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1. HANKKEEN TAUSTA 

 

Deliberatiivisen demokratian instituutti ry toteutti yhdessä Koneen Säätiön kanssa neljä 

vaikuttamiskahvilaksi nimettyä tilaisuutta huhti-kesäkuussa 2016. Toteutuksesta laadittiin sopimus 

yhdistyksen ja säätiön kesken. Yhden tilaisuuden osarahoittajana oli myös Svenska Kulturfonden. 

Tilaisuudet järjestettiin Kuopiossa, Rovaniemellä, Helsingissä ja Porvoossa. 

Vaikuttamiskahviloiden tarkoituksena oli saattaa fasilitoituun kansalaiskeskusteluun teemoja, jotka 

olivat tutkimuskohteina Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelmassa. Lisäksi yhden 

vaikuttamiskahvilan teema juonnettiin Koneen säätiön kielitutkimuksen piiristä. Keskeisinä 

pyrkimyksinä hankkeessa oli myös kansalaisten voimaannuttaminen, suomalaisen 

keskustelukulttuurin kehittäminen sekä punnitun kansalaisnäkemyksen välittäminen päättäjille.  

 

Menetelmänä hankkeessa toimi deliberatiivisen demokratian
1
 ihanteita tavoitteleva 

kansalaisfoorumi. Tavoitteena oli muodostaa kahvilamainen epämuodollinen ympäristö, jossa 

osallistuvat ihmiset saisivat keskustella valituista teemoista mukavassa ilmapiirissä. 

Vaikuttamiskahviloiden keskustelut fasilitoitiin ja osallistujat saivat kuulla ja tentata eri alojen 

asiantuntijoita. Lisäksi kansalaiskeskusteluissa hyödynnettiin niin sanottuja idealomakkeita
2
. 

Idealomakkeiden käyttö edesauttoi priorisoimaan tilaisuuksissa käytyjen keskustelujen tulokset 

kollektiivisiksi päätöksiksi. Vaikuttamiskahviloissa pyrittiin myös mahdollisuuksien mukaan 

suuntaamaan toimintaa kohti niin sanottua 2-tyypin deliberaatiota
3
. Tällä tarkoitetaan sellaista 

deliberaatiota, joka on lähempänä todellisuutta kuin alkuperäinen klassinen ideaali. Tämä 

kehittyneempi malli hyväksyy esimerkiksi tunteet osana deliberaatiota kuten myös erilaiset tavat 

kommunikoida ja oppia (tarinankerronta, tanssi jne.). 2-tyypin deliberaatio sopi hyvin toteutettuihin 

vaikuttamiskahviloihin, koska foorumien taustahankkeissa korostui kulttuurinen puoli, esimerkiksi 

musiikin ja tanssin käyttö sekä valokuvat. Lisäksi Koneen Säätiö keskittyy sekä tieteeseen että 

taiteeseen, jolloin nämä yhdistyivät luontevasti myös vaikuttamiskahviloissa.  

 

Vaikuttamiskahvilat onnistuivat toteutukseltaan suhteellisen hyvin. Osanottajat olivat aktiivisesti 

mukana ja kokivat palautteen perusteella työskentelyn kiinnostavaksi ja innostavaksi. Merkittävänä 

haasteena oli kuitenkin saada riittävää määrää osanottajia tilaisuuksiin. Tavoitteena oli, että 

ilmoittautuneiden keskuudesta olisi voitu valita 30 osallistujaa tilaisuutta kohden niin, että 

osanottajajoukko olisi ollut mahdollisimman monipuolinen iältään, sukupuoleltaan sekä etniseltä 

taustaltaan. Tähän päästiin vain Kuopion ja Helsingin tilaisuuksien osalta. Rovaniemelle ja 

Porvooseen oli niin vähän ilmoittautuneita, että heidät otettiin kaikki mukaan. Rovaniemen ja 

Porvoon tilaisuuksien teemat eivät innostaneet ihmisiä riittävästi aktiivisesta markkinoinnista 

                                                           
1
 Ks. http://www.deliberaatio.org/~delibero/wordpress/?page_id=145 

2
 Lisätietoa idealomakkeista: Raisio H. & Lindell J. (2013). Demokratiaa ”täplittämällä”: Dotmocracy-prosessi 

kahdessa deliberatiivisessa foorumissa. Kansalaisyhteiskunta 4(1): 61-73. Saatavilla: http://docplayer.fi/7826511-

Demokratiaa-taplittamalla-dotmocracy-prosessi-kahdessa-deliberatiivisessa-foorumissa-1.html 
3
 Ks. esim. Bächtiger ym. (2010). Symposium: Toward More Realistic Models of Deliberative Democracy. 

Disentangling Diversity in Deliberative Democracy: Competing Theories, Their Blind Spots and Complementarities.’ 

Journal of Political Philosophy 18 (1): 32-63; Raisio H., Valkama K. & Peltola E. (2014). Disability and Deliberative 

Democracy: Towards Involving the Whole Human Spectrum in Public Deliberation. Scandinavian Journal of Disability 

Research, 16(1): 77-97.  

http://www.deliberaatio.org/~delibero/wordpress/?page_id=145
http://docplayer.fi/7826511-Demokratiaa-taplittamalla-dotmocracy-prosessi-kahdessa-deliberatiivisessa-foorumissa-1.html
http://docplayer.fi/7826511-Demokratiaa-taplittamalla-dotmocracy-prosessi-kahdessa-deliberatiivisessa-foorumissa-1.html
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huolimatta. Osanottajien saaminen mukaan tavallisena arki-iltana työpäivän jälkeen on haasteellista 

kaikissa deliberatiivisissa prosesseissa. Ihmiset ovat kiireisiä, joten teemojen pitää olla heitä aidosti 

puhuttelevia tai paikallisesti polttavia, jos osanottajia halutaan runsaasti mukaan. Osanottajien 

saannin haasteellisuus näiden tilaisuuksien osalta vahvisti aikaisempia kokemuksia 

kansalaislähtöisten, deliberatiivisten prosessien järjestämisestä. 

 

Vaikuttamiskahviloiden markkinointikeinoina olivat julisteet (ks. liite 1), lehti-ilmoitukset, 

Facebook-viestit ja sähköpostiviestit. Tapahtumia markkinoitiin aktiivisesti kaikilla paikkakunnilla. 

Työpanoksesta merkittävä osa keskitettiin markkinointiin, koska osanottajien saaminen mukaan 

tiedettiin prosessin haasteellisimmaksi asiaksi. Vaikuttamiskahviloiden koordinaattori Pihla 

Ruuskanen vastasi pääosin tilaisuuksien markkinoinnista ja käytännön järjestelyistä. Ruuskasen 

työpanoksesta ja sen korvaamisesta tehtiin sopimus Suomen Setlementtiliiton kanssa. 

 

Kaikki vaikuttamiskahvilat toteutettiin samalla peruskaavalla tulosten yhdenmukaisuuden vuoksi. 

Tilaisuudet aloitettiin arki-iltoina klo 16.30 ja ne päättyivät klo 20.30 (ks. liite 2). Illan vetäjät 

toivottivat aluksi osanottajat tervetulleeksi ja kertoivat illan kulusta sekä työskentelymenetelmistä, 

jonka jälkeen kaksi tai kolme asiantuntijaa johdattivat osallistujat illan teemaan ja avasivat 

käsiteltäviä kysymyksiä eri näkökulmista. Alustusten jälkeen osanottajat saivat esittää alustajille 

tarkentavia kysymyksiä. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin pienryhmiin, joita vetivät osaavat 

ryhmänvetäjät. Ryhmänvetäjät pyrkivät varmistamaan turvallisen keskusteluilmapiirin, jotta kaikki 

osallistujat saisivat sanoa mielipiteensä ja kaikki tulisivat kuulluiksi.  

 

Osallistujat kirjoittivat pienryhmäkeskustelujen lomassa syntyneitä ideoita, ehdotuksia ja väitteitä 

idealomakkeille (ks. liitteet 3 ja 4). Vaikuttamiskahvilan lopussa käytettiin puoli tuntia aikaa siihen, 

että kukin osallistuja pääsi arvioimaan pienryhmäkeskusteluissa syntyneitä ehdotuksia ja ideoita. 

Tilaisuuden päätti paikallisen kansanedustajan tai muun vaikuttajan loppupuheenvuoro, jossa hän 

otti alustavasti kantaa vaikuttamiskahvilassa esille tulleisiin näkemyksiin. Täytetyistä 

idealomakkeista koottiin vaikuttamiskahviloiden osallistujien viralliset kannanotot. Nämä löytyvät 

kokonaisuudessaan Deliberatiivisen demokratian instituutin verkkosivuilta osoitteessa 

http://www.deliberaatio.org/. Osallistujien kannanottoihin on pyydetty vapaamuotoisia vastineilta 

vaikuttamiskahviloissa käsiteltyjen teemojen kannoilta relevanteilta tahoilta. Saapuneet vastineet 

ovat löydettävissä samaisilta verkkosivuilta.  

 

Talous 

 

Vaikuttamiskahviloiden toteuttamisen mahdollisti Koneen säätiön avustus. Porvoon kahvilan 

kuluihin osallistui myös Svenska Kulturfonden. Tilaisuuksien kokonaiskulut olivat 23 557,78 €. 

Kokonaisuus pysyi sovituissa kuluraameissa. 

 

 

 

 

http://www.deliberaatio.org/
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2. VAIKUTTAMISKAHVILOIDEN KUVAUS 

 

Ensimmäinen vaikuttamiskahvila järjestettiin Kuopiossa 27.4. Kuopion vaikuttamiskahvilassa 

käsiteltiin eriarvoisuuden teemaa. Tilaisuuden vastuuhenkilönä ja vetäjänä oli dosentti Harri Raisio. 

Suunnitteluryhmään kuuluivat Raision lisäksi Koneen Säätiön tiedeasiamies Kalle Korhonen, Itä-

Suomen yliopiston tutkija Maria Ohisalo ja vaikuttamiskahviloiden koordinaattori Pihla Ruuskanen. 

Alustajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Kaksi Suomea - kasvaako eriarvoisuus? -hankkeen 

toimijat professori Juho Saari, tiedetoimittaja Minna Malja ja valokuvaaja Pasi Räsämäki. 

Ryhmäkeskustelujen vetäjinä olivat Raision ja Ruuskasen lisäksi Vaasan yliopiston tutkija Alisa 

Puustinen ja Itä-Suomen yliopiston tutkija Minna Joensuu. Tapahtuman päätti kansanedustaja Sari 

Raassinan (kok.) puheenvuoro. Kuopion vaikuttamiskahvilaan ilmoittautui 39 henkilöä. Näistä 

valittiin 30 osallistujaa siten, että muodostui mahdollisimman monipuolinen osallistujajoukko. 

Vaikuttamiskahvilaan saapui paikalle lopulta 26 kuopiolaista. Tapahtuma järjestettiin aidossa 

kahvilatunnelmassa museokahvila Wanha Caféssa. 

 

Rovaniemen vaikuttamiskahvila järjestettiin 12.5. Teemana oli Kuunnellaanko paikallisia 

ympäristöasioissa? Tilaisuuden vastuuhenkilönä ja vetäjänä oli yliopistonlehtori Juha Lindell. 

Suunnitteluryhmään kuului Lindellin, Ruuskasen ja Korhosen lisäksi Lapin yliopiston arktisen 

keskuksen – Saako olla ympäristökonfliktikeittoa? -hankkeen toimija Leena Heinämäki. Heinämäki 

toimi myös yhtenä tilaisuuden alustajista. Muita alustajia olivat Rovaniemen 1. kaupunginosan 

asukasyhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Tikkala sekä taiteiden maisteri Stina Roos. 

Ryhmäkeskustelujen vetäjinä toimivat Lindell, Ruuskanen ja Lapin yliopiston tutkija Assi 

Harkoma. Rovaniemen vaikuttamiskahvilan loppupuheenvuoron käytti kansanedustaja Johanna 

Ojala-Niemelä (sdp). Tilaisuuteen ilmoittautui 13 henkilöä käsittävä monipuolinen 

osallistujajoukko. Tapahtuma järjestettiin tiedekeskus Arktikumin tiloissa. 

 

Helsingin vaikuttamiskahvila järjestettiin 17.5. Teemana oli turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien 

toteutuminen pääkaupunkiseudulla. Tilaisuuden vastuuhenkilönä ja vetäjänä oli dosentti Mikko 

Rask. Suunnitteluryhmään kuuluivat Raskin lisäksi Kalle Korhonen Koneen säätiöstä ja tapahtuman 

koordinaattori Pihla Ruuskanen. Teeman alustajina olivat tilaisuudessa viestintäpäällikkö Kaisa 

Väkiparta Suomen Pakolaisavusta, tiedottaja Verna Leinonen Maahanmuuttovirastosta ja 

maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela Helsingin kaupungilta. 

Kommenttipuheenvuoron piti kansanedustaja Ozan Yanarin (Vihreät). Ryhmäkeskustelujen vetäjinä 

toimivat ammattifasilitaattori Juha-Pekka Turunen, Koneen säätiön Anna Talasniemi sekä aiemmin 

mainitut Korhonen, Ruuskanen ja Rask. Tilaisuus järjestettiin Koneen säätiön tiloissa. 

 

Porvoon vaikuttamiskahvila järjestettiin 13.6. Teemana oli Monikielisyys tulevaisuuden Suomessa. 

Tilaisuuden vastuuhenkilönä ja vetäjänä oli tohtori Aaro Harju. Suunnitteluryhmään kuuluivat 

Harjun lisäksi Kalle Korhonen Koneen säätiöstä, Sonja Ollas-Airinen sekä Karoline Berg Svenska 

Kulturfondenista ja koordinaattori Pihla Ruuskanen. Teeman alustajina olivat professori Jyrki 

Kalliokoski Helsingin yliopistosta ja pääsihteeri FT Reetta Kettunen Tiedonjulkistamisen 

neuvottelukunnasta. Ryhmäkeskustelujen vetäjinä toimivat tohtoriopiskelija Maria Svanström 
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Helsingin yliopistosta ja tohtori Joackim Ramström Turusta. Esityksiä kommentoi kansanedustaja 

Mikaela Nylander (rkp). Tilaisuuteen osallistui kymmenen henkilöä ja se järjestettiin Porvoon 

kansalaisopiston tiloissa. 
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3. VAIKUTTAMISKAHVILOIDEN OSALLISTUJIEN KANNANOTOT 

 

Kunkin vaikuttamiskahvilan kannanotto on koottu osallistujien täyttämien idealomakkeiden 

pohjalta. Idealomakkeita syntyi neljässä vaikuttamiskahvilassa yhteensä 83 kappaletta. Seuraavaksi 

kannanotot esitellään kunkin vaikuttamiskahvilan osalta. Kannanotot ja tarkemmat kuvaukset 

idealomakkeista ovat luettavissa kokonaisuudessaan Deliberatiivisen demokratian instituutin 

verkkosivuilla osoitteessa www.deliberaatio.org.  

 

 

Kuopion vaikuttamiskahvilan kannanotto: kasvaako eriarvoisuus Suomessa? 

 

Kuopion vaikuttamiskahvilassa idealomakkeita syntyi 23 kappaletta. Lomakkeet on jaettu alla 

kolmeen ryhmään sen mukaan miten yksimielisen tuen ne saivat. 

 

Vahva samanmielisyys 

 

Tähän ryhmään kuuluviksi on määritelty ne idealomakkeet (10 kpl), joiden sisällöstä osallistujat 

ovat olleet hyvin samanmielisiä. Täysin samaa mieltä olevien näkemysten määrä on tällöin korkea, 

eikä eri mieltä olevia näkemyksiä ilmene lainkaan. Idealomakkeissa osallistujat toivat esille 

esimerkiksi niin sanottujen siltaihmisten ja kannattelevien voimien merkityksen. Siltaihmisillä 

osallistujat tarkoittavat eräänlaisia kokemusten välittäjinä toimivia tahoja. Siltaihmisiä ovat tällöin 

esimerkiksi huono-osaisuudesta omakohtaista kokemusta omaavat ihmiset, jotka välittävät tietoa ja 

kokemuksia huono- ja hyväosaisten ihmisten välillä, vähentäen näin kokemuksellista kuilua eri 

väestöryhmien välillä. Kommenteissaan osallistujat painottavat, että ”huono-osaisuuden ym. 

ongelmat kokeneet osaavat paremmin auttaa, tukea ja ymmärtää ja vuorovaikutus voi olla paljon 

parempaa”. Osallistujat korostavat myös sitä, että jokainen meistä tarvitsee jonkin kannattelevan 

voiman. Tällaiseksi nähtiin esimerkiksi perinteisesti omaiset, mutta ajan hengen mukaisesti myös 

sosiaalisessa mediassa olevien yhteisöjen roolia nostettiin esille. Kannattelevien voimien roolin 

nähtiin olevan ”itsestään selvä totuus, mutta ei toteudu”. Keskeiseksi haasteeksi nähtiin se, kuinka 

jonkinlainen kannatteleva voima voitaisiin turvata kaikille lähtökohdista riippumatta.  

 

Osallistujat kantoivat huolta vapaaehtoistyön roolin korostumisesta suhteessa julkisen sektorin 

toimintaan. Ensinnäkin osallistujat korostivat vahvasti sitä, että leipäjonot eivät saa korvata 

sosiaaliturvaa. Toisaalta ruuanjakelupaikkoja pidettiin tarpeellisina, niiden mahdollistaessa 

väliaikaisesti avun tarpeessa oleville avun hakemisen anonyymina. Toisaalta taas osallistujat 

näkivät uhkaavia tulevaisuuden kehityssuuntia: ”Kenenkään ei tarvitsisi joutua näihin jonoihin, 

hyväksytään vähitellen luonnolliseksi, väärin”. Näkökulmissa korostui myös se, että leipäjonojen 

lähtökohdan ei tarvitsisi olla köyhyys, vaan lähtökohtana voisi olla ekologinen näkökulma. 

Vapaaehtoistyöhön liittyen osallistujat toivat esille sen, että vapaaehtoistyö ei saa olla ainoa ratkaisu 

eriarvoisuuden vähentämiseen. Tähän väittämään liittyen osallistujat kommentoivat muun muassa 

seuraavaa: ”Talouden hallitsijat eivät tee vapaaehtoistyötä, miksi siis so/te työntekijöiden pitäisi!” 

”Täytyy olla myös jonkinlaista esim. kunnan organisoimaa toimintaa.” 

http://www.deliberaatio.org/
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Julkisten palveluiden suhteen osallistujat korostivat erityisesti ennaltaehkäisevään työhön 

panostamista. He näkivät tämän voivan katkaista huono-osaisuuden periytymiskehityksen. Tähän 

liittyväksi hankaluudeksi osallistujat näkivät kuitenkin konkreettisten tulosten osoittamisen. Kaikki 

vaikuttamiskahvilan osallistujat olivat arvioineet väittämän siitä, että hallinto- ja 

viranomaislähtöisyyden sijaan auttamisjärjestelmien tulisi tulla asiakaslähtöisiä. Osallistujista 25 oli 

samaa mieltä väittämän kanssa ja vain yksi omasi neutraalin mielipiteen. Asiakaslähtöisyyttä 

kuvattiin esimerkiksi seuraavanlaisesti: ”Ei riitä, että asiakasta kuullaan ja hän saa kertoa: häntä 

on myös uskottava, hänen sanomansa on otettava todesta ja häntä on konkreettisesti autettava 

(teot).” Osallistujat olivat myös vahvasti sitä mieltä, että kaukana keskuksista asuvien 

mahdollisuudet palveluihin ovat huonommat kuin keskuksissa asuvien. Julkisen liikenteen nähtiin 

toimivan maaseudulla hyvin huonosti ja ”jos ei ole varaa autoon/polttoaineeseen, ei pääse 

liikkumaan kulttuuri yms. tapahtumiin.” Vaikka kommenteissa tuotiin esille se, että digitalisaatio ei 

ole ratkaisu kaikkiin haasteisiin, nähtiin palveluiden muuttamisen sähköiseen muotoon voivan 

vähentää eriarvoisuutta ainakin osittain. Myös se haaste tuotiin esille, että avunsaannin tullessa 

syrjäseudulle viiveellä, voi vastaavasti kynnys avun hakemiseen kasvaa. Asiaan liittyvää laajempaa 

problematiikkaa kuvastaa seuraava kommentti: ”Toisaalta onko ihmisoikeus asua missä vaan 

samalla palvelutasolla?” Samanmielisyyttä kuvastava idealomakkeen väittämä oli myös se, että 

raha ei ole hyvinvointivaltion ainoa mittari. Kuten yksi osallistuja kommentoi: ”Sivistys ja henkiset 

arvot kunniaan ja ihmisten psyykkinen hyvinvointi.” 

 

Kahdessa idealomakkeessa osallistujat toivat esille yhteisten tilojen merkitystä. Ensinnäkin 

osallistujat toivoivat, että arjen kohtaamistilat suunniteltaisiin ihmisten ehdoilla. Kommenteissa tuli 

esille esimerkiksi, että ”jos ei ole suunniteltu ihmisten ehdoilla, niitä ei käytetä” ja että tiloja, 

erityisesti alkoholittomia kokoontumistiloja, on iltaisin liian vähän. Haasteiksi nähtiin muun 

muassa, että päättäjillä on vaikea löytää riittävät taloudelliset resurssit ja että ”ihmisten ehdoilla voi 

tarkoittaa eri ihmisten kohdalla hyvin eri asioita”. Toisekseen osallistujat toivoivat kansalaistaloja, 

yhteisiä kaikkien saatavilla olevia toiminta-areenoita. Kansalaistaloissa olisi mahdollisuus tutustua 

muihin ihmisiin. Yhteisöllinen tila vähentäisi syrjäytymistä ja ”kaiken yhteisöllisyyden lisääminen 

eri elämäntilanteissa olevien kesken lisää tietoa ja vähentää eriarvoisuutta”. 

 

Hienoisempaa samanmielisyyttä 

 

Tähän ryhmään kuuluviksi on määritelty ne idealomakkeet (8 kpl), joissa täysin samaa mieltä 

olevien määrä on laskenut tai joissa on vähintään yksi eri mieltä oleva näkemys. Lisäksi osassa 

lomakkeista vastaajien määrä on jäänyt alle kahdenkymmenen. Esimerkiksi väittämä, jonka mukaan 

etsivän nuorisotyön kaltaiseen jalkautuvaan sosiaalityöhön tulisi suunnata korkeista kustannuksista 

huolimatta enemmän resursseja, sai hyvin vahvaa kannatusta, mutta myös yhden eriävän 

mielipiteen. Mahdollisuuksissa tuotiin esille (kytkeytyen yllä esitettyyn ajatukseen 

ennaltaehkäisevään työhön panostamisesta) se, että ”ennaltaehkäisevä ruohonjuuritason työ maksaa 

itsensä takaisin sekä rahassa että ihmisten hyvinvoinnissa”. Haasteena ilmaistiin puolestaan 

esimerkiksi se ”kuinka vakuuttaa päättäjät/kansa hyödyllisyydestä, kun vaikutuksia hankala 

mitata?” Toisessa idealomakkeessa osallistujat korostivat puolestaan integraatioon käytettäviä 
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resursseja (turvapaikanhakijat, köyhät, työttömät) ja sitä kuinka nämä käytetyt resurssit maksaisivat 

itsensä takaisin moninkertaisesti. Tällöin ”sijoitetaan pitkän aikavälin tuloksiin ja todennäköisyys 

hyviin tuloksiin on suurempi kuin lyhyen aikavälin tuloksissa”. Haasteena nostettiin esille muun 

muassa lyhytnäköinen politiikanteko.  

 

Yksi idealomakkeista liittyi julkisen liikenteen käyttöön. Lomakkeessa esitetyn väitteen mukaan 

kaikilla tulisi olla mahdollisuus käyttää julkista liikennettä ja se tulisi tarjota maksutta osalle 

asukkaista: ”Voisiko olla kaikkein heikompituloisille julkiset kuljetukset veloituksetta?” Yksi 

osallistujista ilmaisi eriävän mielipiteensä. Haasteena nostettiinkin esille esitykseen liittyvät 

kustannukset. Myös väite siitä, että kasvokkaisen asiakaspalvelun vähentyessä monet sosiaaliset 

ongelmat jäisivät huomaamatta, aiheuttaen syrjäytymistä ja lisäten yksinäisyyden kokemusta, sai 

yhden eriävän näkemyksen. Haasteeksi mainittiin myös tämän osalta julkisen sektorin kulujen 

lisääntyminen. Palveluihin liittyen osallistujat nostivat vielä esille yhdessä lomakkeessa 

näkemyksen siitä, että tarvitaan keinoja viedä apua syrjäytyneille/päihdeongelmaisille kotiin 

paikanpäälle. Tätä perusteltiin kommenteissa sillä, että kaikki eivät pysty hakemaan apua itse. 

Vaikka tämäkin väittämä sai laajaa kannatusta, oli kaksi osallistujista osittain kriittisiä. Yhtenä 

riskinä nostettiinkin esille asiakkaiden mahdollinen passivoituminen.  

 

Vain 18 osallistujaa oli ilmaissut näkemyksensä väitteeseen, että tukijärjestelmän tulisi olla 

portaittainen siten, että esimerkiksi työmarkkinatuki ei putoaisi pienipalkkaiselta työnsaajalta 

kokonaan pois, vaan pienentyisi portaittain, jolloin työn vastaanottamien olisi kannattavaa ja 

työntekijä pääsisi kiinni työyhteisöön: ”Työnteko lisää yhteiskuntaan kuulumisen ja sopeutumisen 

tunnetta jo. Työnteon pitäisi olla kuitenkin kannattavaa.” Tähän liittyen osallistujat toivat toisessa 

lomakkeessa esille sen, että nykyinen työharjoittelukäytäntö haittaa työelämään integroitumista. 

Lomakkeen väitteen mukaan muun muassa nuoria, vastavalmistuneita tai pitkäaikaistyöttömiä 

käytetään hyväksi esimerkiksi irtisanomalla koeajan jälkeen. Väittämän suhteen seitsemän 

osallistujaa omasi neutraalin mielipiteen ja yksi oli osittain eri mieltä. Asiaan liittyvää tietynlaista 

kyynisyyttä kuvasi seuraava kommentti: ”Parempi tämäkin kuin ei mitään.” Yksi idealomakkeista 

liittyi laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun johtajuudesta. Idealomakkeen väitteen mukaan 

taloudellisen voiton tekemisen logiikka tulee poistaneeksi johtajuudesta moraalin, mikä taasen 

heikentää luottamusta yhteiskunnassa. Tämäkin väittämä sai tukea (”taloudellisen tuoton 

maksimointi supistaa ihmisen kykyä ajatella”), mutta myös yhden eriävän mielipiteen.  

 

Näkemykset alkavat jakaantua 

 

Tähän ryhmään kuuluviksi on määritelty ne idealomakkeet (5 kpl), joissa näkemykset ovat alkaneet 

jakaantua hieman selvemmin kuin edellä ryhmässä 2, vaikkakin osallistujat ovat edelleen 

suhteellisen samanmielisiä. Kaikissa idealomakkeissa on tällöin vähintään kaksi eri mieltä olevaa 

näkemystä. Erimielisyyttä aiheutti esimerkiksi väittämä siitä, että hallituksen keskittyminen 

työllisyyden ja kasvun Suomeen tulisi lisänneeksi eriarvoisuutta. Kommenteissa kerrottiin 

seuraavaa: ”Työllisyys ja taloudellinen kasvu edellyttää toimivaa terveydenhuoltoa, tasa-arvoista 

koulusta, sosiaalisesti ja henkisesti kannustavaa ympäristöä”, ”Hallituksen keinot tähän lisäävät 
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eriarvoisuutta”, ”Juustohöylääminen ei lisää työpaikkoja”. Näkemyksiä jakanut väittämä siitä, että 

tieto rakentaa eriarvoisuutta, sai aikaiseksi laajaa kommentointia. Kommenteissa nostettiin esille 

esimerkiksi, miten heikompiosaisimmat tavoittavat oikean tiedon ja kuinka ”byrokratiakieli” 

saataisiin pois. Tietämättömyyden uhkia nostettiin esille: ”Tietämättömyys lisää massoittumista ja 

massat ovat diktaattoreille alttiita.” Uhkaksi nähtiin myös tiedon keskittyminen, mutta 

parhaimmillaan tiedon jakamisen kaikille, esimerkiksi eriarvoisuuteen, syrjäytymiseen ja niiden 

haittavaikutuksiin liittyen, nähtiin edistävän niiden torjuntaa. 

 

Yhteen idealomakkeista oli kirjattu provokatiivinen väittämä siitä, että henkinen köyhyys 

ajatusmallina olisi ihmisen oma vika. Väittämän kanssa oli kaksi henkilöä osittain samaa mieltä ja 

kolme omasi neutraalin kannan. Täysin eri mieltä oli kahdeksan ja osittain eri mieltä yhdeksän 

henkilöä: ”Määrittele ”henkinen köyhyys!”, henkinen köyhyys ihmisarvoa alentava käsite, 

kamala!”. Myös väite siitä, että digiaika lisäisi eriarvoisuuden kokemusta, sai osallistujat 

kommentoimaan laajasti. Väitettä puoltavia kommentteja olivat esimerkiksi seuraavat: ”Kaikilla ei 

mahd. käyttää tai jumiutuu ko. syystä kotiin”, ”Digiaika siirtää vastuuta yhteisöistä yksilöille esim. 

koulutus, sivistys jne.” Vasta-argumentteina nähtiin puolestaan esimerkiksi seuraavat: ”Jollekin 

ainoa väylä välttää yksinäisyyttä!”, ”Säästää aikaa ja resursseja, joillekin luontevin tapa toimia”, 

”Palvelujen saatavuus paranee”. Idealomakkeen, jonka väittämässä esitetään, että valinnanvapaus 

kasvattaa keskiluokkaisen hyvinvointia ja palvelujen laatua, arvioi vain 19 osallistujaa. Kaksi 

henkilöä oli väittämän kanssa osittain eri mieltä. Toiveikas kommentti oli esimerkiksi seuraava: 

”Voi parantaa kaikkien saamaa palvelua, jos se toteutetaan oikein. Nythän ’valinnanvapauden’ 

sisältöä ei tiedetä vielä.” 

 

 

Rovaniemen vaikuttamiskahvilan kannanotto: kuunnellaanko paikallisia ympäristöasioissa? 

 

Rovaniemen vaikuttamiskahvilassa idealomakkeita syntyi 15 kappaletta. Lomakkeet on jaettu alla 

kolmeen kokonaisuuteen.  

 

Asukkaiden osallistuminen  

 

Tähän ryhmään koottiin ne idealomakkeet, joiden sisällöissä toistui asukkaiden osallistumisen 

teema. Tämä oli selkeästi keskusteluiden painotetuin aihepiiri. Vaikuttamiskahvilan aiheeksi 

valikoitui teemana tärkeä ympäristöpäätöksenteko. Se vaikuttaa laajasti eri ihmisiin ja siksi hyvällä 

ympäristöä koskevalla suunnittelulla on laajakantoisia positiivisia vaikutuksia erilaisille 

intressiryhmille: ”myös kaupunkiympäristö ja sen rikkaus!” Ympäristöllä nähtiin olevan 

vaikutuksia myös henkiseen hyvinvointiin. Tätä ei kuitenkaan pidetty itsestäänselvyytenä: ”vaatii 

hyvää tietopohjaa, jotta voi ottaa huomioon vaikutukset ympäristönmuutokseen, luonnon 

monimuotoisuuteen yms.”. Huomioon tulisi ottaa myös eläinten näkökulma esimerkiksi arvioimalla 

säännöllisesti luonnon ja tuotantotalouden eläinten hyvinvointia ja elinoloja. Koko 

vaikuttamiskahvilaan kokoontunut keskustelijajoukko kannatti ajatusta yksimielisesti: ”me ihmiset 

emme selviä ilman muuta eliöstöä ja vihreää ympäristöä”.  
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Osallistumiseen nousseista ideoista huokui perustavanlaatuisen ja monipuolisen pohdinnan sekä eri 

näkökulmista tehtävän tarkastelun arvo ympäristöpäätöksenteossa. Ensiarvoisen tärkeänä pidettiin, 

että tehtävät ympäristöpäätökset perustuvat laajaan tietopohjaan, jotta ratkaisut ovat kestävällä 

pohjalla. Kaikki osallistujat olivat tästä samaa mieltä. Laajan tietopohjan kautta esitettiin löytyvän 

pitkänäköisiä ja kestäviä ratkaisuja: ”myös tuleville sukupolville”. Näin saattaisi myös eri alojen 

asiantuntijoiden yhteistyö ja tietämys vahvistua, kun he työskentelisivät yhteistyössä saman 

tapauksen parissa. Vaikka laaja tietopohja nähtiin kannatettavana seikkana, herätti se myös 

kysymyksiä keskustelijoissa. Miten tällainen tietopohja saavutetaan: ”tiedonhankinnan ja saannin 

pitää nopeutua/tehostua jotta laaja tietopohja mahdollistuisi”, ”Miten voidaan tuoda tieteellinen 

tieto helposti ymmärrettävään muotoon (myös muut kuin tieteelliset artikkelit?)” 

 

Suurella yksimielisyydellä laajan tietopohjan rinnalle arvostettiin ympäristöä koskevien päätösten 

tekeminen moninaisen arvopohjan perusteella ja yhteisölähtöisesti. Ajatuksena tässä oli, että mitä 

tahansa ei voida hyväksyä ja yhden arvopohjan dominointia tulee hillitä. Tällaiset päätökset tulisi 

tehdä eri tahot huomioiden (luonnon tarpeet mukaan lukien) yhteisen hyvän nimissä: 

”ylikapitalistiset riistoarvot eivät ole hyväksyttäviä”. Sinänsä asiaa pidettiin itsestäänselvyytenä. 

Esimerkkinä tapaus, jossa eri asukkaiden tarpeet tulisi ottaa huomioon ympäristöä unohtamatta, oli 

kaupungin joukkoliikenteen kehittäminen: ”jos joukkoliikenne ja pyöräily/ kävely tehdään helpoksi 

ja mahdolliseksi, ihmisten valinnat suuntautuvat ympäristöystävälliseksi ja terveelliseksi”. Toisaalta 

myös joukkoliikenteen ongelmallisuus tunnustettiin: ”joukkoliikenne on Rovaniemellä hankala 

tapaus. Miten sen saisi kuntoon?”.  

 

Keskusteluissa nousi esiin konkreettisia ideoita, kuinka paikalliset voisivat osallistua 

ympäristöpäätöksentekoon. Yhtenä esityksenä oli, että keskustelut paikallisten ja viranomaisten 

välillä tulisi käydä aluekohtaisesti sen mukaan, mitä aluetta päätökset koskevat. Vaikka kaikki 

keskustelijat olivat ideasta täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä, niin ongelmalliseksi 

nähtiin, kuinka selvittää, keitä kaikkia tietyn alueen päätökset koskevat. Toisin sanoen, millä 

perusteella päätetään ketkä tulisi ottaa mukaan keskusteluihin. Esimerkkinä mainittiin, että 

”yhteisestä hyvästä kiinnostuneet toimijat mukaan (luonnonsuojeluyhdistys)”.  

 

Toinen käytännönläheinen idea oli asukkaiden edustajien ottaminen mukaan hankevalmisteluiden 

työryhmiin. Kaikki keskustelijat yksimielisesti kannattivat ideaa. Tällaisen toiminnan suurimpana 

vahvuutena nähtiin suora tieto: ”päättäjät saisivat suoraa tietoa asukkaiden mielipiteistä”. Ideassa 

nähtiin kuitenkin myös heikkouksia, kuten: ”miten motivoida ihmiset osallistumaan” sekä ”kuinka 

saada luottamus että mielipiteillä on todellista vaikutusta?”. Samansuuntainen ehdotus tehtiin 

valtuustoseminaarien muokkaamisesta avoimiksi tilaisuuksiksi. Täällä asukkaat ja valtuutetut 

voisivat olla vuorovaikutuksessa keskenään: ”päättäjät saisivat myös suoraa tietoa kansalaisilta ja 

päinvastoin”. Keskustelijat kannattivat avoimia valtuustoseminaareja yksimielisesti. Ehdotuksena 

oli myös, että tapahtuman voisi toteuttaa verkkopohjaisena. Toki ideassa nähtiin myös heikkouksia. 

Mitä jos tulijoita valtuustoseminaareihin on enemmän kuin mukaan mahtuu, millä periaatteella 

osallistumista rajoitettaisiin? Vastaavasti huolta kannettiin, että ”valtuustoseminaarin luonne voi 
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muuttua erilaiseksi kuin tarkoitettu eli saako valtuutetut sitten, tarvittavan tiedon”. 

Valtuustoseminaarien aika on suhteellisen rajallinen. Tästä syystä vuorovaikutus tulisi olla 

huolellisesti esivalmisteltu.  

 

Tiedottamistoiminta  

 

Asukkaiden osallistumisen myötä keskusteluissa nousi esiin toisena merkittävänä teemana 

tiedottamistoiminta esimerkiksi valmisteilla olevista kaupungin hankkeista. Tiedottaminen on 

merkittävä tekijä, sillä asukkaiden osallistumisen pohjana toimii se, että osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet tulevat asukkaiden tietoon. Keskustelijoiden perustavanlaatuisena 

ideana oli, että ympäristöpäätöksentekoon liittyvää tiedottamista tulisi tehostaa. Tästä 

keskustelijoiden joukossa syntyi lähes täysi yksimielisyys. Tiedotukseen kaivattiin monia erilaisia 

kanavia, kuten kirjastoja, kauppoja, asukasyhdistyksiä, verkkotiedottamista sekä kaupungin 

tiedotuslehteä. Tässä ideassa nähtiin myös se kääntöpuoli, että vaikka tiedotus olisi laaja-alaista, 

niin kaikkia ei vain kiinnosta ympäristöön liittyvät päätökset: ”kaikkia ei vain kiinnosta, vaikka 

kuinka eri kanavia käytettäisiin ja sitten silti valitetaan, vaikka vaikuttamismahdollisuuksia olisi 

ollut”.  

 

Kaupungilla valmisteluun tulevien hankkeiden tiedottamiseen annettiin konkreettisena ehdotuksena 

tiedottaminen Uusi Rovaniemi -lehdessä joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Ajatuksena 

oli, että tiedote tulisi riittävän ajoissa, jotta valmisteluun ehtisi vielä halutessaan vaikuttamaan. 

Tiedotteet esiintyisivät ikään kuin aina samassa paikassa ja samaan aikaan. Näin niiden 

seuraaminen olisi selkeää ja helppoa: ”mahdollisesti omana vihkonaan, jolloin se olisi selkeästi 

havainnoitavissa”, ”myös netissä (sosiaalinen media)”. Yleisesti annettiin myös idea, että IT-

sovellukset tulisi laittaa palvelemaan kansalaisdemokratiaa ”Roissa”. Kyseessä voisi olla 

esimerkiksi Tampereen Valma -valmistelufoorumi kaltainen palvelu 

(http://valma.tampere.fi/selaus), missä on mahdollisuus saada sähköpostiinsa tietoa haluamansa 

alueen valmisteluun tulevista hankkeista. Tätä ideaa keskustelijat kannattivat yksimielisesti.  

 

Lopuksi  

 

Edellä vaikuttamiskahvilan idealomakkeet on jaettu teemoittain kahteen ryhmään asukkaiden 

osallistumiseen ja tiedottamistoimintaan. Asukkaiden osallistuminen oli selkeästi eniten 

keskusteluissa painottunut teema. Lähes yksimielisesti keskustelijat esittivät, että kansalaisten 

mielipiteiden ja kannanottojen tulisi olla enemmän vaikuttamassa todelliseen päätöksentekoon: 

”erityisesti niiden kansalaisten joita päätös ensisijaisesti koskee, myös luonnonsuojelulliset arvot 

kuuluu ottaa huomioon”. Perustavanlaatuisia kysymyksiä keskustelijoissa herättivät ajatukset siitä, 

kuka ylipäätään on se kansalainen, jonka kannanotoilla ja mielipiteillä tulisi olla enemmän 

vaikutusta? Kuinka voidaan varmistaa kansalaisten kuuleminen sekä milloin voidaan todeta, että nyt 

on kuultu tarpeeksi?  
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Vaikuttamiskahvilan teemana oli erityisesti paikallisten äänen kuuluminen 

ympäristöpäätöksenteossa. Keskusteluissa kävi ilmi, että paikalliset tarpeet ja erityispiirteet tulisi 

huomioida. Paikallistason ympäristöpäätöksenteko pitäisi keskustelijoiden mielestä linkittyä myös 

globaaleihin tavoitteisiin ja ongelmiin. Yhtenä syynä tähän esitettiin, että ”paikalliset päätökset 

ympäristön suhteen eivät ole aina hyviä ja kauaskantoisia, tämä pallo on meidän yhteinen”. 

Esimerkiksi, jos koko kaupunki olisi sitoutunut ilmastotavoitteisiin, voisi se olla jopa matkailuvaltti. 

 

 

Helsingin vaikuttamiskahvilan kannanotto: toteutuvatko turvapaikanhakijoiden 

ihmisoikeudet pääkaupunkiseudulla? 

 

Helsingin vaikuttamiskahvilassa idealomakkeita syntyi 33 kappaletta. Lomakkeet on jaettu alla 

kolmeen ryhmään sen mukaan miten yksimielisen tuen ne saivat. 

 

Tästä olemme samaa mieltä!  

 

Vain yhdessä ryhmässä määriteltiin ne perustarpeet, joita turvapaikanhakijoille pitäisi taata 

inhimillisen arjen toteutumiseksi. Laajalti kannatetun väittämän (10) mukaan perustarpeita ovat 

mahdollisuus työhön, kieleen, kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen toimintaan paikallisten ihmisten 

kanssa. Lisäksi pohdittiin mahdollisuutta osallistua AY-liikkeisiin ja poliittiseen päätöksentekoon.  

 

Yhteiskunnallisen osallisuuden kehittäminen nähtiin yhtenä tärkeimmistä seikoista, joilla 

turvapaikan hakijoiden tilannetta voidaan parantaa. Yhden väitteen mukaan (1) vuorovaikutus 

paikallisen yhteiskunnan kanssa on erittäin tärkeä asia, jota voi edistää mm. sijoittamalla 

vastaanottokeskukset kaupunkien keskusta-alueille. Yhteiskunnallista sopeutumista tukevat 

mentorit tai vertaistukijat nähtiin niin ikään tärkeinä väylinä tukea sopeutumista uuteen ympäristöön 

(11). 

 

Arkea ja sopeutumista helpottavien palvelujen kehittämistä pidettiin tärkeänä. Tähän liittyviä 

ehdotuksia olivat lähialueen maksuttomien/edullisten tapahtumien kokoaminen 

vastaanottokeskuksiin (2), pankkien turvapaikan hakijoille räätälöimät palvelut ml. pankkitilin 

avaamisen helpottaminen (3) sekä vastaanottokeskusten työntekijöiden parempi perehdyttäminen 

selkokieliseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen (9). Runsaasti kannatusta sai myös Ilkka 

Haahtelankin esille tuoma kompetenssikeskus, jota Helsinkiin ollaan perustamassa; yhden 

ehdotuksen mukaan kompetenssikeskuksen tulisi olla ’yhden pysäkin’ palvelukeskus, joka tarjoaa 

kaiken olennaisen informaation ja neuvonnan ilman byrokraattista jäykkyyttä (asuminen, työ, 

terveydenhoito, kieli- ja opintoasiat). 

 

Perheiden yhdistäminen nähtiin ihmisoikeutena, jonka arveltiin nopeuttavan ja edesauttavan 

kotoutumista (4). Lähes samaa mieltä oltiin myös ehdotuksesta, jonka mukaan hallituksen pitäisi 

purkaa aloite ulkomaalaislain muutosesityksestä, jolla pyritään tiukentamaan perheenyhdistämisen 

edellytyksiä (14). 
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Suomenkielen oppimiseen ja oppimismahdollisuuksien kehittämiseen oli suurta halukkuutta. Yhden 

väitteen mukaan suomenkielen opetukseen pitää panostaa nykyistä enemmän; mobiilisovellukset ja 

epävirallinen kielenoppiminen tavallisten suomenkielisten ihmisten kanssa nähtiin tapoina tehostaa 

oppimista (5). Toisessa ehdotuksessa pidettiin tärkeänä kehittää kielenopetusta arjen 

kohtaamistilanteissa turvapaikanhakuprosessin alusta asti esimerkiksi asioimisavun yhteydessä, 

vapaaehtoisia hyödyntäen. 

 

Työnteon ja yrittäjyyden tukeminen nähtiin välttämättömänä. Keinoina tähän ehdotettiin muiden 

muassa yritysten kanssa tehtävien oppisopimusten muuttamista helpommiksi (7).  

 

Omatoimisuuden tukemista pidettiin järkevänä laitostumisen ehkäisemiseksi. Yhden ehdotuksen 

mukaan oman arjen suunnittelu ja sen omaehtoinen toteuttaminen pitävät yllä toimintakykyä, 

lisäävät mielen hyvinvointia ja estävät laitostumisen. Omatoimisuutta voitaisiin ehdotuksen mukaan 

lisätä yksinkertaisin toimin, kuten mahdollistamalla omaehtoinen ruoanlaitto, ruokailu, 

sisustaminen ja harrastukset vastaanottokeskuksissa (8). Toisessa ehdotuksessa ratkaisun avain 

nähdään asennemuutoksessa: turvapaikanhakijoita ei saisi kohdella kuten lapsia, vaan heille pitäisi 

antaa vastuita (12). 

 

Tärkeimpinä ja eniten yksimielisyyttä herättäneet ehdotukset ja toimenpiteet on koottu alla olevaan 

taulukkoon 1. 

Yhteiskunnallisen 
osallisuuden 
kehittäminen 

Arkea ja 
sopeutumista 
helpottavat palvelut 
(I) 

Perheiden 
yhdistäminen 

Suomenkielen 
oppimisen 
edistäminen 

Työnteon ja 
yrittäjyyden 
tukeminen (I) 

Omatoimisuuden 
lisääminen (I) 

¤ vokit* 
kaupunkien 
keskustoihin 
¤ vertaistukijat 

¤ tapahtumista 
tiedottaminen 
vokeista 
¤ räätälöidyt 
pankkipalvelut 
¤ selkokielinen 
kommunikointi 
vokeissa 
¤ yhden luukun 
kompetenssikeskus 

¤ tärkeä 
ihmisoikeus 
¤ perheen 
yhdistämisen 
kiristämisen 
purkaminen 
 

¤ panostuksia 
lisättävä  
¤ oppimista tukevat 
mobiilisovellukset 
¤ oppiminen arjen 
tilanteissa 
¤ prosessin alusta 
saakka 

¤ yrittäjyyden 
tukeminen 
¤ oppi-
sopimukset 

¤ ehkäisee 
laitostumista 
¤ ruoanlaitto-, 
sisustus-, harrastus- 
ym. toiminta vokeissa 
¤ vastuiden 
antaminen 
turvapaikanhakijoille 

Taulukko 1. Yksimielisimmät ehdotukset (*vok eli vastaanottokeskus) 

 

Näistä asioista olemme lähes samaa mieltä! 

 

Vapaaehtoisten järjestöjen tukemista pidettiin kannatettavana tapana tukea kotoutumista. Yhden 

ehdotuksen mukaan kuntien ja valtion pitäisi lisätä tukeaan kotoutumista tukeville järjestöille, 

joskin kysymyksiä heräsi siitä, paljonko verovaroin maksettavaa tukea tarjotaan jo nykyisellään 

(15). Kuntien ja kaupunkien toivottiin lisäksi parantavan järjestöjen toiminnan koordinointia 

kuntatasolla, etenkin siten, että nämä paremmin tukisivat turvapaikanhakijoiden osallistumista 

tarjoamalla esimerkiksi näille mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistehtävissä (17). 

Vapaaehtoisjärjestöjen tuki nähtiin kriittisen tärkeäksi etenkin turvapaikanhakijoiden ”välitilassa” 

(päätöksen odottaminen), ja vokeilta toivottiin samassa ehdotuksessa, että vapaaehtoisella 

toiminnalla toteutettavat palvelut/ toiminnot (esim. kieliopetus) olisivat jatkuvia ja valvottuja (16). 
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Ehdotuksen heikkoutena pidettiin, että ’vapareilta’ [vapaaehtoistyöntekijöiltä] odotetaan jo 

nykyisellään liikaa ja että ”väsymys voi yllättää!” 

 

Vähemmistöjen oikeuksien turvaamista pidettiin tärkeänä. Tätä tukevina toimina esitettiin mm. 

erityisen haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille (mm. seksuaalivähemmistöjen 

edustajat) suunnatut tukitoimet vokeissa, ml. parempi tiedotus oikeuksista ja mahdollisuuksista sekä 

vähemmistöjen turvallisuuden takaavat keskitetyt asumisratkaisut (18). Toisen esityksen mukaan 

vokeissa tapahtuvan epätasa-arvoisen kohtelun välttämiseksi pitäisi luoda kansalliset standardit ja 

menettelytavat, joskin arveltiin sellaisia jo olevankin (24). Kolmas teemaan liittyvä esitys oli 

ehdotus mahdollisuudesta sopia vastaanottokeskuksen ruokalahenkilökunnan kanssa kulttuurisesti 

sopivammasta ruosta, etenkin siinä tapauksessa että kyse on allergioista, uskonnallisista tai 

ideologisista rajoitteista (22).  

 

Työnteon ja yrittäjyyden tukemiseen ehdotettiin uusia keinoja, joista heräsi myös uusia kysymyksiä. 

Erään ehdotuksen mukaan olisi hyväksyttävä erilaiset todistusaineistot ja näytöt kielellisestä ja 

ammatillisesta pätevyydestä, esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan ammateissa (19). Toinen 

ehdotus koski vokkeihin perustettavia ’rekrytointikahviloita’ joilla yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja 

turvapaikanhakijoiden kohtaamista helpotettaisiin; pyrkimyksenä olisi saada turvapaikanhakijoiden 

osaaminen työnantajien tietoon ja samalla lisätä turvapaikanhakijoin tietoa, mahdollisuuksia ja 

taitoja etsiä töitä (20). Työ- ym. elämään liittyvää byrokratiaa helpottamaan toivottiin, että KELA:n, 

TE-keskuksen ym. keskeisten viranomaisten lomakkeet, päätökset ym. materiaalisi olisivat 

säännönmukaisesti englanniksi saatavilla, joskin samalla todettiin että englanti ei ole välttämättä 

turvapaikanhakijoiden hallitsema yleiskieli (21). 

 

Mahdollisuus vaikuttaa omaan sijoittumiseen koettiin tärkeäksi. Tähän liittyvässä ehdotuksessa 

korostettiin, että pitäisi voida vaikuttaa (vedoten ’laajan perhekäsityksen’ mukaisiin perhesuhteisiin 

ja muihin tärkeisiin ihmissuhteisiin) siihen, mille paikkakunnalle ja mihin vokkiin hakija sijoitetaan 

(23). Hieman toiselta kannalta asiaa tarkasteltiin ehdotuksessa, jossa ehdotettiin 

turvapaikanhakijoille suunnattua, koottua esitystä Suomen kuntien vetovoimatekijöistä tavoitteena 

tarjota riittävästi tietoa asuinpaikan valitsemiseksi sekä innostaa hakijoita muuttamaan myös 

muualle kuin PK-seudulle (25). 

 

Lähes yksimieliset esitykset on koottu alla olevaan taulukkoon 2. 

Järjestöjen tukeminen Vähemmistöjen oikeuksien 
turvaaminen 

Työnteon ja yrittäjyyden 
tukeminen (II) 

Omaan sijoittumiseen 
vaikuttaminen 

¤ lisää kuntien ja valtion 
tukea järjestöille 
¤ järjestötoiminnan 
koordinointi kuntatasolla 
¤ turvapaikanhakijoille 
suunnatut 
vapaaehtoistehtävät 
¤ järjestöjen palvelut 
jatkuviksi ja valvotuiksi 
 

¤ tiedotus vähemmistöjen 
oikeuksista ja 
mahdollisuuksista 
¤ keskitetyt asumisratkaisut 
¤ kulttuurisesti sopiva ruoka 

¤ joustavat todistusaineistot 
ammatillisesta pätevyydestä 
¤ ’rekrytointikahvilat’ 
vokkeihin 
¤ virastojen englanninkieliset 
dokumentit 

¤ perhesuhteiden ym. 
tekijöiden huomioiminen 
sijoittumisratkaisuissa 
¤ informaatiota Suomen 
kuntien vetovoimatekijöistä 

Taulukko 2. Lähes yksituumaiset ehdotukset 
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Nämä ehdotukset ovat huomionarvoisia mutta ne jakavat mielipiteitämme!  

 

Ehdotus ’kulttuurisesta sopeuttamisesta’ herätti eniten erimielisyyttä. Tähän liittyvän ehdotuksen 

perusteella Helsingin pitäisi lähettää kaikki turvapaikanhakijat Pohjois-Suomeen oppimaan kieltä ja 

kulttuuria ja kehittämään sosiaalisia taitoja (26). Ehdotuksen arveltiin olevan mahdollinen toteuttaa 

markkinoinnin ja palvelutarjonnan avulla. Ratkaisun arveltiin olevan helpompi perheille, joilla on 

kouluikäisiä lapsia joiden on helpompi sopeutua paikalliseen elinympäristöön ja elämäntapaan; 

vaikeammaksi ratkaisu nähtiin sinkuille, joiden arveltiin vaikeammin sopeutuvan elämään pienillä 

paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan ehdotusta kannatti vain 8 henkilöä, kun sitä vastusti 14 (1 

neutraali, 2 en osaa sanoa).  

 

Arkea ja sopeutumista helpottavat palvelut puhuttivat niin ikään. Yhden ehdotuksen mukaan 

jokaiselle turvapaikanhakijalle pitäisi halutessaan olla mahdollisuus omaan tilaan/ huoneeseen (27). 

Toisessa ehdotuksessa suositeltiin ilmaista HKL:n lippua ’osallisuuden edistämiseksi’ (28). 

Molemmat ehdotukset koettiin osin liian pitkälle meneviksi, ja esimerkiksi mahdollisuutta omaan 

tilaan kannatti 12 osallistujaa ja 6 vastusti (2 neutraalia, 1 en osaa sanoa), ja vastaavasti ilmaista 

HKL-lippua kannatti 13 henkilöä ja sitä vastusti 2 henkilöä (3 neutraalia). Hieman enemmän 

kannatusta sai ajatus ’yhden pysäkin nettiportaalista’ tai ’eloonjäämisoppaasta’, jossa videoiden ja 

pikaviestien avulla tarjottaisiin maahanmuuttajien sopeutumisen ja paremman elämän kannalta 

olennainen informaatio eri kielillä. Ehdotuksen mukaan sovellus tarjoaisi informaatiota kielen 

oppimiseen, kursseihin, töihin, asumiseen, terveydenhuoltoon ja kansalaistoimintaan liittyvistä 

mahdollisuuksista sekä maahanmuuttajille suunnattua vertaistukea (31). Ehdotusta kannatti 14 

henkilöä ja 2 vastusti (1 neutraali, 2 en osaa sanoa). 

 

Omatoimisuuden lisääminen tuli esiin kahdessa ehdotuksessa, jotka liittyivät 

ruoanlaittomahdollisuuksien parantamiseen vastaanottokeskuksissa. Kahta asiasta esitettyä lähes 

identtistä ehdotusta (32 ja 33) kannatti 19 ja vastusti 2 ihmistä (1 neutraalia, 2 en osaa sanoa). 

Ehdotukseen liittyviä vahvuuksina pidettiin arjen ylläpitoa ja sen opettelua etenkin nuorten 

kohdalla, itsenäisyyden lisääntymistä ja laitostumisen välttämistä. Heikkouksina nähtiin tähän 

huonosti sopivat keittiötilat ja opastus, paloturvallisuus samoin kuin se, että on paljon tärkeämpiä 

asioita jotka pitäisi ensin ratkaista. 

 

Ehdotukset työnteon ja yrittäjyyden tukemisesta puhuttivat. Kannatusta ja kritiikkiä herätti ehdotus, 

jonka mukaan suomalaisia yrityksiä pitäisi motivoida palkkaamaan maahanmuuttajia ja pakolaisia 

harjoittelijoiksi ym. esimerkiksi tarjoamalla niille verohelpotuksia. Vaihtoehtoisena tapana 

ehdotettiin yrityksille asetettavaa velvoitetta palkata tietty määrä maahanmuuttajia/pakolaisia (29). 

Motivoinnin arveltiin olevan toki järkevämpi ratkaisu kuin pakottaminen. Haasteena nähtiin miten 

pyrkimys turvapaikanhakijoiden työllistämiseen pystytään järkevästi kytkemään muihin 

työllistämisratkaisuihin; yhdessä tekemisen nähtiin olevan mahdollinen tapa vähentää rasismia. 

Riskialttiina pidettiin ajatusta verovähennysten kohdentamiseen etnisin perustein. Ehdotusta 

suomalaisten yritysten motivoinnista maahanmuuttajien palkkaamiseen kannatti 17 ja vastusti 4 

henkilöä (1 neutraali). Toinen yrittämiseen liittyvä ehdotus oli esitys turvapaikan hakijoille 
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suunnattujen palvelujen ’voittoa tuottavasta yksityistämisestä’ (28). Ehdotusta perusteltiin sillä, että 

julkisen sektorin palvelutuotanto ei nykyisellään ole riittävää. Samalla pidettiin tärkeänä, että 

tarjottavien palvelujen laatua seurattaisiin säännöllisesti. Ehdotusta kannatti 16 ja vastusti 2 

henkilöä. 

 

Eniten mielipiteitä jakaneet ehdotukset on koottu taulukkoon 3. 

Kulttuurinen 
sopeuttaminen 

Arkea ja sopeutumista 
helpottavat palvelut (II) 

Omatoimisuuden 
lisääminen (II) 

Työnteon ja yrittäjyyden 
tukeminen (III) 

¤ turvapaikanhakijoiden 
sijoittaminen Pohjois-
Suomeen 
¤ kielen, kulttuurin ja 
sosiaalisten taitojen 
opettelu 

¤ mahdollisuus omaan 
tilaan/ huoneeseen 
¤ ilmainen HKL-lippu 
¤ ’yhden pysäkin’ 
nettiporttaali 
 

¤ mahdollisuus oman 
ruoan valmistamiseen 
vokeissa 
¤ arjen taitojen ylläpito 
ja opettelu 

¤ yritysten motivointi 
maahanmuuttajien 
palkkaamiseen 
¤ verohelpotukset 
¤ turvapaikkapalveluja 
tuottavien toimien 
yksityistäminen 

Taulukko 3. Eniten mielipiteitä jakaneet ehdotukset 

 

 

Porvoon vaikuttamiskahvilan kannanotto: mikä on monikielisyyden merkitys Suomessa? 

 

Porvoon vaikuttamiskahvilassa idealomakkeita syntyi 12 kappaletta. Lomakkeet jaettiin kolmeen 

ryhmään sen mukaan miten yksimielisen tuen ne saivat. 

 

Tästä olemme samaa mieltä 

 

Tähän ryhmään kuului yksi ehdotus. Sen mukaan Suomessa tarvitaan monipuolista kieltenopetusta, 

ei vain luokkahuoneopetusta. Kieltenopetuksen monipuolisista keinoista mainittiin 

luokkahuoneopetuksen lisäksi kielikylvyt ja kieliklubit sekä erikielisten ihmisten kohtaamiset. 

Näiden ajateltiin lisäävän motivaatiota kieltenoppimiseen sekä rohkaisevan kielten käyttämiseen 

arkielämässä. Monipuolinen kieltenopetus parantaa samalla vuorovaikutustaitoja ja luo 

ystävyyssuhteita opiskelijoiden kesken. Osanottajien mukaan kieliä pitäisi oppia elämää, ei 

tutkintoja varten. Ehdotuksen haasteina nähtiin se, pitäisikö kieltenopetuksen perustua miten paljon 

vapaaehtoisuuteen ja miten paljon kouluopetukseen. Kommenttien mukaan monipuolinen 

kieltenopetus voidaan toteuttaa jos vain löytyy tahtoa. 

 

Tästä olemme lähes samaa mieltä 

 

Tähän ryhmään kuului kolme ehdotusta. Niissä tarkennettiin edellisessä kohdassa mainittua 

ehdotusta. Kieltenopetukseen kaivattiin uusia innovatiivisia menetelmiä, puhumisen painottamista 

kieliopin ja kirjoittamisen sijasta sekä eri kielten opetusta jo päiväkodissa, jolloin lasten kiinnostus 

eri kieliä kohtaan herää. Osanottajat korostivat, että arkielämässä vuorovaikutus on tärkeää ja siinä 

tarvitaan käytännön kielitaitoa, ei välttämättä virheetöntä kieltä. Monipuolinen kieltenoppiminen 

ottaa huomioon myös erilaiset oppijat. Siksi kieltenopetuksessa pitää ottaa huomioon 

mahdollisimman paljon yksilölliset tarpeet.  
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Lasten perehdyttäminen eri kieliin nähtiin tärkeäksi, koska lapset ovat avoimia vastaanottajia ja 

erinomaisia oppijoita ja lasten kielitaito kasvattaa heitä luontevalla tavalla monikulttuurisuuteen ja 

kansainvälisyyteen. Kommenttien mukaan monipuolinen ja innovatiivinen kieltenopetus korostaa 

opettajankoulutuksen tärkeyttä. Monipuolisen kieltenopetuksen haasteena nähtiin juuri opettajien 

käytännön työ erilaisten oppijoiden kanssa, resurssien riittävyys sekä mahdollinen kielten 

sekoittuminen ja sitä kautta identiteetin kehittymisen häiriintyminen. 

 

Tästä olemme aika eri mieltä 

 

Kahdeksan ehdotuksen kohdalla osanottajien mielipiteet jakaantuivat. Eniten erimielisyyttä aiheutti 

ehdotus kolmesta pakollisesta kielestä. Tämän nähtiin vahvistavan kielitaitoa sekä lisäävän Suomen 

kilpailukykyä, kun lapset ja nuoret keskittyisivät vain tiettyihin kieliin. Ongelmana nähtiin 

”pakkopullakielten” syntyminen, liian tiukan kielipaletin tarjoaminen sekä yksilöllisten valintojen 

rajoittaminen.  

 

Mielipiteiden hajontaa aiheutti toisaalta myös ehdotus runsaan valinnanmahdollisuuden 

tarjoamisesta. Sen nähtiin kyllä luovan Suomelle kilpailuetua, mutta sen toteuttaminen pienessä 

maassa nähtiin vaikeaksi ja kalliiksi. Suomen tai ruotsin ja englannin kielen opetuksen aloittaminen 

ensimmäisellä tai toisella luokalla sai ristiriitaisen vastaanoton, vaikka osallistujat olivat lähes 

yksimielisiä siitä, että eri kieliin tutustuminen tulisi aloittaa jo päivähoidossa (vrt. edellä). Jos 

työskentelyaika olisi ollut pitempi, näiden ehdotusten tarkempaan avaamiseen olisi ollut 

mahdollisuus, nyt ei. 

 

Englannin kieltä pidettiin kaikille tärkeänä, mutta ajatus ei saanut täyttä tukea. Sen nähtiin auttavan 

kansainvälistymisessä mutta heikentävän muiden kielten opetusta ja oppimista. Digitaalisten 

oppimisympäristöjen hyödyntäminen kieltenopetuksen monipuolistamisessa jakoi mielipiteitä. Sen 

arveltiin lisäävän joustavuutta kieltenopiskeluun mutta opetuksen korkeaan laatuun ei oikein 

luotettu.  

 

Kotikielenopetus oli ehdotus, jota ei kovin usein näe suomalaisessa kielenopetuskeskustelussa. Sen 

katsottiin auttavan ihmisen identiteetin rakentumisessa. Kieli ja identiteetti nousivat selkeästi esille 

muissakin yhteyksissä. Osasyynä oli varmasti se, että enemmistö osallistujista kuului 

kielivähemmistöön. Kotikielenopetuksen nähtiin joko auttavan tai vaikeuttavan maahanmuuttajien 

kotoutumista. Jos resursseja olisi riittävästi, kotikielenopetuksen nähtiin rikastuttavan 

kieltenopiskelua. Maahanmuuttajien hyödyntäminen kieltenopetuksessa jakoi myös mielipiteitä. 

Sen nähtiin lisäävän opettajien määrää ja nopeuttavan eri kielten oppimista, mutta opetuksen laadun 

riittävää varmistamista pidettiin hankalana toteuttaa. Lisää joustavuutta maahanmuuttajien kielten 

osaamiseen kuitenkin kaivattiin. 
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4. OSALLISTUJIEN KOKEMUKSET VAIKUTTAMISKAHVILOISTA 

 

Vaikuttamiskahvilan arviointia varten tilaisuuden järjestäjät olivat laatineet idealomakkeille 

valmiiksi kuusi väittämää, joita osanottajat pääsivät arvioimaan tilaisuuden lopuksi. Nämä olivat 

seuraavat: 1. Minun oli helppo tuoda omia mielipiteitä esiin keskusteluissa; 2. Pienryhmissä 

keskusteleminen oli miellyttävä kokemus; 3. Vaikuttamiskahvilaan osallistumalla pystyn 

vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon; 4. Keskustelu osoitti, että myös omista 

poikkeavat mielipiteet voivat olla perusteltuja; 5. Osallistuisin mielelläni uudelleen samantyyppisiin 

vaikuttamiskahviloihin; 6. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulisi järjestää tavallisille 

kansalaisille tarkoitettuja vaikuttamiskahviloiden tapaisia keskustelutilaisuuksia.  

 

 

Kokemukset Kuopion vaikuttamiskahvilasta 

 

Kuopion vaikuttamiskahvila koettiin melko positiivisesti. Esimerkiksi kukaan vastaajista ei 

ilmaissut erimielisyyttä sen suhteen, ettei omia mielipiteitä olisi ollut helppo tuoda esille 

keskusteluissa. Kolme osallistujaa ilmaisi asian suhteen neutraalin kannan. Kommenteissaan 

osallistujat painottivat ryhmänvetäjän merkitystä. Ryhmänvetäjän rooli korostui myös 

idealomakkeessa, jossa kysyttiin sitä, oliko pienryhmissä keskusteleminen miellyttävä kokemus: 

”Jokainen ehti tulla kuulluksi (etenkin kun on henkilö ”johtamaan” keskustelua)”. Yhdessä 

pienryhmäkeskusteluiden mielekkyyteen liittyvässä kommentissa tuotiin esille myös 

verkkofoorumeiden rooli: ”[Pienryhmäkeskustelu] sopii erityisen hyvin sosiaalisille/tiedostaville 

ihmisille. Nettiin foorumi ”ujommillekin””. Osallistujilta kysyttiin myös sitä, että osoittiko 

keskustelu myös omista poikkeavien mielipiteiden voivan olla perusteltuja. Tähän oli vastannut 21 

henkilöä, joista kaikki olivat täysin tai osittain sitä mieltä, että omista poikkeavat mielipiteet voivat 

olla perusteltuja. Vastauksiin vaikuttaa kuitenkin, kuten yksi osallistuja kommentoi, se että 

”Tilaisuus saattaa lähtökohtaisesti kerätä jossain määrin samanmielisiä ihmisiä, jolloin kirjo ei ole 

niin suuri”. 

 

Selvästi eniten hajontaa aiheutti väittämä siitä, että vaikuttamiskahvilaan osallistumalla osallistuja 

pystyy vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon: ”Ideaalitilanteessa toteutuu, käytännössä 

ei”, ”Vaikea saada päätöksentekijät sitoutumaan muutoksiin”, ”Uskomalla omiin 

vaikuttamismahdollisuuksiin on kaiken vaikuttamisen alku”, ”Kyllä, jos asioita viedään eteenpäin”. 

Osallistujista 24 oli täysin samaa tai osittain samaa mieltä sen suhteen, että voisi osallistua 

uudelleen samantyyppisiin vaikuttamiskahviloihin. Vastaavasti kysyttäessä, että tulisiko 

yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja 

vaikuttamiskahviloiden tapaisia keskustelutilaisuuksia, oli osallistujien palaute hyvin myönteistä. 

Mahdollisuuksina tuotiin esille seuraavia seikkoja: ”Kansalaisten mielipiteiden ja kannanottojen 

tulisi olla enemmän vaikuttamassa todelliseen päätöksentekoon”, ”Kyllä, näitä useammin, 

mahdollisesti myös virallisia aloitteita tällä tapaa”, ”Tämä voisi olla osa lähidemokratiaa”. 

Haasteina korostuivat edustavuuden tavoitteluun liittyvät seikat: ”Mitä kanavaa käyttäen 
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tasapuolinen edustus kansasta? Nyt koolla samanmielisiä.”, ”Miten saataisiin keskustelun 

”kohteena” olevat ihmiset mukaan.” 

 

 

Kokemukset Rovaniemen vaikuttamiskahvilasta 

 

Myös Rovaniemen vaikuttamiskahvila koettiin suhteellisen positiivisesti. Kukaan vastaajista ei 

tälläkään kertaa ilmaissut erimielisyyttä sen suhteen, ettei omia mielipiteitä olisi ollut helppo tuoda 

esille keskusteluissa. Suurin osa osallistujista osallistuisi myös uudestaan samanlaisiin 

vaikuttamiskahviloihin. Vain 10 % osallistujista suhtautui tähän ajatukseen neutraalisti. 

Pienryhmissä keskusteleminen koettiin miellyttävänä kokemuksena ilman erimielisyyksiä. 

Osallistujien mielestä keskustelu osoitti, että myös omista mielipiteistä poikkeavat mielipiteet 

voivat olla perusteltuja.  

 

Osallistujat lähes yksimielisesti arvioivat, että yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulisi 

järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja vaikuttamiskahviloiden tapaisia 

keskustelutilaisuuksia. Heikkoudeksi arvioitiin kuitenkin ihmisten osallistuminen: ”tulevatko 

päättäjät paikalle” sekä ”tulevatko kansalaiset paikalle”. Vaikuttamiskahvilan arviointilomakkeissa 

vain yksi kysymys jakoi mielipiteitä. Se oli ”Vaikuttamiskahvilaan osallistumalla pystyn 

vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon”. Vain 10 % vastaajista oli täysin samaa mieltä, 

60 % oli osittain samaa mieltä ja 30 % vastaajista ei osannut sanoa. Tärkeänä tämän suhteen nähtiin 

ideoiden leviäminen: ”eivät vaikuta, jos eivät mene eteenpäin, tai tule luetuksi”. Kaiken kaikkiaan 

osallistujat totesivat vaikuttamiskahvilan olevan hyvä alku, jonka tuloksia jäädään odottamaan 

mielenkiinnolla. 

 

 

Kokemukset Helsingin vaikuttamiskahvilasta 

 

Vaikuttamiskahvilan arviointia varten tilaisuuden järjestäjät olivat täyttäneet valmiiksi kuusi 

idealomaketta, joita osallistujat pääsivät arvioimaan tilaisuuden lopuksi. Vaikuttamiskahvila 

koettiin melko positiivisesti. Lähes yksimielisiä oltiin siitä, että kansalaisten mielipiteiden ja 

kannanottojen tulisi olla enemmän vaikuttamassa todelliseen päätöksentekoon (21 täysin samaa 

mieltä, 1 en osaa sanoa) ja vaikuttamiskahvilan tapaisia keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisen 

päätöksenteon tukena pidettiin kannatettavina (19 täysin samaa mieltä, 1 osittain samaa mieltä). Ei 

siis ihme että suurin osa vastaajista kertoi osallistuvansa mielellään samanlaisiin 

vaikuttamiskahviloihin uudelleen (18 täysin samaa mieltä, 3 osittain samaa mieltä, 1 neutraali).  

 

Palaute keskustelun sujumisesta antoi eväitä myös vastaavien tilaisuuksien kehittämiseen jatkossa. 

Etenkin toivottiin, että vok-asukkaat eli asianomaiset olisivat vahvemmin mukana keskusteluissa 

(nyt mukana oli kaksi turvapaikkaa parhaillaan hakevaa henkilöä sekä joitakin 

maahanmuuttajataustaisia pääkaupunkiseutulaisia). Yhdessä kommentissa todettiin että ”ei ollut 
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kauheesti erimielisyyttä, olisi tärkeätä että olisi enemmän eri orientaatiolla olevia yhdessä!”. Myös 

aikaa asioiden käsittelyyn olisi yhdessä kommentissa toivottu lisää.  

 

Eniten kysymyksiä herätti vaikuttamiskahvilaan rooli yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Väitteestä että ”vaikuttamiskahvilaan osallistumalla pystyn vaikuttamaan yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon” samaa mieltä oli 1 henkilö, osittain samaa mieltä 10, kun kantansa neutraaliksi 

jätti 9 (1 en osaa sanoa). Jääkin siis nähtäväksi millä tavoin nyt esitetyt ehdotukset ja 

keskustelualoitteet tulevat vaikuttamaan niistä pyydettyjen palautteiden kautta ja muilla tavoin asiaa 

edistäen. 

 

 

Kokemukset Porvoon vaikuttamiskahvilasta 

 

Porvoon vaikuttamiskahvilan osallistujat kokivat pääosin, että pienryhmissä keskusteleminen oli 

miellyttävä kokemus (yksi osittain eri mieltä), vaikka kaikki eivät kokeneetkaan helpoksi tuoda 

esille omia mielipiteitään. Enemmistö koki, että myös omista mielipiteistä poikkeavat mielipiteet 

voivat olla perusteltuja. Nämä ovat deliberatiivisen työskentelyn perusperiaatteita, ja niitä myös 

tämän vaikuttamiskahvilan osanottajat pitivät arvokkaina.  

 

Puolet osanottajista koki, että vaikuttamiskahvilaan osallistumalla pystyi vaikuttamaan 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, vaikka osanottajat eivät olleetkaan vakuuttuneita siitä, että 

yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena kannattaisi järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja, 

vaikuttamiskahvilan tyyppisiä keskustelutilaisuuksia. Mielipiteiden ristiriitaisuus hieman yllätti. 

Myöskään kysymys siitä, että kansalaisten mielipiteiden ja kannanottojen tulisi olla enemmän 

vaikuttamassa todelliseen päätöksentekoon, ei saanut yksimielistä tukea. Näiden palautteiden 

kohdalla pitänee ottaa huomioon, että osallistujat vastasivat palautelomakkeisiin intensiivisen 

työskentelyn jälkeen kiireessä illan päätteeksi.  

 

Osa halusi ilman muuta osallistua vastaavan kaltaiseen vaikuttamiskahvilaan myös uudelleen. 

Enemmistö oli vain osittain samaa mieltä ajatuksen kanssa. Yhtään poikkipuolista mielipidettä ei 

kuitenkaan esitetty, joten työskentelytapa koettiin pääpiirteissään kiinnostavaksi ja antoisaksi myös 

Porvoossa.  
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5. LOPUKSI 

 

Vaikuttamiskahvilat pyrkivät kehittämään rohkeasti suomalaista keskustelukulttuuria yhdistämällä 

tieteen, taiteen ja kansalaiskeskustelun osaksi ajankohtaista poliittista keskustelua. Taustalla oli 

deliberatiivisen demokratian tutkijoiden ajatukset uudesta ja realistisemmasta ’tyyppi 2:n’ 

mukaisesta deliberaatiosta eli keskustelevasta ja puntaroivasta demokratiasta, joka hyväksyy ja 

rohkaisee erilaisia tapoja käsitellä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin. Vaikuttamiskahvilat 

sopivat hyvin tiedettä ja taidetta tukevan Koneen Säätiön sekä julkista keskustelukulttuuria tukevan 

Deliberatiivisen demokratian instituutin tavoitteisiin. 

 

Neljällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea järjestetyt tapahtumat tekivät tutuksi deliberatiivisen 

kansalaiskeskustelun mallia ja samalla auttoivat arvioimaan niitä heikkouksia, vahvuuksia ja 

kehitysmahdollisuuksia joita toimintaan liittyy. Rohkeat avaukset ovat rohkeita sen vuoksi, että 

niissä on kyse toiminnasta joka etsii vielä muotoaan, joskin luottaen aiempiin kokemuksiin siitä, 

että uudenlaiselle keskustelukulttuurille on Suomessa tilausta ja aiempien deliberatiivisen 

demokratian kokeilujen perusteella myös varteenotettavia mahdollisuuksia. 

 

Nyt toteutettua vaikuttamiskahviloiden sarjaa voidaan pitää onnistuneena kokemuksena monesta 

syystä. Ensinnä, mukaan saatiin lyhyessä ajassa laaja joukko toimijoita, jotka kaikki kokivat 

tärkeäksi olla mukana pohtimassa kysymystä onko Suomen kansa jakaantumassa erilaisten 

kysymysten suhteen: maahanmuuttoon liittyvät asenteet, mahdollisuus vaikuttaa oman 

elinympäristönsä kysymyksiin ja ongelmiin, hyvinvointi, kielellinen ja kulttuurinen pääoma. 

Kysymyksiä pohtimassa oli joukko kansalaisia, viranomaisia, poliittisia päättäjiä, tutkijoita, 

kulttuuriväkeä ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Toiseksi, yhdistämällä Koneen säätiön voimavarat 

(missä tärkeällä sijalla oli pääsy vuoropuheluun säätiön rahoittamien Jakaantuuko Suomi? -

tutkimusohjelman tutkijoiden kanssa) ja Deliberatiivisen demokratian instituutin osaamisen ja 

kiinnostuksen kehittää eteenpäin julkista keskustelukulttuuria tukevia uusia toimintamalleja, luotiin 

uudenlainen ’Vaikuttamiskahvila’ -toimintakonsepti, joka on sovellettavissa muihin ajankohtaisiin 

kysymyksiin. Vaikuttamiskahvilalle on selvästi ollut tilausta, sillä Suomen Setlementtiliitto on jo 

ryhtynyt järjestämään vaikuttamiskahvioita uusista teemoista, kuten esimerkiksi ’Rupla 

ajatuksistasi’ tilaisuudessa,
4
 jossa ideoitiin Helsingin Kallioon perustetun uuden Setlementtitalon 

toimintoja. Kolmas syy pitää vaikuttamiskahviloita onnistuneina kokemuksina ovat tilaisuuksissa 

tuotetut kannanotot, jotka ovat antaneet uudenlaista syötettä päättäjille ja julkiseen keskusteluun. 

Esimerkiksi Helsingin vaikuttamiskahvilassa saatiin varsin vahvaa viestiä siitä, miten 

turvapaikanhakijoiden omaehtoisuutta voitaisiin lisätä vaikkapa mahdollistamalla omatoiminen 

ruoanlaitto ja helpottamalla pankkitilin avaamista Suomessa. Maahanmuuttovirasto Migrin 

vastineessa oltiin varsin yhtä mieltä omaehtoisuuden lisäämisen tärkeydestä, joten toivoa sopii, että 

kannanotot välittyvät myös näitä koskeviin ratkaisuihin. Osallistujien kannanotoissa on kuultavissa 

harras toive siitä, että puntaroidut kannanotot eivät jäisi pölyttymään pöytälaatikoihin. 

 

                                                           
4
 http://www.setlementti.fi/?x21660=1180582 

http://www.setlementti.fi/?x21660=1180582
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Onnistumisten ohella törmättiin myös haasteisiin, jotka jatkossa on syytä ottaa huomioon. Ehkä 

keskeisimmäksi ongelmaksi osoittautui osallistujien rekrytointi ja motivointi. Kahdella 

paikkakunnalla jäätiin alle tavoitteena olleen 30 hengen osallistujamäärän; kahdella muulla 

paikkakunnalla tavoitteeseen päästiin mutta siten, että kansalaisraatien edustuksellisuutta ei ollut 

mahdollista juurikaan vahvistaa. Puuttumaan jäivät etenkin vähemmän koulutetun kansanosan 

äänet; usein paikalla oli käsiteltävän teeman asiantuntijat ja kannattajat, minkä seurauksena 

kriittisemmät äänet jäivät selvästi aliedustetuiksi. Toinen esille tullut kysymys liittyi kannanottojen 

yleisluontoisuuteen. Toki on selvää, että neljän tunnin aikana ei ole mahdollista syventyä ja 

perehtyä yksittäisiin kysymyksiin viranomaistyön vaatimalla yksityiskohtaisuudella, mikä ei tosin 

vaikuttamiskahviloiden tavoitteena ole ollutkaan. Koska tavoitteena on kuitenkin ollut tuottaa 

päätöksenteon kannalta relevanttia näkemystietoa, on jatkossa paikallaan miettiä mahdollisuuksia 

esiin nostettujen teemojen kehittelylle – tällainen voisi onnistua esimerkiksi järjestämällä uusia 

keskustelukierroksia eniten puhutelleista kannanotoista. Kolmas haaste, joka yleisemmin liittyy 

deliberatiivisen demokratian kokeiluihin, on kysymys vaikuttamiskahviloiden vaikuttavuudesta: 

pystytäänkö niillä tukemaan poliittista päätöksentekoa vahventamalla kansalaisyhteiskunnan ääntä 

ja näkökulmaa? 

 

Ihan yksinkertaisia ratkaisuja ei ole odotettavissa demokraattisen järjestelmämme valuvikojen 

paikkailuun – joista esimerkkinä on perinteiseen politiikkaan kohdistuva epäluottamus ja etäännys. 

Vaikuttamiskahvilat ovat osa hidasta prosessia, jossa pyrkimyksenä on etsiä ja rohkeasti kehittää 

uusia tapoja ottaa kansalaiset mukaan keskusteluun heitä itseään koskevista kysymyksistä – tällä 

kertaa yhdessä tutkijoiden ja taidemaailman edustajien kanssa. Kuten Setlementtiliiton käyttöönsä 

ottamasta vaikuttamiskahvila-metodista voi päätellä, tilausta uusille avauksille on olemassa, ja 

edelleen kehittelemällä voidaan löytää ratkaisuja nyt päättyneen pilottivaiheen ongelmiin. 

Hankkeen yhteydessä tuotetusta esittelyvideosta, joka löytyy DDI:n kotisivulta, on mahdollista 

saada yleiskuva siitä miten vaikuttamiskahviloita voidaan toteuttaa. Hankkeen myötä myös 

parikymmentä ihmistä neljällä eri paikkakunnalla saivat kokemusta deliberatiivisten 

keskustelutilaisuuksien järjestämisestä. 

 

Tämän raportin kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia vaikuttamiskahvilan toteutumista auttaneita 

tahoja: Koneen säätiötä niin rahallisesta kuin sisällöllisestä tuesta; kansalaisraadin osallistujia jotka 

tuottivat kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin; tapahtumien alustajia, fasilitaattoreita ja 

järjestäjiä jotka auttoivat tilaisuuksien konkreettisessa toteuttamisessa. Toki toivomme että 

kannanotot löytävät tiensä vastineista ja keskusteluista myös päättäjien pöydille ja edelleen 

eteenpäin jalostettaviksi ideoiksi. 
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Liite 1. Markkinointijuliste 
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Liite 2. Vaikuttamiskahvilan esimerkkiaikataulu  

 

Kuopion vaikuttamiskahvila 

 

Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? 

 

Keskiviikkona 27.4. klo 16.30–20.30 

Museokahvila Wanha Café, Kirkkokatu 22 

 

 

Ohjelma  

 

16.30–16.45 Kahvipöytäbuffet ja ilmoittautuminen 

 

16.45–17.00 Tervetuloa – miksi olemme täällä? 

Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö & dosentti Harri Raisio, Vaasan yliopisto  

 

17.00-17.15 Kuvia kahdesta Suomesta 

Lehtori, valokuvaaja Pasi Räsämäki 

 

17.15–17.45 Asiantuntijat kertovat 

Professori Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto 

Tiedetoimittaja Minna Malja, freelancer 

 

17.45–18.10 Asiantuntijat osallistujien tentattavana 

 

18.10–19.55 Kahvipöytäkeskustelua pienryhmissä 

 

19.55–20.20 Äänestys – mistä olemme samaa mieltä? 

 

20.20–20.30 Loppusanat  

Kansanedustaja Sari Raassina. Kuopion kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja tasa-

arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 
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Liite 3. Esimerkki idealomakkeesta (kuvassa oleva lomake on yksi Kuopion vaikuttamiskahvilan 

arviointilomakkeista) 
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Liite 4. Kuvakollaasi toteutetuista vaikuttamiskahviloista 
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Liite 5. Uutinen Porvoon vaikuttamiskahvilasta (Östnyland 17.6) 

 


