittiin kansalaisraati, joka oli kunnan ensimmäinen 
deliberatiiviseen demokratiamalliin perustuva raati. Ideana oli tehdä yhteistyötä niiden kuntalais-
ten kanssa, joita päätökset ikäpoliittisesta strategiasta koskettivat. Perusturvajohtaja esitteli kan-
salaisraadin perusidean sekä toteuttamisen Säkylän kunnanhallitukselle keväällä 2012. Kansa-
laisraadin järjestäminen saikin hyvän vastaanoton kunnanhallituksessa. Perusturva aloitti kansa-
laisraadin valmistelut välittömästi.  
 
Kansalaisraati sopi erinomaisesti tulevan ikäpoliittisen strategian valmisteluun, koska nyky-
yhteiskunta vaatii julkisten suunnitelmien teossa myös sitä koskevien ihmisten mielipiteitä. Li-
säksi Säkylän kunnan kannalta uuden konseptin kokeilu oli kannattavaa, koska kunnan ikäpoliit-
tisen strategian kantava teema oli ikäihmisten aktivointi ja osallisuus. Koko strategian saattami-
nen kansalaisraadin käsiteltäväksi olisi työllistänyt raatilaiset useiksi viikoiksi. Järkevintä olikin 
tehdä raatilaisille erillinen luonnos ikäpoliittisesta strategiasta, johon oli nostettu BIKVA-
haastattelussa esiin tulleet askarruttavimmat teemat sekä sellaiset aiheet, joihin strategiatyöryhmä 
kaipasi lisää kuntalaisten näkemyksiä.  
 
Kansalaisraatia varten perustettiin erillinen ohjausryhmä, johon kuuluivat kunnan perusturvajoh-
taja, kunnan vanhustyön ohjaajan sijainen, kunnan perusturvassa työskentelevä projektikoor-
dinaattori, Kaste-hankkeen projektipäällikkö, Attendon aluepäällikkö ja paikallinen asukas. Kan-
salaisraadin ajankohdaksi valittiin neljä päivää syyskuussa 2012. 
 
Säkylän ikäihmisten kansalaisraadin esikuvana toimi alkuperäinen Ned Crosbyn Minnesotan yli-
opistossa vuonna 1971 kehittämä kansalaisraatimalli eli 1) aiheen valinta, 2) raatilaisten rekry-
tointi, 3) asiantuntijoiden valinta, 4) päivien kulku, 5) asiantuntijoiden kuulustelu, 6) deliberaa-
tiiviset ryhmäkeskustelut, 7) julkilausuman laatiminen ja 8) julkilausuman esittely lehdistölle, 
viranhaltijoille ja päättäjille (Crosby & Hottinger 2011; Raisio & Vartiainen 2011). 
 
Kansalaisraatiin sai ilmoittautua kuka tahansa vähintään 65-vuotias säkyläläinen. Ilmoittautu-
neista valittiin 16 hengen raati, joka edusti säkyläläisiä ikäihmisiä. Raati kokoontui neljänä perät-
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täisenä päivänä syyskuussa 2012 ja kahtena ensimmäisenä päivänä raati kuuli asiantuntijoita etu-
käteen pohdittaviksi valituista neljästä strategisesta teemasta. Kolmantena raatipäivänä käytiin 
fasilitaattorien ohjaamat ryhmäkeskustelut eri ryhmäkokoonpanoilla ja alettiin työstää raadin lo-
puksi julkaistavaa julkilausumaa. Neljäntenä päivänä raatilaiset allekirjoittivat yhteisesti laati-
mansa julkilausuman. Se luovutettiin tiedotus- ja lehdistötilaisuudessa Säkylän kunnan kunnan-
johtajalle, perusturvajohtajalle sekä perusturvalautakunnan puheenjohtajalle.  
 
Julkilausumaa käytettiin apuna Säkylän kunnan ikäpoliittisen strategian laadinnassa. Lisäksi pe-
rusturvalautakunta antoi julkilausuman toimenpide-ehdotuksille oman vastineen. Perusturvalau-
takunnan antama vastine julkilausuman toimenpide-ehdotuksille sisälsi monia lupauksia. Vasti-
neessa luvattujen toimenpiteiden vaikuttavuus ja niiden toteutumisen arviointi on mahdollista 
tehdä kansalaisraadin seurantakokoontumisen yhteydessä lokakuussa 2013. Kansalaisraati avasi 
säkyläläisille ikääntyville vaikuttamisen portit myös sosiaali- ja terveysministeriöön, kun he pää-
sivät arvioimaan tulevia ikäihmisten laatusuosituksia. 
 
Kansalaisraadin avulla Säkylän kunnan virkamiehet ja päättäjät halusivat tehdä kuntalaistensa 
kanssa tiiviimpää yhteistyötä ja antaa heille aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä keskustella ja 
punnita omia mielipiteitään yhdessä muiden kuntalaisten kanssa itseään koskevissa asioissa. Li-
säksi Säkylän kunnan virkamiehet halusivat poikkeuksellisesti laittaa itsensä ja tekemisensä 
avoimesti peliin päätettäessä kunnan uudesta ikäpoliittisesta strategiasta. Kuntien uusi johtami-
sen kulttuuri edellyttääkin avoimuutta ja kuntalaisten todellista osallistamista päätöksentekoon. 
Säkylän ikäihmisten kansalaisraati kasvatti varmasti raatilaisten sosiaalista pääomaa sekä mah-
dollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnan poliittiseen päätöksentekoon julkilausumansa toimen-
pide-ehdotusten avulla. 
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K ansalaisraadit osana Uutta paikallisuutta 
Pihla Ruuskanen 
 
Suomen Setlementtiliiton koordinoima Uusi paikallisuus -hanke on Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittama viisivuotinen kansalaistoiminnan kehittämishanke (2011 2015). Hankkeen tavoittee-
na on alueperustaisesti kehittää ja toteuttaa uusia kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen muo-
toja, jotta paikallisyhteisön asukkaat tuntevat olevansa osa paikallisyhteisöä ja voivat osallistua 
alueen kehittämiseen. Hanke toimii viiden paikkakunnan paikallisyhteisössä (Kemijärvi, Kemi, 
Rovaniemi, Vaasan Palosaari, Tampereen Hervanta), jossa yhteistyötä tehdään kunnan, järjestö-
jen ja paikallisten asukkaiden kanssa. Uusi paikallisuus -hankkeessa on järjestetty vuosina 2012
2013 viisi kansalaisraatia, joista kolme järjestettiin Kemijärvellä, yksi Vaasan Palosaarella ja yk-
si Tampereen Hervannassa. Kaikki kansalaisraadit on järjestetty kansalaisraadin periaatteiden 
mukaisesti. Hankkeessa järjestettyjen kansalaisraatien teemat ovat vaihdelleet alueittain. Kolme 
raatia tähtäsi lähiympäristön yleiseen kehittämiseen ja loput kaksi järjestettiin spesifiin ongel-
maan kohdennettuna. 
 
Uusi paikallisuus -hankkeessa kansalaisraadit ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi saada 
tietoa paikallisyhteisön kehittämistarpeista. Nämä kehittämistarpeet ovat tarjonneet hankkeelle 
hyvän alustan innostaa ja tukea paikallisia asukkaita aktivoitumaan omaehtoiseen paikallisyhtei-
sön kehittämiseen. Hankkeessa tästä on saatu jo hyviä esimerkkejä, muun muassa asukkaiden 
itse perustamat kaupunkiviljely-ryhmä ja paikallisen elokuvateatterin toiminnan elävöittämiseen 
tähtäävä Cinola-ryhmä. Kaikissa kansalaisraadeissa raatien julkilausumat on toimitettu tiedoksi 
kaupunginvaltuustolle ja muille asianosaisille. On kuitenkin osoittautunut vaikeaksi saada julki-
lausumaa otettavaksi huomioon varsinaisessa päätöksenteossa. Viranhaltijoilta saadut vastineet 
eivät riitä tuottamaan kansalaisraadin osallistujille vaikuttamisen ja osallisuuden kokemusta. Jot-
ta kansalaisraati toimisi aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattavana lähidemokratian muotona, olisi 
se hankkeen kokemuksien mukaan kytkettävä vahvemmin ongelmaan tai toimintaan, johon etsi-
tään konkreettisia ratkaisuja. Tämä mahdollistuu kun kansalaisraadin järjestämisessä on alusta 
asti mukana taho, joka haluaa kehittää toimintaansa. Alustavia tuloksia on nähtävissä Kemijär-
velle järjestetystä nuorten kansalaisraadista, jossa paikallinen nuorisotoimi oli alusta asti yksi 
yhteistyökumppaneista. Käytännön kokemukset ovat tarjonneet Uusi paikallisuus -hankkeelle 
hyödyllistä tietoa kansakansalaisraatien järjestämisestä ja vaikuttavuudesta. Kolmannella sekto-
rilla ja kunnallisessa nuorisotyössä kansalaisraati-menetelmästä ja sen mahdollisuuksista ollaan 
erittäin kiinnostuneita. Tällä hetkellä hanke järjestää koulutuksia ja tukea kansalaisraatien järjes-
tämiseen sekä tuottaa kansalaisraatien järjestämiseen opastavaa käytännönläheistä opasta.  Työ-
ryhmäesityksessä kuvataan hankkeen kokemuksia kansalaisraadeista. Erityisesti keskitytään 
Kemijärvellä järjestetyn nuorten kansalaisraadin ja Tampereen Hervannassa järjestetyn kansa-
laisraadin kokemuksiin ja tuloksiin. 
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Y H T E YS  Yhdessä tekemisen yhteisöt 
Sari Poikela & Jenny Viitanen 
 
YHTEYS  yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja toimintamalle-
ja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunnan johdolla. Ideana on luoda verkostomaisesti toimivia aktiiviseen kansalaisuuteen kannus-
tavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea.  
 
Toiminnalla tuetaan arvostettujen peruspalveluiden, kansalaisopistojen ja kirjastojen, yhteistyötä 
kuntien sisällä. YHTEYS toimii kahdella tasolla. Verkostossa järjestetään seminaareja ja niihin 
osallistuvat kansalaisopistot ja kirjastot suunnittelevat ja toteuttavat YHTEYS-foorumeita ja ta-
rinatupia. Foorumeita järjestävät kansalaisopistot ja tarinatupia kirjastot yhteistyössä kansalais-
opistojen kanssa.  
 
Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia tiloja ja luoda samalla uusia oppimisympäristöjä. 
Verkoston toiminnalla pyritään edistämään elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta. Sa-
malla pyritään kehittämään oppimista mahdollistavia resursseja ja tiedonhankinnan taitoja. 
 
Verkostossa järjestettävät seminaarit kokoavat valtakunnalliset toimijat, yhteisöjen edustajat ja 
eri alueiden tutkijat kokemusten ja mielipiteiden vaihdon, informaation, dialogin ja oppimisen 
merkeissä. Lapin yliopisto koordinoi tilaisuuksien järjestämistä, mutta sisältöihin vaikuttavat 
osallistujien tarpeet. Nämä selvitetään ennen tapaamisia ja niiden pohjalta kutsutaan mukaan 
myös asiantuntijoita.  
 
YHTEYS-foorumit ovat kansalaisraatien kaltaisia ja niitä toteutetaan kansalaisopistoissa. Foo-
rumeissa käsitellään alueellisesti merkityksellisiä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten hyviä yhteisö-
jä, turvaverkkojen rakentamista ja ihmisläheisiä päätöksentekojärjestelmiä. Samalla pyritään val-
takunnalliseen vuorovaikutukseen Suomen eri osien välillä sekä tutkimuksen ja kansalaisaktiivi-
suuden väliseen vuoropuheluun.  
 
YHTEYS-foorumien tarkoituksena on luoda uusia toimintamalleja kaikille YHTEYS-hankkeen 
kumppaneille. Lisäksi foorumit tuottavat lisätietoa ja näkökulmia, miten asioissa voitaisiin edetä 
tai mitä tarpeita yhteisöillä on kehittyäkseen.  
 
Jokaiseen YHTEYS-foorumiin tavoitellaan käsiteltävän aiheen kannalta laajapohjaista edustusta. 
Tilaisuuksiin kutsutaan myös asiantuntijoita, jotka avaavat teemaan erilaisia näkökulmia. Foo-
rumin ei tarvitse olla yksimielinen ja se voi äänestääkin. Lopputuloksena pyritään sellaiseen tu-
lokseen, että jokainen pystyisi allekirjoittamaan tuotetun julkilausuman. 
 
Tarinatuvissa harjoitellaan kerronnan taitoja ja mahdollistetaan sukupolvien kohtaamista paikal-
lisesti merkittävien teemojen ympärillä. Hiljaista tietoa menneestä ja nykyisyydestä tuodaan kuu-
luviin sekä jäsennetään esitettävään muotoon yhdessä toimien.   
 
Merkityksellisen oppimisen ja yhteisöllisen toiminnan edistäminen tapahtuu tarinatuvissa paikal-
liskulttuuria tukien ja yhdessä tekemisen työskentelytapaa kehittäen. Suullista tarinankerrontaa 
harjoitellaan perinteisiä ja moderneja keinoja hyödyntäen. Apuna voi olla esimerkiksi kamera, 
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valokuvia tai digitarina. Ohjaajan tuella kehitellään päivän aikana yksin tai pienryhmissä pientä 
juttua tai tarinaa.  
 
Tarinatupien tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja kehittää tiedonhankinnan taitoja ja 
aktiivista kansalaistoimintaa. Tarinatupia järjestetään pääosin kirjastoissa. 
 
YHTEYS -hanke kestää kaksi vuotta (2013 2014) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Valtakunnal-
lisina kumppaneita ovat Kansalaisopistojen liitto (KOL) ja Suomen kirjastoseura. Kansalaisopis-
toista mukana ovat Rovala, Posio, Valkeakoski ja Ahjola Tampereella. Kirjastokumppaneita ovat 
Rovaniemen ja Valkeakosken kaupunginkirjastot sekä Posion ja Sompion kirjastot. YHTEYS on 
osa valtakunnallista "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" -
kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tulee Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen 
ESR-ohjelmasta.   
 
www.yhdessatekemisenyhteisot.blogspot.fi 
www.facebook.com/yhdessatekemisenyhteisot 
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SO L ID Voice  Maahanmuuttajat osana deliberatiivista demokratiaa 
Harri Raisio  
 
Deliberatiivinen demokratia viittasi alkuperäisessä merkityksessään edustuksellisen demokratian 
instituuteissa käytyyn deliberaatioon eli laaja-alaiseen harkintaan ja punnintaan tavoitteen ollessa 
koko yhteiskunnan kannalta parhaitten päätösten tekeminen. Monista syistä johtuen edustukselli-
nen demokratia harvoin kuitenkaan toteutuu deliberatiivisen ideaalin mukaisesti. Yhä vahvem-
min on alettu nostaa esiin ideaalia deliberaatiosta kansalaisten itsensä toteuttamana. Tähän liittyy 
erilaisten deliberatiivisten osallistumismallien lisääntyminen. Näitä ovat olleet muun muassa 
kansalaisraadit, konsensuskonferenssit, deliberatiiviset mielipidemittaukset sekä 2000-luvun 
kuntalaiskuulemiset. Vaikka kullakin mallilla on omat erityispiirteensä, yhdistää näitä kaikkia 
deliberatiivisen demokratian ideaalin tavoittelu, ts. tavoitteet osallistujien edustavuudesta, laa-
dukkaasta deliberaatiosta sekä aidosta vaikuttavuudesta.  
 
Laajaa yhteiskunnallista osallisuutta tavoittelevan deliberatiivisen demokratian teorian rinnalla 
on kehittynyt ajatus enklaavideliberaatiosta. Enklaavideliberaatiolla viitataan suhteellisen homo-
geenisessä osallistujajoukossa käytyyn deliberaatioon. Esimerkkejä enklaavideliberaatiosta ovat 
Vaasan seudulla toteutetut väestöryhmäfokusoituneet kansalaisraadit. Näissä niin nuoret, opiske-
lijat, vammaiset henkilöt kuin myös ikäihmiset ovat päässeet käymään deliberaatiota omissa vii-
teryhmissään. Tutkimustulokset ovat olleet positiivisia. 
 
Vaasassa syksyllä 2012 toteutettu Suomen ensimmäinen maahanmuuttajien kansalaisraati jatkaa 
tutkimusta enklaavideliberaatiosta. Siinä tietyistä maahanmuuttajaryhmistä koottu osallistuja-
joukko kävi deliberaatiota neljän illan ajan ja julkaisi lopuksi julkilausumansa erillisessä tiedos-
tustilaisuudessa. Kansalaisraati toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman 
Solid Voice hankkeen osana. Raadin tavoitteena oli osallistaa maahanmuuttajia Vaasan kau-
pungin päätöksentekoon heille itselleen tärkeissä asioissa. Maahanmuuttajien kansalaisraati toi 
enklaavideliberaatioon uuden haasteen  lisääntyneen monikulttuurisuuden. Ottaen kuitenkin 
huomioon maahanmuuttajien osallisuuteen ja kotoutumiseen liittyvät merkittävät haasteet, ovat 
enklaavideliberaation mahdollisuudet tulkittavissa merkittäviksi. Tässä esityksessä pohditaan 
näitä maahanmuuttajien kansalaisraatiin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, niin teoreettisen 
kirjallisuuden kuin myös yhden empiirisen kokeilun valossa. Vaasan seudulla jo toteutetut en-
klaavideliberaation mukaiset kansalaisraadit toimivat maahanmuuttajien kansalaisraadin vertai-
lukohtana, lisäten siten ymmärrystä maahanmuuttajien kansalaisraadissa käydyn deliberaation 
erityispiirteistä. 
 
Solid Voice hankkeesta voi lukea lisää osoitteessa: 
http://www.uva.fi/fi/blogs/project/solid_voice/ 
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6. K uvakollaasi 
Kuvat: John Grönvall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50  
  

 


