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deltagit i beredningen av dokumenten. Dokumenthelheten skickades ut på remiss 25.6.–21.9.2009 varefter
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1. Johdanto



Demokratiapoliittinen keskustelu on aktivoitunut Suomessa ja muualla Euroopassa
2000-luvulla ainakin osittain kansalaisten osallistumisessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä havaittujen muutosten seurauksena. Demokratiapolitiikka
on kuitenkin Suomessa melko uusi ja vakiintumaton käsite.
Suomalaisen demokratiapoliittisen keskustelun
ja valmistelun painopiste on ennen kaikkea kansalaisten osallisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa. Edustuksellinen
järjestelmä nähdään myös tulevaisuudessa tärkeimpänä kansalaisten osallisuuden muotona.
Edustuksellisen, osallistuvan demokratian tulevaisuuden kannalta on keskeistä kuinka uskottavaksi kansalaiset näkevät demokraattisen järjestelmämme ja minkälaista luottamusta sen instituutioihin ja toimijoihin kohdistuu. Esimerkiksi
julkiseen keskusteluun nousseella vaalirahoituksen
avoimuudella ja menettelytavoilla on suuri merkitys
edustuksellisen demokratian uskottavuudelle. On
tärkeää, että kansalaiset voivat kokea äänestämisen
ja ehdokkaaksi asettumisen mielekkääksi tavaksi
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Suomalainen demokratia on edustuksellista ja
osallistuvaa; kansalaiset ottavat osaa poliittiseen
päätöksentekoon muutenkin kuin vaalien yhteydessä. Edustuksellisuuteen perustuvan osallisuuden
ohella tarvitaan myös suoria osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vaalien välillä. Kansalaisten monimuotoisen osallisuuden näkökulmasta keskeisiä
kehittämishaasteita ovat hallinnon vuorovaikutteisuuden lisääminen ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksien vahvistaminen.

Vahva kansalaisyhteiskunta on irrottamaton osa
suomalaista osallistuvaa demokratiaa. Kansalaisyhteiskunnan ytimessä ovat järjestöt, joissa suomalaiset ovat perinteisesti rakentaneet omaa ja yhteistä
hyvinvointia ja kehittäneet yhteiskuntaa. Järjestöt
tuottavat monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä
palveluita ja rakentavat osaltaan suomalaista yhteiskuntarauhaa ja vakautta vahvistamalla kansalaisten
osallisuutta ja keskinäistä luottamusta. Vahvan kansalaisyhteiskunnan ansiosta kansalaisten tarpeet ja
näkemykset ovat välittyneet hallinnon valmisteluun
ja poliittiseen päätöksentekoon, mikä puolestaan on
luonut edellytyksiä sille, että tehdyt päätökset ovat
oikeita ja kansalaisten näkökulmasta hyväksyttäviä.
Vuosina 2003–2007 toteutetun Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman loppuasiakirja toteaa,
että Suomea velvoittaa demokratian edelläkävijän perinne. Suomi toteutti ensimmäisten maiden joukossa
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Myös hallinnon
ja kansalaisten vuorovaikutuksen kehittäjänä Suomi
on ollut maailman kärkimaita. Suomelle tyypillistä
on ollut vahva yhdessä tekemisen ja yhdessä sopimisen kulttuuri. Elinvoimainen yhdistystoiminta on
täydentänyt edustuksellista demokratiaa tarjoamalla areenan osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Myös
suoran vaikuttamisen perinne on Suomessa ollut
vahva – suomalaiset eivät ole arastelleet ottaa yhteyttä
hallinnon virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.
Kansanvallan tulevaisuudesta kannetaan yleisesti huolta vakiintuneissa demokratioissa. Samaan
aikaan kun eri puolilla maailmaa vasta otetaan askeleita kohti demokratiaa, havaitaan vakiintuneissa demokratioissa merkkejä jonkinlaisesta demokratian
hiipumisesta tai ainakin ”väsähtämisestä”. Tämä
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näkyy laskevina äänestysprosentteina, vähentyvänä järjestöosallistumisena sekä etenkin nuorten vähäisenä kiinnostuksena politiikkaan ja perinteiseen
kansalaistoimintaan.
Identiteettien muutoksen ja yksilöllistymisen
myötä perinteinen osallistuminen ja vaikuttaminen puolueiden ja järjestöjen kautta on vaihtumassa yhä yksilökeskeisempään, projektimaisempaan ja
verkostoituvampaan osallisuuteen. On myös esitetty
huolia siitä, onko kyse sittenkään vain osallistumisen
muotojen muuttumisesta vai onko kansanvaltainen
osallistuminen tosiasiassa kokonaan hiipumassa.
Myös Suomessa osallistuminen on muutoksessa, joka herättää huolta demokratian tulevaisuudesta. Äänestysaktiivisuuden lasku on ollut meillä
jopa nopeampaa kuin Euroopassa yleisesti. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia yhdistystoimijoita,
mutta erityisesti monet yhteiskunnallisesti suuntautuneet järjestöt ovat huolissaan tulevaisuudestaan. Vielä on vaikea ennustaa, minkä merkityksen
perinteisten kansalaistoiminnan muotojen rinnalle
syntyvä verkostoituva ja epämuodollinen kansalaistoiminta suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa
saa. Suomalaiselle kehitykselle on leimallista osallistumisen vahva polarisoituminen.
Kaikki eivät ole yhtä mieltä siitä, kuinka huolissaan demokratian tulevaisuudesta tulisi olla. Usein

Demokraattisen
osallistumisen
ulottuvuudet osallistuvassa
demokratiassa.

ajatellaan, että yhteiskunnallinen osallistuminen ja
aktiivisuus on eräänlaista aaltoliikettä, jossa esimerkiksi pitkään jatkunut yhteiskunnallinen vakaus
osaltaan johtaa aktiivisuuden hiipumiseen ja vaikeampien aikojen koittaessa kiinnostus yhteiskunnalliseen osallistumiseen jälleen vahvistuu. Näkemystä
vastaan kuitenkin puhuu osaltaan se, että Suomessa
passiivisia ovat nimenomaan heikommassa asemassa olevat – siis ne, joiden voisi arvella kaipaavan
yhteiskunnallisia muutoksia. Sen sijaan vakaudesta
ja hyvinvoinnista nauttivat koulutetut ja hyvin toimeentulevat ryhmät ovat edelleen melko aktiivisia
sekä äänestäjinä että esimerkiksi yhdistystoiminnassa.
Voidaan myös kysyä, kuinka legitiimejä yritykset kansalaisten aktivointiin ylipäätään ovat – demokratiaan kuuluu myös oikeus olla osallistumatta.
Toisaalta kansalaiset kuitenkin arvostavat demokratiaansa eivätkä ole halukkaita luopumaan siitä.
Passiivisuus ei näin ollen niinkään liittyne haluttomuuteen osallistua kuin siihen, ettei olemassa olevia
kanavia koeta mielekkäiksi eikä niitä osata käyttää.
Vaarana on, että yhteiskunnalliset ongelmat ja turhautuminen purkautuvat jatkossa pikemminkin
suorana ja suoraviivaisena toimintana, jos perinteisten osallistuvan demokratian vaikutuskanavien
perinne ja osaaminen pääsevät hiipumaan.

Järjestöosallistuminen

Suora vaikuttaminen

Äänestäminen
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1.1 Länsimaisen
demokratian haasteet
Globalisaatio, maailmanlaajuiseen muuttoliikkeeseen liittyvä monikulttuuristuminen sekä hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen ovat merkittäviä haasteita demokratian näkökulmasta. Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen on
Suomessakin nousemassa poliittisten kysymysten
keskiöön. i Vaikeassa taloustilanteessa eri väestö- ja
intressiryhmien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet jäävät helposti toissijaisiksi kysymyksiksi.
Kuitenkin juuri vaikeina aikoina demokratian uskottavuuden ja toimivuuden merkitys korostuu. Talouskriisi horjuttaa hyvinvointia ja tuo mukanaan
yhteiskunnallista turhautumista ja syrjäytymistä,
joilla voi olla vaikutuksia myös yhteiskuntarauhaan.
Talouskriisin jälkihoidossa tarvitaankin uskottavia
kanavia ja rakenteita kansalaisten näkemysten ja tarpeiden esille nostamiselle, vaikuttamiselle ja puntaroivalle kansalaiskeskustelulle.
Demokratian perusedellytykset ovat muuttuneet voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Globaalin markkinatalouden kasvu johtavaksi
instituutioksi on kaventanut kansallisen poliittisen
päätöksenteon liikkumatilaa ja mahdollisuuksia.
Myös Euroopan unionin laajentuminen on muuttanut kansainvälisen politiikan kenttää merkittävästi. Haasteeksi on noussut toisaalta eurooppalaisen
demokratian kehittäminen, toisaalta kysymys demokratiasta globaalissa yhteisössä. Demokratian
voidaan ajatella kaipaavan uudelleenmäärittelyä
muuttuneessa toimintaympäristössä.
Elinkeinorakenteen muutos ja elintason nousu
ovat yleisesti lieventäneet yhteiskuntaluokkien välisiä eroja eurooppalaisissa demokratioissa. Poliittiset
kysymykset ovat samaan aikaan monimutkaistuneet. Puolueiden ja poliittisten yhdistysten jäsenmäärät ovat pienentyneet ja puolueiden aatteelliset
i Euroopan komission rahoittaman Migrant Integration Policy
Index (Mipex) -tutkimushankkeen avulla on vertailtu EU-maiden
maahanmuuttopolitiikkojen toteutumista 140 muuttujan avulla.
Vuoden 2006 lukujen perusteella EU25-maiden kotouttamispolitiikka
menestyi heikoimmin kansalaisuuteen ja poliittiseen osallistumiseen
liittyvissä kysymyksissä. Suomen poliittista osallistumista edistävät
ohjelmat sijoittuivat kolmanneksi tehokkaimmiksi Ruotsin ja
Luxemburgin jälkeen.

ohjelmat samankaltaistuneet. Äänestysaktiivisuus
on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana
miltei kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Perinteisten
järjestöjen ja puolueiden rinnalle on syntynyt uusia
verkostomaisia osallistumismuotoja.
Monissa kehittyvissä maissa Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä itäisessä Euroopassa on moniarvoisen demokratian haastajaksi noussut vahvan
valtionjohtajan ympärille rakennettu yhteiskuntamalli, jossa poliittinen johto lupaa nopeampaa taloudellista kehitystä, mikäli sen annetaan toimia
ilman opposition häirintää. Talouskriisin jälkeen
on mahdollista arvioida tarkemmin tällaisen yhteiskuntamallin merkitystä. Myös moniarvoisuuden korvaaminen yhteen uskontoon perustuvalla
oikeus- ja hallintojärjestelmällä on synnyttämässä
demokratiahaasteen maissa, joissa köyhyys ja työttömyys ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia.
Globalisaation tunnuspiirteitä ovat maailmanlaajuinen kulttuurillinen yhdentyminen, nopea ja
globaali tiedon leviäminen sekä yhä vapaampi pääoman, tavaroiden ja palveluiden liikkuvuus yli kansallisten rajojen. Globalisaatio vaikuttaa yhtälailla
sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin suhteisiin.
Niin finanssimarkkinat, ympäristöpolitiikka, tuotanto ja teknologia, ihmisoikeudet kuin kulttuurikin ovat globalisoitumassa.
Teknologian kehitys on omalta osaltaan demokratisoinut tiedonvälitystä avaamalla uusia potentiaalisia vaikutuskanavia. Maailma on verkottuneempi ja keskinäiset riippuvuussuhteet vahvem-pia
kuin milloinkaan aikaisemmin. Toisaalta puhutaan
digitaalisesta kuilusta, joka kuvaa yksilöiden, ryhmien ja valtioiden erilaisia edellytyksiä käyttää
hyväkseen kehittyvää tieto- ja viestintäteknologiaa. Jako on yhtä lailla globaali, paikallinen kuin
sosiaalinenkin. Digitaalisen kuilun taustatekijöinä
ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus ja varallisuus, osaaminen sekä esimerkiksi julkisen vallan suhtautuminen kansalaisten toimintaan tietoverkoissa.
Globalisaation myötä paikallisilla ilmiöillä on
yhä enemmän maailmanlaajuisia vaikutuksia. Taloussuhdanteiden heilahtelut eivät pysähdy valtioiden rajoihin, mikä pienentää kansallisesti harjoitettavan talouspolitiikan liikkumatilaa. Ilmansaasteet,
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järjestäytynyt rikollisuus ja tartuntatautiepidemiat
vaativat nekin ylikansallista päätöksentekoa ja sääntelyä. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin ylikansallisen päätöksenteon suhde kansalliseen kansanvaltaan.
Globalisoituvassa maailmassa paikallisen ja
alueellisen itsehallinnon merkitys korostuu. Demokratiaa voidaan monimutkaistuvassa maailmassa
päätöksenteon etääntymisen vastapainona vahvistaa tuomalla päätöksentekoa niin lähelle kansalaista
kuin mahdollista. Alueellisille yhteistyörakenteille
voi olla tarvetta myös kansallisesti tai kansainvälisesti sovittujen hallinnollisten rajojen yli, esimerkiksi taloudellisten tai ympäristöintressien tai kulttuurisen yhteenkuuluvaisuuden takia. Paikallisen
väestön kuuleminen ja osallistumismahdollisuudet
voivat tällöin vahvistaa päätöksenteon legitimiteettiä. Päätöksenteon alueellistamisella ei kuitenkaan
yksin kyetä poistamaan globaaliin päätöksentekoon
sisältyvää demokratiavajetta.
Kansallisvaltion aseman voidaan ajatella heikentyneen ylikansallisen päätöksenteon ja talouden globalisaation seurauksena. Nationalismi elää kuitenkin edelleen vahvana erityisesti uusissa demokratioissa. Toisaalta kansallistunteeseen voimakkaasti
vetoavat puolueet ovat menestyneet paikoittain
hyvin myös vakiintuneemmissa demokratioissa.
Globalisaatio on lisännyt paitsi pääomien, tavaroiden ja palveluiden myös ihmisten liikkuvuutta.
Suhtautuminen lisääntyneeseen maahanmuuttoon
on tämän seurauksena noussut monissa maissa politiikan keskiöön. Maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset ovat demokratian
kehittämisen kannalta keskeisiä.
Maahanmuuttajien on ensimmäisestä polvesta lähtien voitava tuntea olevansa täysivaltaisia ja
yhdenvertaisia yhteiskunnan jäseniä. Sama koskee
muitakin ihmisryhmiä sosioekonomiseen taustaan,
sukupuoleen tai ikään katsomatta. Väestöryhmien
jääminen yhteiskunnan ulkopuolelle johtaa legitimiteettikriisiin, joka puolestaan voi purkautua
väkivaltaisenakin liikehdintänä – esimerkkinä tästä
voidaan mainita vaikkapa mellakoiksi leimahtaneet
levottomuudet Pariisin lähiöissä 2005 ja Malmössä
2008. Yhteiskunnallisen tyytymättömyyden pur-

kautuminen mellakoina kertoo paitsi kotouttamispolitiikan myös demokratiapolitiikan epäonnistumisesta. Toimeentulon perusedellytysten lisäksi
onkin kiinnitettävä huomiota eri ihmisryhmien
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin.
Päätöksenteon siirtyminen kansalliselta ylikansalliselle tasolle saattaa sekin heikentää demokratian legitimiteettiä. Euroopan unioni on omalta
osaltaan pyrkinyt vastaamaan ylikansallisen päätöksenteon haasteeseen. Toisaalta unionin päätöksenteko on edelleen monelta osin hallitustenvälistä
eikä vahvaa EU-kansalaisen identiteettiä näytä vielä
kansalaisten keskuudessa rakentuneen. Unionia ja
sen päätöksentekoa on samalla arvosteltu demokratiavajeesta ja avoimuuden puutteesta. Europarlamenttivaalit houkuttelevat monissa jäsenmaissa
vaaliuurnille alle puolet äänioikeutetuista.
Jäsenvaltioiden suhde Euroopan unioniin on
herättänyt keskustelua myös kansansuvereniteetista eli kansallisesta itsemääräämisoikeudesta. Unionin jäsenmaat ovat luovuttaneet osan päätäntävallastaan ylikansallisille toimielimille kuten EU:n
parlamentille, komissiolle ja ministerineuvostolle,
joissa tehdään myös kaikkia jäsenmaita sitovia
enemmistöpäätöksiä. Samoin yhteisöoikeus sijoittuu hierarkkisesti kansallisen oikeuden yläpuolelle
ja Euroopan keskuspankki vastaa euromaiden rahapolitiikasta. Toisaalta kompetenssi-kompetenssi, eli
toimivalta päättää omasta toimivallasta, on säilynyt
jäsenmailla itsellään, mikä periaatteessa mahdollistaa päätösvallan palauttamisen kansalliselle tasolle.
Vaikka kansallisvaltio ja nationalismi ovatkin
kohdanneet globalisaation haasteen, ei globalisaation vaikutusta tule liioitella – kansallisvaltiot tuskin ovat katoamassa mihinkään. Tästä huolimatta
mahdollinen kansallisvaltion kriisi on jossain määrin myös demokratian kriisi, sillä länsimainen demokratia on rakennettu kansallisvaltion perustalle.
Väestön ikääntyessä myös hyvinvointivaltion
ongelmat ja hyvinvointipalveluverkoston ylläpito
herättävät keskustelua läntisissä demokratioissa. Globalisaatio, pienentyneet etäisyydet sekä informaation
entistä nopeampi leviäminen ovat nekin keskeisesti
vaikuttaneet kansalaisten poliittisiin osallistumismahdollisuuksiin. Samalla monikansallistuvan me-
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dian valta on kasvanut ja sillä on yhä keskeisempi
rooli poliittisen agendan muodostamisessa.
Globalisaatiolla on siis kiistämättömiä vaikutuksia myös demokratiaan, vaikka näiden vaikutusten merkityksestä voikin olla erilaisia näkemyksiä.
Uhat ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä. On
pelätty, että ylikansallinen päätöksenteko siirtyy
avoimista istuntosaleista yhä useammin suljettuihin kabinetteihin ja päätökset samalla kansalaisten
ulottumattomiin. Toisaalta esimerkiksi tieto- ja
viestintäteknologian kehitys mahdollistaa myös
kansalaistoimijoiden globaalin verkottumisen sekä
entistä nopeamman tiedon vaihdon ja levittämisen.
Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa edustuksellisen demokratian mekanismien kautta kansainvälisissä järjestöissä tapahtuvaan päätöksentekoon
tai kansainvälisiin kehityskulkuihin toteutuu hyvin
moniportaisesti ja välillisesti sekä usein virkamiestyönä. Tieto valmisteluvaiheessa olevista asioista on
monasti ei-julkista. Edustuksellisen demokratian
rinnalle onkin kohonnut suoria kansalaisvaikuttamisen tapoja sekä kansainvälisten että paikallisten
kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta. Järjestöjen
sekä niihin osallistuvien henkilöiden määrä on
globaalisti noussut merkittävästi.
Kansalaisten osallistumisessa tapahtuneita
muutoksia on tarkasteltu paljon identiteettien muutoksen näkökulmasta. Kollektiivisten identiteettien
on nähty olevan korvautumassa yhä yksilöllisemmillä, projekti- tai ”narikkaidentiteeteillä”. Kiinteiden yhteisöjen sijaan yksilön identiteetti kiinnittyy
alituisessa liikkeessä oleviin verkostoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Identiteettien muutoksen myötä
yhteisöllisyyden on nähty hiipuvan ja korvautuvan
jonkinlaisella verkottuneella yksilöllisyydellä. Identiteettien muutokselle ja yhteisöllisyyden hiipumiselle on etsitty selityksiä ihmisten ajankäytössä, asumisessa ja työelämässä tapahtuneista muutoksista.
Muuttoliikkeen ja työelämän muutosten seurauksena ihmissuhteet naapurustossa ja työpaikoilla eivät
muodostu yhtä tiiviiksi ja vastavuoroisiksi kuin aikaisemmin. On nähty, että median parissa vietetyn
ajan lisääntyminen on osaltaan vähentänyt aikaa,
jonka ihmiset käyttävät keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen.

Yksittäiset selitykset eivät kuitenkaan tunnu selvittävän havaittua identiteettien ja yhteisöllisyyden
murrosta. Yleisesti selitykseksi nostetaankin jonkinlainen ”sukupolvimurros”. Ikä on keskeinen osallistumista ja osallistumisaktiivisuutta selittävä tekijä
sekä Euroopassa että esimerkiksi Yhdysvalloissa.
Sotien ja kylmän sodan jälkeen syntyneiden sukupolvien avainkokemukset ovat erilaisia kuin heidän
vanhempiensa ja isovanhempiensa, joten ne rakentavat toisenlaista maailmankuvaa ja kokemusta
yhteiskunnasta, yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja
vaikuttamisesta. Kollektiivisten identiteettien murtumisen myötä esimerkiksi median – tai politiikan
– yleisöt sirpaloituvat. Suurten enemmistöjen, ideologioiden tai ”suuren yleisön” tilalle syntyy suuri
määrä pieniä yleisöjä, ideologioita, vähemmistöjä
ja ”heimoja”.
Havaitut muutossuunnat ovat herättäneet Euroopassa keskustelua demokratiapolitiikan haasteista. Keskustelua käydään hallinnon avoimuudesta ja
läpinäkyvyydestä, kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuudesta ja uusien keinojen avaamisesta kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.
Mahdollisuudet suoran demokratian vahvistamiseen kiinnostavat.
Demokratian maailmanlaajuinen kehitys tulevaisuudessa vaatii paitsi valtioidenvälistä ja ylikansallista yhteistyötä myös vastuunkantoa yksittäisiltä
demokraattisilta valtioilta. Monien kehitysmaiden
heikko ihmisoikeustilanne yhdistettynä kansantaloudelliseen riippuvuuteen ulkopuolisista maista
aiheuttaa demokratisoitumiskehitykselle haitallisen
noidankehän. Näiden maiden demokratisoitumisen
ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan tukeminen on
tärkeää paitsi moraalisesta näkökulmasta myös konfliktien ennaltaehkäisemiseksi.
Vaikka teknologian kehitys ja talouden globalisaatio etenevät nopeasti, valtiorakenteiden muutos
on suhteellisen hidasta. Globaali demokratia ja maailmankansalaisuus ovat toistaiseksi utopiaa. Demokratisoitumiskehityksen tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa edes lyhyellä aikavälillä. Länsimaisen
demokratian haasteisiin voidaan kuitenkin vastata
kestävälle pohjalle rakennetulla, globaalia vastuuta
kantavalla demokratiapolitiikalla.
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1.2 Yhteiskunnallinen
osallistuminen Suomessa
Suomalaiset arvostavat paljon demokratiaansa.
Yli 90 prosenttia suomalaisista pitää demokratiaa
parhaana hallitsemisjärjestelmänä. Monet aktiivista kansalaisuutta mittaavat tunnusluvut ovat kuitenkin pitkään heikentyneet. Tämä koskee muun
muassa äänestysaktiivisuutta valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, puoluetoimintaan osallistumista
sekä vaaleilla valittujen instituutioiden arvostusta.
Voidaankin olla huolissaan demokratian tulevaisuudesta, jos ihmiset eivät ole enää valmiita osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon tai kokevat,
ettei heillä ole todellisia vaikutuskanavia päätöksentekoon.
Myös osallistumiserot, ja sitä kautta eriarvoisuus
eri väestöryhmien välillä, ovat kasvaneet. Äänestäminen ja järjestöosallistuminen ovat perinteisesti
olleet osa suomalaisten laajaa kansanvaltaista osallistumista. Suomalaisessa yhteiskunnassa osallistuminen on kuitenkin vahvasti polarisoitumassa.
Hyvin koulutetut, hyvätuloiset ja varttuneemmat
suomalaiset äänestävät ja osallistuvat edelleen aktiivisesti yhdistystoimintaan, kun taas nuoret, heikommin koulutetut ja heikommassa asemassa olevat syrjäytyvät osallistuvasta kansalaisuudesta. On
arvioitu, että vaikka osa nuorista on hyvinkin aktiivisia, noin puolelle aikuistuvista nuorista ei lainkaan
rakennu osallistuvan kansalaisen identiteettiä.
Kansainvälisissä vertailuissa suomalaisnuorten
kiinnostus politiikkaan sijoittuu vertailumaiden
häntäpäähän. Ja vaikka huolta kannetaan nimenomaan nuorten osallistumisesta, on syytä huomata, että aikaisempaa passiivisempiin sukupolviin
kuuluvat jo keski-ikäiset, 1960-luvulla syntyneet.
Yhteiskunnallisen passivoitumisen juuret ovat siis
jo vuosikymmenien takana, eikä nopeaa suunnanmuutosta näin myöskään liene realistista odottaa.
Kotikasvatuksessa ja kouluopetuksessa uudet sukupolvet saavat tämän päivän nelikymppisiltä olennaisesti vähemmän aktiivisen kansalaisuuden mallin
kuin keski-ikäiset ovat saaneet omilta vanhemmiltaan. Tuore selvitys kertoo, että suomalaiskodeissa
ei juuri enää puhuta politiikasta. Vain noin joka
kuudes yläkoulu- tai lukioikäinen tietää esimerkiksi,

mitä puoluetta vanhemmat, tai edes toinen heistä,
äänestävät.
Aiempaa enemmän on keskustelussa esiin nostettu myös maahanmuuttajien osallistuminen ja
osallisuus. Maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskunnan toimintaan on monilta osin kantaväestöä heikompaa. On myös havaittu, että joidenkin
negatiivisten ilmiöiden taustalla on vielä toisen tai
kolmannen sukupolven kohtaamia muun muassa
osattomuuden, rasismin ja syrjinnän kokemuksia.
On ensiarvoisen tärkeätä pohtia, miten suomalaista demokratiaa voitaisiin jatkossa kehittää niin,
että mahdollisimman moni suomalainen kokee
osallistumisen arvokkaaksi ja kokee tuleensa kuulluksi. Sukupuoli ei suoraan nouse erityisen vahvaksi taustatekijäksi osallistumisen polarisoitumisessa.
Tiedetään kuitenkin, että nuorten naisten politiikan
tietämys ja kiinnostus politiikkaan ovat heikompia
kuin nuorten miesten. Toisaalta passiivisimpia esimerkiksi äänestäjinä ovat nuoret, heikosti koulutetut miehet. Sukupuoli ei siis ole merkityksetön tekijä
kansalaisten demokraattisen osallistumisen taustalla, vaan päinvastoin kysymys, joka on perusteltua
huomioida läpileikkaavasti kaikissa osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

1.2.1 Osallistumisen kehityssuuntia
Äänestysvilkkaus ja puoluejäsenten määrä ovat
Suomessa laskeneet jyrkemmin kuin muissa läntisissä demokratioissa keskimäärin. Laskusuunta
on tosin viime aikoina loiventunut tai osittain jopa
pysähtynyt. Ei kuitenkaan ole syytä uskoa, että äänestysaktiivisuuden pohjataso olisi nyt saavutettu
ja äänestysaktiivisuus olisi kääntymässä pysyvään
nousuun. Itse asiassa voidaan pitää selvänä, että äänestysaktiivisuus jatkaa laskuaan väestön ikääntyessä ja yhä uusien sukupolvien omaksuessa pysyvästi
äänestämättömyyden.
Valtaenemmistö suomalaisista pitää vielä äänestämistä kansalaisvelvollisuutenaan. Äänestämisen
normi on kuitenkin höltymässä ja yhä useammat
ilmoittavat tarvitsevansa jonkin muunkin hyvän
syyn äänestää. Normin murtuminen voi osaltaan
nopeuttaa äänestysaktiivisuuden hiipumista – kan-
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salaiset eivät enää joudu perustelemaan itselleen ja
lähipiirilleen äänestämättä jättämistä vaan pikemminkin sitä, miksi ylipäätään haluavat äänestää.
Vaikka osallistuvassa demokratiassa äänestäminen on vain yksi tapa osallistua ja vaikuttaa,
äänestysaktiivisuus on avainkysymys demokratian
uskottavuuden kannalta. Jos enemmistö äänioikeutetuista vapaaehtoisesti luopuu äänioikeudestaan
jättämällä äänestämättä, on kyseenlaista, miten
legitiiminä kansalaisten enemmistö tosiasiassa pitää vähemmistön valitsemien edustajien tekemiä
päätöksiä ja valitsemia kehityssuuntia. Esimerkiksi
uudesta lainsäädännöstä arviolta noin puolet on
tavalla tai toisella kytköksissä EU:ssa tapahtuvaan
päätöksentekoon. Voidaankin kysyä, minkälainen
merkitys päätöksenteon koettuun legitimiteettiin
on sillä, että Euroopan parlamenttivaaleissa suomalaisista vain reilu kolmannes äänestää.
Myös perinteinen järjestöosallistuminen on
muutoksessa. Suomalaiset kuuluvat edelleen yhdistyksiin ja uusia yhdistyksiä perustetaan vilkkaasti.
Syvempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että etenkin
nuorten kiinnostus osallistua perinteiseen järjestötoimintaan on vähäistä. Kansanvallan kannalta huolestuttavaa on myös se, että hiipumassa on etenkin
yhteiskunnallisesti suuntautunut yhdistystoiminta.
Erilaisella vapaa-ajan harrastustoimintaan keskittyvällä yhdistystoiminnalla on suuri merkitys sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin tuottamisessa.
Järjestötoiminta on kuitenkin myös perinteisesti
tarjonnut väylän kansalaisten tarpeiden ja näkemysten kanavoitumiseen julkisen vallan valmisteluun ja päätöksentekoon. Juuri tällä ”demokratiavyöhykkeellä” järjestötoiminta näyttää kuitenkin
olevan hiipumassa.
Perinteistä, yhdistyksissä tapahtuvaa kansalaistoimintaa on syytä vaalia. Yhdistykset kokoavat
yhteen kansalaisten tarpeita ja odotuksia, ja välittävät niitä eteenpäin. Ne myös tarjoavat areenan
kansalaisten kohtaamiselle, sosiaalisen pääoman,
luottamuksen ja hyvinvoinnin rakentamiselle, yhteisvastuulle ja pitkäjänteiselle yhteiskunnalliselle
vaikuttamiselle ja yhteistyölle. Yhdistyksillä on
suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa ja sitä kautta
suomalaisessa yhteiskunnassa ehkä suurempi mer-

kitys kuin missään muualla. Yhdistystoiminnassa
on kuitenkin käynnissä kehityssuuntia, jotka osaltaan vahvistavat huolta demokraattisen osallistumisen tulevaisuudesta. Yhdistyskenttä on jakautunut
tai jakautumassa elinvoimaiseen ja hiipuvaan, jossa
elinvoimaisia ovat etenkin erilaiset harrastusjärjestöt, jotka tuottavat jäsenilleen elämyksiä, sosiaalisia
kontakteja ja vapaa-ajanpalveluita. Sen sijaan puolueet ja yhdistykset, joilla on jokin yhteiskunnallinen päämäärä, ovat yleisesti huolissaan siitä, miten
saada mukaan nuoria ja nuoria aikuisia.
Yhteiskunnassa on virinnyt myös uudenlaista
osallistumista ja vaikuttamista, joka ei rakennu perinteisen yhdistystoiminnan ympärille. Uusi osallistuminen on tyypillisesti epämuodollista, verkostoituvaa ja usein verkossa organisoituvaa. Uusi kansalaistoiminta rakentuu projekteiksi, kampanjoiksi,
näytösluonteisiksi spektaakkeleiksi, hetkittäisiksi
elämyksiksi ja muuntuviksi verkostoiksi. Myös perinteinen järjestötoiminta omaksuu elementtejä ja
toimintatapoja epämuodollisesta kansalaistoiminnasta puhutellakseen uusia jäsensukupolvia, joita
perinteiset, pitkäjänteistä sitoutumista edellyttävät
toimintamuodot eivät enää kiinnosta.
Jossain määrin ongelmalliseksi voidaan nähdä
se, että uusi aktivismi keskittyy usein vaikuttamaan melko suppealla alueella eikä toiminta ole
kovin pitkäkestoista; vaikuttaminen sirpaloituu.
Epäkonventionaalisissa osallistumismuodoissa
keskeisellä sijalla on usein kuluttajuus ja kuluttajavalinnat. Tämä herättää kysymyksen siitä, missä
määrin kuluttajuuteen keskittyvä osallistuminen
asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan: kaikilla
ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia äänestää omilla
kuluttajavalinnoillaan.
Toistaiseksi on vielä vaikeaa ennustaa, missä
määrin uusista osallistumismuodoista ja kanavista
on tulossa arkisia, koko kansan osallistumismuotoja. Olemassa oleva tutkimustieto kertoo, että
esimerkiksi internetissä aktiivisesti toimivat ovat
pääasiassa aktiivisia myös verkon ulkopuolella.
Valtaosalle verkossa osallistuvista ja vaikuttavista
internet on lähinnä perinteistä toimintaa täydentävä muoto. On kuitenkin viitteitä siitä, että nimenomaan nuorempien ikäryhmien keskuudessa verk-
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Suomalaisen demokratian tila – SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Vahvuudet

Heikkoudet

• Demokratian perinne

• Osallistumisen ja yhteiskunnallisen kiinnostuksen vahva polarisoituminen muun
muassa iän, koulutuksen, sosioekonomisen
aseman ja asuinpaikan mukaan

• Yhteiskunnallinen vakaus
• Vahva kansalaisyhteiskunta,
yhdistystoiminnan vahva perinne
• Yhdessä sopimisen kulttuuri
• Epähierarkkinen yhteiskunta, suoran
vaikuttamisen perinne
• Äänestämisen ”normi” edelleen melko
vahva etenkin vanhemmissa ikäryhmissä
• Demokratian arvostus korkealla
• Kansalaisten korkea sivistystaso ja
koulujärjestelmä antavat hyvät tiedolliset
valmiudet kansalaisille

• Äänestysaktiivisuuden trendi laskeva jo
pitkään, äänestysaktiivisuus Suomessa
eurooppalaisittain melko heikkoa
• Nuoremmissa ikäryhmissä vähäinen
äänestysinto jäämässä pysyväksi,
äänestysaktiivisuuden lasku edelleen
näyttää väistämättömältä
• Nuorten vähäinen innostus
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja
vaikuttamiseen, kokemus siitä, ettei
nuorten ääntä haluta yhteiskunnassa kuulla
• Politiikka mielletään muita Pohjoismaita useammin kielteiseksi asiaksi, puolueiden ja
poliitikkojen arvostus heikkoa
• Koti- ja koulukasvatus eivät anna riittäviä
eväitä poliittis-yhteiskunnallisen identiteetin
rakentamiseen

Mahdollisuudet

Uhat

• Vaalijärjestelmän uudistaminen ja vaalirahoituksen läpinäkyvyyden lisääminen
voivat vahvistaa vaaleja ja kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksia kohtaan koettua
luottamusta

• Äänestysaktiivisuuden lasku jatkuu ja voi
ikärakenteen muutoksen ja äänestämisen
”normin” murtuessa jopa nopeutua

• Äänestysaktiivisuuden lasku
kunnallisvaaleissa näyttää pysähtyneen
• Suoran demokratian vahvistaminen
edustuksellisen demokratian
menettelytapojen rinnalla
• Tietoyhteiskuntakehitys mahdollistaa uusien
osallistumiskanavien ja -mahdollisuuksien
kehittämisen
• Uudentyyppistä epämuodollista ja
verkostoituvaa kansalaistoimintaa kehittyy
perinteisten osallistumismuotojen rinnalle ja
yhteyteen
• Lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksien ja
demokratiakasvatuksen kehittäminen

• Kiinnostus kansalaistoimintaan hiipuu, uudet
osallistumismuodot jäävät suppealukuisen
aktiivisten ryhmän varaan
• Kolmannen sektorin erityispiirteiden ja
itsenäisyyden vaarantuminen, järjestöjen
roolin kaventuminen palveluntuottajiksi
• Äänestysaktiivisuuden lasku ja
yhteiskunnallisen osallistumisen hiipuminen
heikentää kansanvallan uskottavuutta ja
päätöksenteon legitimiteettiä
• Kansalaisten osallistumisen hiipuessa
kehityssuuntana virkamies-/asiantuntijavalta
• Erityisesti heikommin koulutetut nuoret ja
maahanmuuttajat ovat vaarassa syrjäytyä
yhteiskunnallisesta osallistumisesta
• Polarisoituminen ja yhteiskunnallinen
turhautuminen voivat johtaa myös
esimerkiksi väkivaltaisiin purkauksiin
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ko saattaa tarjota luontevan ja kiinnostavan osallistumiskanavan myös niille, jotka muuten eivät
ole kiinnostuneita osallistumaan ja vaikuttamaan.
On kuitenkin mahdollista, että osallistuminen jatkossa polarisoituu entistä vahvemmin ja verkko
jää pienen yhteiskunnallisesti suuntautuneen eliitin vaikutuskanavaksi kansalaisten enemmistön
omaksuessa verkon lähinnä palvelujen, viihteen ja
elämysten areenaksi.
Toisaalta sekä hallinnon että järjestöjen haasteeksi nousee, mikä sija uusimuotoiselle kansalaistoiminnalle annetaan. Vaarana on, että perinteinen
kansalaistoiminta arvotetaan ”oikeaksi kansalaistoiminnaksi” ja uusimuotoinen, yksilöllisempi ja
epämuodollisempi kansalaistoiminta ajatellaan
jonkinlaiseksi marginaali-ilmiöksi.
Kansalaistoiminnan muutossuunnat on syytä
tunnistaa, ja huolehtia, että myös uusien sukupolvien uudenlaiselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle voidaan luoda edellytyksiä. Jos uusia osallistumisen ja vaikuttamisen areenoita ei tunnisteta tai
ne sivuutetaan merkityksettöminä, vahvistetaan
erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyvää
kokemusta siitä, ettei heitä halutakaan yhteiskunnassa kuulla.
Suomalaisen demokratiapolitiikan kannalta on
tarpeen tarkastella demokraattista osallistumista ja
sen ongelmakohtia kokonaisuutena. Edustuksellisessa demokratiassa on tärkeää, että kansalaiset

jatkossakin näkevät äänestämisen mielekkääksi tavaksi osallistua ja vaikuttaa. Samalla on pohdittava,
millä tavoin niin perinteiselle järjestötoiminnalle,
uudentyyppiselle epämuodolliselle kansalaistoiminnalle kuin kansalaisten suoralle osallistumiselle
ja vaikuttamisellekin voidaan luoda edellytyksiä.
Tässä asiakirjassa demokratian vahvistamista on käsitelty kolmesta näkökulmasta: suuren ja
pienen demokratian näkökulmasta sekä eräiden
demokratian toteutumiseen liittyvien edellytysten
näkökulmasta. ”Suurella demokratialla” tarkoitetaan asiakirjassa lailla säädettyä, institutionaalista
demokratiaa, jonka muotoja ovat äänestäminen
vaaleissa, luottamushenkilöjärjestelmä, kansanäänestykset tai muu lakiin sisältyvä suora demokratia.
”Pienellä demokratialla” puolestaan tarkoitetaan
kansalaisyhteiskunnan toimintaa, joka voi toteutua
yhdistystoimintana, epämuodollisena kansalaisverkostojen toimintana tai yksittäisten kansalaisten
suorana osallistumisena ja vaikuttamisena. Demokratian edellytyksistä nostetaan esille kysymykset
kansalaiseksi kasvamisesta, sananvapaudesta ja
median roolista, hallinnon kehittämistyöstä sekä
demokratiapolitiikan valmistelussa tarvittavasta
tietopohjasta.
Oheiseen SWOT-analyysiin on pyritty tiivistämään tässä asiakirjassa esille nousevia suomalaisen
demokratian vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
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2. Kohti demokratiapolitiikkaa



Demokratian ja kansalaisyhteiskunnan
elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että
demokratian, demokraattisen osallistumisen, järjestelmän ja instituutioiden kehittymistä seurataan ja
tutkitaan, ja että niissä ilmenneistä muutoksista ja
kehittämistarpeista käydään keskustelua.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
(2003–2007) loppuasiakirjassa suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteeksi asetetaan, että Suomi
tunnetaan perinteidensä mukaisesti demokratian kehittämisen edelläkävijänä ja että aktiivinen
kansalaisuus on keskeisten tunnuslukujen valossa
Euroopan parhaiden maiden tasolla. Päätöksenteko perustuu kansalaisten laajaan osallistumiseen ja
kansalaisten yhdenvertaisuuteen.
Kansanvallan ytimessä on vapaa, itsenäinen ja
täysivaltainen kansalainen, joka harkitsee, asettaa
tavoitteita ja tekee päätöksiä yhdessä toisten kanssa. Päätöksentekoa edeltävä keskustelu on tärkeässä
asemassa. Demokratia toteutuu ihanteellisesti, kun
suuri osa kansasta osallistuu vallankäyttöön ja kansa voi vaikuttaa päätöksentekoon kaikilla julkisen
toiminnan lohkoilla ja osallistua päätöksentekoon
joko välittömästi tai ainakin valvomalla tehokkaasti
poliittisten edustajiensa toimintaa.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
loppuasiakirja esittää, että julkinen valta voi edistää osallistuvaa demokratiaa pitämällä huolta siitä,
että aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen
tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia voi oppia
elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti kouluissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä, kansalaisyhteiskunnan oikeudelliset ja hallinnolliset toimintapuitteet edistävät osallistumista, ja kansalaistoiminnan
kehittäminen on ajanmukaista, kansalaisvaikuttamisen kanavia ja valmiuksia kehitetään tukemaan
kaikkien kansalaisten täyttä osallistumista yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan ja erityinen paino
on kansalaisten yhdenvertaisuutta ja osallistumisen
tasa-arvoa lisäävissä toimissa.

2.1 Demokratiapolitiikasta
Perustuslaki (14.3§) velvoittaa julkista valtaa edistämään yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään
koskevaan päätöksentekoon. Poliittisista oikeuksista
ja osallistumisoikeuksista säädetään myös kansainvälisissä sopimuksissa.
Demokratiapolitiikalla tarkoitetaan valtion tai
julkisen vallan tietoista ohjelmaa, jolla edistetään
demokratiaa. Kansanvaltaa ei ole mahdollista, eikä
sitä tule rakentaa ja ohjata ylhäältäpäin. Julkinen
valta voi kuitenkin luoda edellytyksiä kansanvallan
toteutumiselle ja sen elinvoimaisuudelle.
Demokratia tarvitsee aktiivisia, luovia ja osallistuvia kansalaisia. Toisen maailmansodan jälkeen
käydyssä demokratiakeskustelussa arvioitiin, että hallitsemistapana demokratia on niin vaativa, että se voi
menestyä ainoastaan onnistuessaan kasvattamaan
ihmisiä, jotka pystyvät ylläpitämään demokratiaa. 1
Tämä päätelmä pätee edelleen. Demokratian toimivuus edellyttää julkisen vallan tukitoimia, esimerkiksi
kansalaisten aktivointia sekä tietopohjan ja toimintaympäristöjen luomista kansalaisille. Demokratian
toimivuuden, uskottavuuden ja kehittämisen kannalta myös hyvinvointipalvelujen – kuten opetuksen,
kulttuurin tai terveydenhuollon – kattava tarjonta on
erityisen tärkeää. Sosiaalinen turvallisuus onkin yksi
toimivan demokratian perusedellytyksistä.
Suomessa oikeusministeriö on perinteisesti
vastannut toimivan demokratian edellytyksistä.
Kuntademokratian edistäminen on kuulunut sisäasiainministeriölle ja vuoden 2008 alusta valtiovarainministeriön kuntaosastolle.
Oikeusministeriön tehtävänä on ollut huolehtia
vaalien ja kansanäänestysten sujumisesta ja vaalilainsäädännön kehittämisestä. Ministeriön oikeuspolitiikan strategiassa vuosiksi 2003–2012 ministeriön
perinteistä tehtävää on laajennettu demokratian toimivuuden ja kansalaisten osallistumisen edistämiseen. Oikeusministeriöön perustettiin vuonna 2007
demokratiayksikkö valmistelemaan demokratiapo-
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litiikkaa sekä koordinoimaan ministeriöiden toimia
kansalaisvaikuttamisen edistämiseksi.
Vuosina 2003–2007 toimineen, Seppo Niemelän
johtaman kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tehtävänä oli edistää aktiivista kansalaisuutta,
kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Ministeri Kalevi Kivistön
johtama Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta
paneutui vuosina 2004–2005 kansalaisten osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen edellytysten
kehittämiseen.
Toimitusjohtaja Markku Ruohosen johtama
Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmä sai tehtäväkseen laatia kokonaisarvion kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytyksiin vaikuttavista muutoksista sekä esitykset kansalaisyhteiskunnan toimintaa edistäviksi säädösmuutoksiksi.
Työryhmä esitti, että hallitus tekisi periaatelinjauksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämiseksi ja asettaisi Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnan turvaamaan kansalaisjärjestöjen
asemaa ja toimintaedellytyksiä. 2
Professori Pentti Arajärvi valmisteli politiikkaohjelman kutsuman asiantuntijaryhmän avustuksella periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Periaatepäätös hyväksyttiin valtioneuvostossa 8.3.2007. Periaatepäätöksellä asetettiin raamit julkisen vallan toimintalinjalle
suhteessa kansalaisjärjestöihin.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ja sen
kuluessa toteutettu valmistelutyö on ollut pohjana
tätä ensimmäistä suomalaista demokratiapoliittista
keskusteluasiakirjaa valmisteltaessa.

2.1.1 Pohjoismaat ja
demokratiapolitiikka
Todennäköisesti pisimmät perinteet hallinnon demokratiatyölle ovat Ruotsissa. Perusta ruotsalaiselle 2000-luvun hallintokulttuurille on hahmoteltu
Ruotsin eduskunnan hyväksymässä hallituksen
esityksessä ”En förvaltning i medborgarnas tjänst”.
Esityksen suuntaviivojen mukaan hallitus käynnisti hallintopoliittisen ohjelman ”En förvaltning i
demokratins tjänst.”

Ruotsin hallitus antoi vuonna 2002 esityksen
”Demokrati för det nya seklet”, jossa käsitellään
strategiaa ruotsalaisen demokratian suojelemiseksi
ja syventämiseksi. Tavoitteena oli vahvistaa edustuksellista demokratiaa ja kannustaa kansalaisosallistumiseen myös vaalien välisenä aikana. Esityksessä
nostettiin esiin neljä pitkän tähtäimen tavoitetta:
• vaaliosallistumisen lisääminen (toimenpiteinä

muun muassa tiedotuksen lisääminen, äänestysmenettelyn helppous sekä äänioikeuden ulottaminen kunnallisissa kansanäänestyksissä kaikille
kuntavaalien äänioikeutetuille)
• demokraattisten instituutioiden vahvistaminen

ja luottamushenkilöiden määrän lisääminen (toimenpiteinä mm. luottamushenkilöiden aseman
parantaminen, korvaukset lasten hoidosta ja menetetystä työttömyyskorvauksesta, oikeus lomaan)
• kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismah-

dollisuuksien parantaminen (toimenpiteinä
muun muassa koulujen opetussuunnitelmiin
kursseja demokratiakasvatuksesta, tietopohjan
vahvistaminen tutkimuksen avulla, verkon käyttö, lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen, kansanäänestysten laajempi käyttö)
• kansalaisten demokraattisen ja poliittisen tasa-

vertaisuuden turvaaminen (toimenpiteinä mm.
demokratiakasvatuksen ja yhteiskunnallisen
keskustelun lisääminen kouluissa, maahanmuuttajien aktivointi)
Ruotsin hallituksen eduskunnalle vuonna 2004
antamassa kirjelmässä käydään läpi demokratian
kehitystä Ruotsissa vuoden 2002 jälkeen. Demokratiakehitystä arvioidaan kirjelmässä myönteisessä
valossa, vaikka äänestysaktiivisuus olikin edelleen
laskenut. Osallistumisaktiivisuus oli Ruotsissa kuitenkin edelleen verraten korkealla tasolla ja äänestysaktiivisuuden hiipuminen hidastunut. Äänestysaktiivisuus oli silti edelleen laskenut etenkin ensi
kertaa äänestävien keskuudessa ja osallistumisen
erot olivat edelleen kasvaneet.
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Ruotsin hallituksen uudet demokratiapoliittiset linjaukset lähtivät oikeuksien ja yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Linjausten mukaan valtion
velvollisuutena on järjestää kansalaisille mahdollisuuksia osallistua vaaleissa ja jokaisen kansalaisen
on puolestaan tunnettava velvollisuutensa kehittää
demokratiaa ja osallistua.
Delaktiga Sverige (2005–2009) on Ruotsin hallituksen monivuotinen ohjelma, jonka tavoitteena
on syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen
osallistumisen lisääminen. Ohjelman tavoitteena on
lisätä ihmisten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia ja poliittisten päätöksentekijöiden
tietämystä osallistumiseen liittyvistä haasteista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Ohjelma tarjoaa pohjan
seuraavalle demokratiaselonteolle.
Ohjelma koostuu useasta osiosta. Vaaliaktivoinnissa panostetaan erityisesti matalan osallistumisen
ryhmille ja syrjäytyneille suunnattuihin tiedotustoimiin yhteistyössä paikallisen järjestökentän kanssa.
Ohjelman tavoitteena on myös tehdä äänestyspaikoista ja äänestyskäytännöistä mahdollisimman esteettömiä, jotta esimerkiksi vanhuksille ja vammaisille voidaan tarjota paremmat osallistumismahdollisuudet.
Ohjelman osana toteutettiin kouluvaalien yhteydessä kampanja (Skolval 2006), jonka tarkoituksena oli informoida ja motivoida nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Eräille kunnille on myös
annettu mahdollisuus kehittää ja kokeilla uusia
menetelmiä matalan poliittisen osallistumisen ja
syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien tukemiseksi.
Uusia osallistumismuotoja kehittämällä pyritään
huomioimaan ryhmien erityistarpeet paremmin.
Ohjelma pyrkii yhteistyössä Sveriges Kommuner
och Landstingin kanssa kehittämään verkostoja ja
tukitoimia maahanmuuttajataustaisille kunnanvaltuutetuille. Tavoitteena on vähentää näiden
ryhmien aliedustusta demokraattisissa päätöksentekoelimissä. Ohjelmassa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa kansalaisilla on mahdollisuus keskustella osallisuudesta ja osallistumiseen liittyvistä
ongelmista. Se sisältää myös toimintasuunnitelman
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja romaniväestön
aseman parantamiseksi.
Ruotsissa demokratiahallinto keskitettiin vuon-

na 1998 oikeusministeriöön ja siirrettiin vuodenvaihteessa 2007–2008 integraatio- ja tasa-arvoasioista vastaavaan ministeriöön. Pohjoismaista
demokratiatyötä ja -hallintoa selvitettiin vuonna
2004 oikeusministeriön oikeuspoliittisen strategiatyön jälkeen. Selvityksessä arvioidaan, että keskitetyn koordinoinnin ansiosta Ruotsissa on viety
läpi demokratiaa koskevia valtiollisia ja kunnallisia
hankkeita muita Pohjoismaita enemmän. ii
Myös muissa Pohjoismaissa kehitys on kulkenut
kohti keskitettyjä demokratiahallintorakenteita. Samoin muualla Euroopassa on perustettu yksiköitä
tai nimetty virkamiehiä, joiden tehtävänä on demokratian ja/tai kansalaisvaikuttamisen edistäminen
joko yleisesti tai erikseen määritellystä näkökulmasta (esimerkiksi verkkodemokratian edistäminen). iii
Pohjoismaisessa demokratiatyössä on keskitytty
ensisijaisesti kansalaisten demokratiatietoisuuden ja
suoran osallistumisen kehittämiseen. Kehittämistyötä on tehty erityisesti kokeilujen kautta, järjestetty kampanjoita, tiedotettu ja hankittu kansalaisten näkemyksiä muun muassa kansalaispaneelien
kautta. Myös nuorten osallistumista ja tietoisuutta
on pyritty parantamaan ja kiinnitetty huomiota
koulujen merkitykseen demokratia-asioiden opetuksessa. Informaatioteknologia on nähty tärkeänä
nuorten osallistumisen aktivoinnissa.
Pohjoismaisten kokemusten perusteella oikeusministeriön selvityksessä arvioitiin vuonna
2004, että myös Suomessa tulisi panostaa demokratiaan ja pitkän aikavälin demokratiapolitiikan
luomiseen. Demokratian vahvistaminen edellyttää
selvityksen perusteella sekä tietoa demokratian tilasta ja kehittämistarpeista että konkreettisia toimia,
kuten institutionaalisia muutoksia, lainsäädännön
kehittämistä ja kokeiluja. Erityisesti pohjoismaisten
esimerkkien perusteella nostettiin esiin muun muii Kysymyksiä demokratian kehittämisestä. Kansalaisten osallistumis- ja
vaikuttamiskeinojen kehittäminen sekä demokratia-asioiden hallinto
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, oikeusministeriö 2004.
iii Helmikuussa 2009 käynnistyneessä Suomen, Viron ja Ruotsin yhteisen EPACE-hankkeen yhteydessä kartoitetaan nykyisiä demokratiahallinnon organisointimalleja eri Euroopan maissa. EPACE-hankkeen varsinaisena tavoitteena on koota tietoa hyvistä käytännöistä ja
toteutuneista hankkeista kansalaisvaikuttamisen edistämiseksi sekä
pilotoida joitakin esiin nousevia käytäntöjä tai ideoita Suomessa.

21

assa kysymykset demokratiakasvatuksesta avaimena
parempaan osallisuuskulttuuriin, vaalijärjestelmän
toimivuuden parantaminen, kuulemisen kehittäminen sekä uusien äänestys- ja osallistumismenettelyjen sekä kansanäänestysinstituution kehittäminen.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
päätyttyä myös Suomeen luotiin keskitetyt rakenteet demokratiahallinnolle. Valtioneuvosto asetti
syksyllä 2007 kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan vahvistamaan julkisen vallan ja kan-

salaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä turvaamaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.
Oikeusministeriön yhteyteen perustettiin vuonna
2007 Ruotsin esikuvan mukainen demokratiayksikkö, jonka tehtävänä on koordinoida ja edistää
valtionhallinnon demokratiatyötä. Yksikkö vastaa
myös suomalaisen demokratiapolitiikan valmistelusta. Oikeusministeriö asetti lisäksi ministeriöiden
demokratiaverkoston, johon useimmat ministeriöt
ovat nimenneet yhden tai useamman virkamiehen. 

3. Hallitusohjelman demokratiakirjaukset



Vanhasen I hallituksen toteuttaman kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
(2003–2007) jälkeen työtä kansalaisvaikuttamisen
edistämiseksi on toteutettu hallinnon uusien pysyvien demokratiarakenteiden puitteissa, ei erillisen
politiikkaohjelman puitteissa.
Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy lukuisia kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin
liittyviä kirjauksia. Demokratiaan läheisesti liittyvät
muiden muassa kirjaukset perustuslain toimivuuden tarkastelusta, vaaleihin ja vaalijärjestelmään
liittyvistä uudistuksista, EU:sta käytävän kansalaiskeskustelun syventämisestä ja vilkastuttamisesta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien
vahvistamisesta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksien edistämisestä. Myös hallitusohjelman
kirjauksilla muun muassa paremman sääntelyn
kehittämisestä, aluehallinnon uudistamisesta, kaavoituksen uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä
sekä esimerkiksi kuluttajapolitiikasta on vahvoja
yhtymäkohtia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin. Samoin kirjaukset osaamisen
vahvistamisesta, moniarvoisen tiedonvälityksen
edistämisestä sekä tietoyhteiskuntaohjelmasta ovat
demokratian ja kansalaisten demokraattisen osal-

listumisen näkökulmasta merkityksellisiä.
Seuraavassa on demokratiaan läheisemmin
kytkeytyvien hallitusohjelmakirjausten toteutumista tarkasteltu demokratianäkökulmasta.

Edustuksellinen demokratia
ja vaalit
Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla pyritään vahvistamaan edustuksellisen demokratian
toimivuutta ja uskottavuutta. Hallitusohjelman
mukaisesti tammikuussa 2008 asetettiin parlamentaarinen työryhmä arvioimaan vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain toimivuutta. Työryhmän
puheenjohtajana toimii ministeri Cristoffer Taxell.
Perustuslakityöryhmässä on pohdittu muun muassa suoran demokratian vahvistamista ottamalla
käyttöön ns. sisällöllinen kansanaloite.
Lauri Tarastin johtama vaalialuetoimikunta
luovutti esityksensä vaalijärjestelmän uudistamisesta 24.4.2008. Vaalialuetoimikunta on myös
valmistellut hallitusohjelmaan kirjattuja eduskuntavaalien ja presidentinvaalien ajankohtiin liittyviä
muutoksia. Hallitus on halunnut uudistaa eduskuntavaalien vaalijärjestelmän siten, että suhteellisuus vaaleissa toteutuisi mahdollisimman hyvin ja
yhtäläisesti eri puolilla maata ja eduskunnan alu-
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eellinen edustavuus voidaan mahdollisimman hyvin turvata. Tavoitteeksi on asetettu, että uudistus
voisi tulla voimaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Uudistuksista on olemassa hallituspuolueiden
yksimielisyys.
Hallitusohjelmaan kirjattu sähköisen äänestyksen pilottihanke toteutettiin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Hallitusohjelman mukaan sähköisen
äänestämisen jatkosta ja mahdollisuudesta siirtyä
koko maassa vaalipaikoilla tapahtuvaan sähköiseen
äänestämiseen vuoteen 2015 mennessä päätetään
erikseen hankkeen kokemuksen perusteella. Samassa yhteydessä selvitetään äänestysajankohdan
muuttaminen siten, että ennakkoäänestys ja varsinainen vaalipäivä ovat yksi yhtenäinen ajankohta.
Hallitusohjelman mukaan vaali- ja puoluerahoituksen laki- ja menettelymuutostarpeet on
arvioitu GRECO:n (Euroopan neuvoston alainen
Group of States Against Corruption) antaman
suosituksen jälkeen. Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2008 vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan,
jonka tehtävänä on arvioida puolueiden ja vaaliehdokkaiden saaman rahoituksen ja sen valvonnan
nykytilaa ja laatia tarvittavat ehdotukset, joilla voitaisiin lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä ja joissa
otettaisiin huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen (GRECO) Suomelle
antamat suositukset. Toimikunnan työhön perustuva laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009)
tuli voimaan toukokuussa 2009. Puoluerahoituksen avoimuuden lisäämistä koskevien ehdotusten
osalta vaali- ja puoluerahoitustoimikunta jatkaa
työtään. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys
vuoden 2010 aikana.
Hallitusohjelmassaan hallitus suhtautuu vakavasti kansalaisten unionia kohtaan osoittamaan
kritiikkiin ja sitoutuu toimimaan aktiivisesti Euroopan unionista käytävän kansalaiskeskustelun
syventämiseksi ja vilkastuttamiseksi. Kansalaiskeskustelua Euroopan unionista onkin edistetty järjestelmällä satoja seminaareja, kansalaistilaisuuksia ja
luentoja EU-aiheista. Hallinnon otakantaa.fi-foorumilla on järjestetty ministereiden ja kansalaisten
chat-keskusteluja EU-teemoista.

Säädösten ja lainsäädännön
selkeyden parantaminen
Hallitusohjelma korostaa, että parantamalla säädösympäristöä ja lakien selkeyttä edistetään kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä. Paremman sääntelyn kehittämistyössä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja erilaisten intressiryhmien osallisuus ja kuuleminen ovat vahvasti esillä. Hallitus on
asettanut paremman sääntelyn ministerityöryhmän
ja hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman osana hallituksen strategia-asiakirjaa. Oikeusministeriö on
marraskuussa 2007 asettanut paremman sääntelyn
neuvottelukunnan, jonka puheenjohtajana toimii
oikeusministeri Tuija Brax.
Osana paremman sääntelyn toimintaohjelmaa
on kartoitettu lainsäädäntöhankkeiden kuulemiskäytäntöjä sekä valmisteltu ohjeistusta lainsäädäntöhankkeiden kuulemiseen yhteistyössä
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
KANE:n kanssa. Kuulemiskäytäntöihin liittyvää
valmistelutyötä on tehty oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön ”Hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen (HAVU)” -hankkeessa.
Uuden teknologian hyödyntämistä lainsäädäntö- ja
muihin hankkeisiin liittyvässä kuulemisessa ja vuorovaikutuksessa on kehitetty poikkihallinnollisessa
Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämishankkeessa sekä valtiovarainministeriön Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)-hankkeessa.

Kansalaisjärjestöt ja
kansalaisyhteiskunta
Ohjelmassaan hallitus sitoutuu parantamaan järjestöjen mahdollisuuksia tarjota hyvinvointia ja
syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Järjestöjen
mahdollisuus toimia yleishyödyllisinä voittoa tavoittelemattomina toimijoina on haluttu varmistaa.
Valtioneuvosto asetti 4.10.2007 kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, jonka tavoitteena on julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan
yhteistyön parantaminen. Neuvottelukunnassa on
kartoitettu keinoja järjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseen, asemoitu järjestöjen
asemaa julkisten palvelujen tuottajana suhteessa
EU-lainsäädäntöön sekä laadittu esitystä järjestöve-
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rotuksen kehittämiseksi. Järjestöjen verotusta sekä
asemaa yleishyödyllisten palvelujen tuottajina käsiteltiin hallituksen iltakoulussa marraskuussa 2008.
Valtiovarainministeriö asetti 13.3.2009 työryhmän,
jonka tavoitteena oli yleishyödyllisten yhteisöjen
verotuksen ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden
lisääminen. Työryhmän loppuraportti valmistui
elokuussa 2009. Myös valmistelua järjestöjen yleishyödyllisten palvelujen osalta on jatkettu KANE:ssa.
Hallitusohjelma velvoittaa uudistamaan yhdistyslakia erityisesti hallintoa ja tilintarkastusta sekä
päätöksentekoon osallistumisen tapoja koskevilta
osin siten, että laki vastaa paremmin nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia.
Yhdistyslain tarkistamista valmistelleen oikeusministeriön työryhmän mietinnön ja laajan lausuntopalautteen pohjalta viimeistelty hallituksen esitys
yhdistyslain tarkistamiseksi annettiin eduskunnalle
joulukuussa 2009. Esitettyjen muutosten toteutuessa yhdistys voisi halutessaan muun muassa sallia
osallistumisen yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden kautta sekä ennen kokousta että sen aikana. Puoluepoliittisissa yhdistyksissä etäosallistuminen olisi kuitenkin mahdollista vain kokouksen
aikana. Muutoksella voi olla merkitystä erityisesti
nuorten järjestötoimintaan osallistumisen kannalta.

Aluehallinnon kansanvaltaistaminen
Hallitusohjelmassa hallitus edellytti hallintoa uudistettavan ja kansanvaltaistettavan. Valtion aluehallinnon viranomaisten työnjakoa tuli täsmentää,
päällekkäisyyksiä poistaa, hallintoviranomaisten
määrää vähentää ja niiden aluejakoja tarkistaa. Alueiden roolia tuli vahvistaa muun muassa siirtämällä
kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen
ohjaukseen.
Vuoden 2010 alusta voimaan tulevan aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on ollut kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Uudistus kokoaa valtion
aluehallinnon tehtävät kahdelle uudelle monialaiselle viranomaiselle: aluehallintovirastoille (AVI)
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille
(ELY). Aluehallintovirastoja tulee kuusi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 15. Uudet

viranomaiset vastaavat vuodenvaihteen jälkeen niistä tehtävistä, jotka nyt kuuluvat lääninhallituksille,
TE-keskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille,
ympäristölupavirastoille, tiepiireille ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistoille. Uudistuksessa kehitetään myös viranomaisten sähköisiä palveluja.
Uudistus vahvistaa maakunnan liittojen asemaa
alueiden kehittäjänä. Tätä koskevat säännökset sisältyvät hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä, joka on eduskunnan käsiteltävänä.

Hyvinvointipalveluiden
turvaaminen
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on sitä koskevan puitelain 1 §:n mukaisesti
muun muassa vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta ja kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia kunnallisen kansanvallan lähtökohdista.
Uudistuksen myötä tapahtuva palvelutuotannon
uudelleenorganisointi tulee vaikuttamaan entistä
enemmän kuntalaisten arkeen ja osallistumiseen.
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä
eräät muut siihen liittyvät säädökset ovat tulleet
voimaan 23.2.07. Uudistusta ohjaa seurantaryhmä, jonka toimikautta ollaan jatkamassa kuluvan
hallituskauden loppuun. Puitelain täytäntöönpanoon liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä on laajalti
käynnissä eri ministeriöissä. Rakennemuutosten
sekä palvelujen tuotantotapojen monipuolistumisen vaikutuksia demokratiaan seurataan uudistusta
arvioivissa tutkimushankkeissa. Valtioneuvosto hyväksyi 12.11.2009 selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Selonteossa esitetään uudistuksen
jatkamista koskevat linjaukset sekä arvioidaan uudistuksen tähänastisia vaikutuksia. Selonteon käsittely eduskunnassa jatkuu keväälle 2010.

Lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuudet
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 13.12.2007. Ohjelmaan
sisältyy useita toimenpidekokonaisuuksia lasten ja
nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
vahvistamiseksi kuten ”lasten ja nuorten oikeus
omaan kulttuuriin ja aktiiviseen kansalaisuuteen”,
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”kestävän elämäntavan oppiminen”, ”digitaalinen
sukupolvi” sekä ”laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen”. Toimenpiteet on pääosin käynnistetty ja
kaikki hankkeet on tarkoitus toteuttaa hallituskauden aikana. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
on antanut ensimmäisen arvionsa, jossa on keskitytty ohjelman toimeenpanon käynnistymiseen.
Nuorisotyömäärärahoista on vuonna 2009 suunnattu kolme miljoonaa euroa avustuksina ohjelman
toimeenpanoon. Lisäksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin suunnattu 1,9
miljoonan euron avustusmääräraha tukee pääosin
ohjelman toimeenpanoa.
Nuorten kunnallisten tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä oli vuonna 2008 240 kuntaa ja 82
prosenttia 13–24-vuotiaista nuorista. Tähän järjestelmään on liitetty nuorten aloite- ja kuulemisjärjestelmä, joka laajenee vuonna 2009 koskemaan
80–90 kuntaa. Nuorisovaltuustoja ja muita nuorten
vaikuttajaryhmiä on 200 kunnassa. Nuorisotyömäärärahoilla on tuettu nuorten internet-pohjaista vaikuttamistaitomateriaalia, joka on maksutta
nuorten, nuorisovaltuustojen, nuorisojärjestöjen
sekä koulujen käytössä.
Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tiedotuskampanja ”Lapsilla on omat oikeudet” on käynnistetty. Kampanjan erityisteemana
on lasten oikeus vaikuttaa. Lapsiasiainvaltuutetun
selvityksessä ”Asiaa aikuisille” kartoitettiin lasten ja
nuorten näkemyksiä oikeuksiensa toteutumisesta.
Eniten puutteita havaittiin lapsen edun ja osallistumisoikeuksien toteutumisessa. Selvitys jaetaan
kouluille vuoden 2009 aikana.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman kunnille on vuonna 2009 järjestetty
koulutusta moniammatillisesta yhteistyöstä. Tavoitteena on ollut lisätä ja kehittää lasten ja nuorten
kuulemis- ja osallistumisrakenteita kunnissa.
Kouluille on tuotettu ”Demokratiaa koulunpenkille” -aineisto demokratiakasvatuksen tueksi.
Lisäksi peruskoulun 9.-luokkalaisille on toteutettu
oma demokratiakasvatusaineisto 2008 kunnallisvaalien yhteydessä. Peruskoulun 4.–6.-luokkalaisille
on puolestaan keväällä 2009 toteutettu kuvataidekilpailu osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Tasa-arvon edistäminen
Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kytkeytyy läheisesti demokratian
toteutumiseen. Hallitusohjelma nostaa esille kysymyksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta lainvalmistelussa, talousarvioprosessissa sekä
muissa merkittävissä hankkeissa jo toiminnan alkuvaiheissa sekä tasa-arvotyötä toteuttavien viranomaisten ja naisjärjestöjen toiminnan edellytysten
ja resurssien vahvistamisen.
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
edellyttää tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä
normaaliin valmistelutyöhön kaikissa ministeriöissä (erityisesti ns. avainprosesseissa: säädösvalmistelu, talousarvioprosessi, hankkeet ja ohjelmat
sekä tulosohjaus). Tällä pyritään miesten ja naisten
kannalta tasa-arvoisiin päätöksiin ja toimintaan.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008–2011 hyväksyttiin kesällä 2008. Ministeriöiden yhteinen
tasa-arvo-ohjelman seurantaryhmä seuraa myös
valtavirtaistamisen etenemistä. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen avainprosesseissa
etenee ministeriöiden vastuulla. Ministeriöissä on
toteutettu valtavirtaistamista tukevat koulutukset
vuosina 2008–2009. Tasa-arvotiedon keskus Minna
käynnistetään vuoden 2009 lopussa. Se tulee tuottamaan sukupuolinäkökulmasta analysoitua tietoa
yhteiskuntapolitiikan eri alueilta, mikä mahdollistaa
päämäärätietoisen sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja lisää siten kansalaisten tasa-arvoisuutta.

Kansalaisten asema
sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden käyttäjänä
Kansalaisten vapaata hakeutumisoikeutta palveluihin
yli kuntarajojen edistetään hallitusohjelman mukaisesti. Keväällä 2009 pidetyn hallituksen politiikkariihen kirjauksen mukaan kunnan asukkaille mahdollistetaan vapaus valita terveyskeskus tai sairaala,
josta hän saa hoidon ja muut kuntien vastuulla olevat
terveyspalvelut. Saman linjauksen mukaan kansalaisten valinnanvapautta yli kuntarajojen lisätään myös
muissa peruspalveluissa. Tällä voidaan katsoa olevan
myönteinen vaikutus kansalaisten mahdollisuuksiin
vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin.
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Hallitusohjelmaan kirjatulla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohankkeella parannetaan muiden muassa kansalaisten omatoimisuutta,
osallistumista ja toimintaedellytyksiä. Palveluinnovaatiohankkeessa luodaan Palveluvaakasivusto,
jonka kautta kansalaiset saavat tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimivuudesta. Tämä luo
uutta tilivelvollisuutta, auttaa kuntalaisia arvioimaan
palvelujaan sekä valinnanvapauden lisääntyessä myös
valitsemaan palvelun tarjoajien välillä. Palveluinnovaatiohankkeen aloitteesta luotavassa Innokylä-innovaatioympäristössä on yhtenä tavoitteena luoda
kanavat, joiden kautta kansalaiset pääsevät suoraan
osallistumaan uusien palvelumallien kehittämiseen.
Valmisteilla oleva potilastietojen kansallinen
arkistopalvelu ja reseptikeskus lisäävät kansalaisen
mahdollisuuksia saada entistä joustavammin omaa
hoitoansa koskevaa tietoa. Tämä lisää omalta osaltaan
rekistereiden läpinäkyvyyttä ja kansalaisten mahdollisuuksia valvoa omaa yksityisyydensuojaansa.

Ympäristö ja kaavoitus
Kaikkiin alueellisiin ympäristökeskuksiin on perustettu hallitusohjelman edellyttämät eri intressitahojen edustajista koostuvat ohjausryhmät.
Hallitus seuraa 1.3.2007 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen vaikutuksia
kaavoituksen nopeuttamiseksi ja joustavoittamiseksi. Kaavoitusta tehostetaan edelleen selkeyttämällä
valituslupaprosessien vaatimuksia ja aikatauluja. Valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta otetaan
käyttöön sellaisissa hallinto-oikeuden asemakaavaasioita koskevissa päätöksissä, joissa ei ole muutettu
valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä.
Valituslupamenettelyä koskevat maankäyttö- ja
rakennuslain säännökset tulivat voimaan 1.1.2009.
Lain muutoksella valituslupamenettely laajennettiin koskemaan sellaisia hallinto-oikeuden asemakaavaa koskevia päätöksiä, joissa ei ole muutettu
valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä.

Maahanmuuttajien osallistuminen
Hallitus on ohjelmassaan halunnut lyhentää kansalaisuuteen vaadittavaa oleskeluaikaa ja helpottaa
Suomeen jääneiden opiskelijoiden kansalaisuuden

saamista. Sisäasiainministeriö on asettanut kansalaisuuslain uudistamiseen hankkeen. Hankkeen
yhtenä yleisenä tavoitteena on parantaa Suomessa
asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla kansalaistaminen
nykyistä joustavammin.

Puolueiden asema
Hallitusohjelmaan kirjattu puoluetoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten tasokorotus on
toteutettu 1.7.2007 alkaen. Samalla on lakkautettu erillinen vaalitukijärjestelmä. Puoluetuen taso
on 90 000 euroa kansanedustajaa kohden. Lisäksi
puolueiden tulee osoittaa saamastaan avustuksesta
12 prosenttia naistoimintaan sekä piirijärjestöjen
toimintaan aikaisemman 8 prosentin sijaan. Ahvenanmaan maakunnan poliittiseen toimintaan
tarkoitettu avustus on 90 000 euroa.
Lehdistötuen jakoperusteet on hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti muutettu pääosin parlamentaariseksi vuoden 2008 alusta lukien. Parlamentaarisen lehdistötuen taso on nykyisin 90 000
euroa kansanedustajaa kohden ja tuki kohdistetaan
puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen.

Tietoyhteiskunta
Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota
julkisen sektorin palvelurakenteiden asiakaslähtöiseen uudistamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa
laajamittaisesti hyödyntämällä sekä toimintamalleja
uudistamalla. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelman, jonka osana on valmisteltu esitykset tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämisestä kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisessa. Kansalaisvaikuttamisen edistäminen on ollut myös mukana Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan
työssä. Verkkodemokratian kehittämiseen liittyy
myös olennaisesti kysymys sähköisestä tunnistamisesta. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
tuli voimaan 1.9.2009. 
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4. S
 uomen kansainvälisiä demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä sitoumuksia ja hankkeita



Suomi on sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviin sopimuksiin muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston,
Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestön jäsenyyksien kautta. Tässä luvussa on poimintoja Suomea koskettavista sitoumuksista ja hankkeista.

4.1 Yleiset demokratiahankkeet
ja vaaliprosessit
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen
21. artikla antaa jokaiselle kansalaiselle oikeuden
osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai
edustuksellisesti, yhtäläisen oikeuden päästä maansa julkisiin toimiin sekä oikeuden ilmaista tahtonsa
määräajoin järjestetyissä vapaissa vaaleissa.
Euroopan neuvoston (EN) ydintehtäviksi linjattiin Varsovan 2005 huippukokouksessa ihmisoikeuksien edistäminen sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen Euroopassa.
Demokratiatyön lähtökohtana EN:ssa on vakaa
demokratia. Tällä tarkoitetaan laillisesti valittua ja
tehokasta hallitusta, vahvaa edustuksellista parlamenttia, toimivaa paikallis- ja aluetason hallintoa sekä aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Jäsenvaltioiden
sopimusvelvoitteiden valvontaa Euroopan neuvostossa seuraavat poliittisten asioiden työryhmä
iv
sekä EN:n parlamentaarinen yleiskokous v.
Samaisessa EN:n Varsovan kokouksessa 2005
aloitettiin Forum for the Future of Democracy
-hanke (FFD), jonka tarkoituksena on keskittyä
ratkaisemaan modernin demokratian kohtaamia
haasteita. Foorumissa on käsitelty kansalaisyhteiskunnan osallistumista, vaaleja ja poliittisia puolueita, valtaistamista (empowerment), sähköistä
demokratiaa sekä vaalijärjestelmiä.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
(Etyj) on jakanut toimintansa poliittis-sotilaalliseen, taloudellis-ympäristölliseen ja inhimilliseen

ulottuvuuteen. Viimeksi mainittu ulottuvuus käsittää ihmisoikeus- ja demokratiatyön, ja se oli
Suomen vuoden 2008 puheenjohtajuusohjelman
mukaisesti kaikki Etyjin ulottuvuudet läpileikkaava periaate. Etyjin demokratianedistämistyön tärkeimpänä punaisena lankana on kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen osallistujavaltioissa.
Varsovassa toimiva, Etyjin alaisuuteen kuuluva
ihmisoikeuksien ja demokraattisten instituutioiden
toimisto ODIHR tukee osallistujavaltioita demokratian edistämisessä ja vakiinnuttamisessa. Tähän
sektoriin kuuluvat muun muassa hallintomenetelmät sekä naisten ja miesten poliittinen osallistuminen.
Sekä Euroopan neuvostolla että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöllä on rooli jäsenmaidensa vaaleissa. EN:n perinteistä vaalitarkkailua
suorittavat parlamentaarinen yleiskokous ja aluehallintokongressi. Suomi järjesti Etyj-puheenjohtajana vaalitarkkailun menettelytapoihin, käytäntöihin ja sääntöihin liittyvän konferenssin Wienissä
heinäkuussa 2008. Jatkona Wienin konferenssille
Suomessa järjestettiin Etyj-seminaari sähköisen äänestämisen käytänteistä ja haasteista vuoden 2008
lokakuun lopulla.

4.1.1 Paikallisen demokratian
kehittäminen
Vuonna 1967 Euroopan neuvoston alaisuuteen
perustettu The European Committee on Local and
Regional Democracy (CDLR) koordinoi jäsenmaiden yhteistyötä alue- ja paikallisdemokratian
kysymyksissä. Suomen edustaja komiteassa on
iv GR-DEM.
v PACE.
vi Valtiovarainministeriön kuntaosastolla on ollut edustus mm. CDLR:n
alakomiteassa ”Committee of Experts on Democratic Participation and
Public Ethics at Local and Regional level” sekä alakomiteoissa Committee of Experts on Local and Regional Government Institutions (LR-GI)
ja Committee of Experts on Governance and Resources (LR-GR). Alakomiteat ja osallistuminen määritellään vuosittain.
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valtionvarainministeriön kuntaosastolta. Komitea
valmistelee ja vastaa muun muassa paikallisen itsehallinnon peruskirjasta sekä kansalaisten osallistumiseen liittyvistä kysymyksistä. vi
Alue- ja paikallishallinnon tukemiseksi on kehitetty EN:n yhteinen eurooppalainen standardi
”The European Charter for Local Self-Government”,
jonka 43 jäsenmaata on ratifioinut. Ministeritasolla
demokratia-asioita on käsitelty muun muassa kunta- ja aluehallintoministerien sekä oikeusministerien kokouksissa.
Suomi on ollut CDLR:ssä mukana kehittämässä
kansalaisten paikallisen vaikuttamisen ja osallistumisen arviointityökalua nimeltään CLEAR. Työkalun käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä sen
ole tarkoitus olla kuntia velvoittava. Kuntaliitto on
kehittänyt Demokratiatilinpäätös-hankkeessaan
paremmin Suomen kansallisiin tarpeisiin soveltuvaa työkalua, joten CLEARia tuskin otetaan laajamittaisesti käyttöön Suomen kunnissa.
CDLR:ssä valmisteltiin myös kaikkia Euroopan
neuvoston jäsenmaita koskeva ”paikallisen demokratian viikko” vuonna 2007. Kyseisen viikon aikana jäsenmaissa on tarkoitus järjestää vuosittain
tapahtumia sekä edistää julkishallinnon ja kansalaisten vuorovaikutuksen kehittymistä. Suomen
Kuntaliitto ja VM ovat tukeneet tapahtumaa, mutta
ne eivät ole nähneet tarvetta vastaavan viikon järjestämiseen Suomessa. Ensimmäinen demokratiaviikko järjestettiin vuoden 2008 lokakuussa.
Suomen Kuntaliiton hallitus hyväksyi Euroopan maiden kuntaliittojen kattojärjestön CEMR:n
tasa-arvon peruskirjan syyskuussa 2006. Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja käsittelee sukupuolten tasa-arvoa monipuolisesti muun muassa kunnan ja maakunnan poliittisen roolin ja päätöksenteon näkökulmasta. Sen
tarkoituksena on tukea kuntia ja maakuntia muun
muassa paikallisen demokratian vahvistamisessa.

4.1.2 Maahanmuuttajien
ja ulkomaalaisten osallistuminen
Sisäasiainministeriö on mukana eurooppalaisessa Fundamental Rights and Citizenship -ohjelman
hankkeessa (”Living together”), jonka tavoittee-

na on tieteellisin menetelmin tunnistaa kuudessa jäsenmaassa maahanmuuttajiin kohdistuvia
kielteisiä ennakkoasenteita ja stereotypioita sekä
asiantuntijaryhmien avulla kehittää niihin vastaargumentointia. Sisäasiainministeriö hallinnoi
myös EU:n SOLID-rahastoja, joilla osaltaan pyritään tukemaan maahanmuuttajien osallistumista
yhteiskuntaan erilaisin hankkein.
Suomi on myös ratifioinut EN:n yleissopimuksen vuodelta 1992 koskien ulkomaalaisten paikallista osallistumista. Sen tavoitteena on parantaa
maassa asuvien ei-kansalaisten integraatiota paikallisyhteisöön ja turvata heidän asemansa paikallisessa päätöksenteossa. Yleissopimuksessa taataan
ulkomaalaisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus paikallisvaaleissa.
Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt
yhteiset perusperiaatteet, joilla tuetaan kolmansien
maiden kansalaisten kotouttamiseen jäsenmaissa
sovellettavia puitteita. Perusperiaatteisiin kuuluu
muun muassa näkökulma, että maahanmuuttajien
kotoutumista voidaan tukea antamalla heidän
osallistua demokratiakehitykseen sekä kotouttamispolitiikan ja -toimien suunnitteluun erityisesti
paikallisella tasolla.

4.1.3 Nuorten osallistuminen
ja demokratiakasvatus
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus astui Suomessa voimaan 1991. Muiden asioiden ohella sopimusvaltioiden tulee taata lapselle
ja nuorelle ilmaisun vapaus, yhdistymisvapaus ja
vapaus rauhanomaisiin kokoontumisiin. Maailman nuorison toimintaohjelma vuodelta 1995 sisältää kansallisia nuorisopolitiikkoja ja YK-toimintaa koskevia linjauksia 3. Se keskittyy erityisesti kansallisiin toimiin, joilla turvataan nuorten tehokas
ja rakentava osallistuminen yhteiskuntaelämään.
Euroopan neuvoston nuorisopolitiikan päätavoitteita on tukea nuorten osallistumista ja aktiivista
kansalaisuutta ja sitä kautta heidän autonomiaansa.
EN:n ministerikomitean suositus 4 korostaa nuorten osallistumisen ratkaisevaa merkitystä kansalaisyhteiskunnan kehittymisessä ja demokraattisen
yhteiskunnan jatkuvan uudistuksen voimavarana.
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Euroopan neuvoston nuorten osallistumista koskevista asiakirjoista mainittakoon Alue- ja paikallishallinnon viranomaisten peruskirja5, joka määrittelee
periaatteet ja kehykset nuorten ja nuorisojärjestöjen
yhteistyölle paikallis- ja alueviranomaisten kanssa
keskittyen nuorten oikeuksiin, käytettäviin menetelmiin ja nuorten tukemiseen. Euroopan neuvosto on
yhteistyössä Euroopan komission kanssa kehittänyt
nuorisotyöntekijöille ja nuorisojärjestöissä toimiville henkilöille Euroopan kansalaisuutta koskevaa
koulutusta vuodesta 2005 lähtien.
Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi loppuvuodesta 2008 päätöslauselman, joka perustuu syyskuussa 2008 järjestetyn Kiovan
nuorisoministerikokouksen julkilausumaan 6. Julkilausumassa sovitaan Euroopan neuvoston nuorisopolitiikan yhdeksi prioriteetiksi ihmisoikeudet
ja demokratia, jossa painotetaan nuorten aktiivista
osallistumista demokraattisiin prosesseihin ja rakenteisiin yhtäläisin oikeuksin.
Euroopan unionin valkoinen kirja ”Nuorisopolitiikan uudet tuulet” (2001) käynnisti nuorisosektorin avoimen koordinaatiomenetelmän ja yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden toimeenpanon
koskien nuorten osallistumista 7. Yhteiset tavoitteet
koskivat nuorten mahdollisuuksia osallistua oman
yhteisönsä kansalaistoimintaan, nuorten osallistumista edustuksellisen demokratian järjestelmään
sekä osallistumisen oppimisen tukemista. Suomen
EU-puheenjohtajakaudella hyväksyttiin päätöslauselma 8, jossa kehotettiin jäsenvaltioita soveltamaan
osallistavaa lähestymistapaa ja ottamaan mukaan
vuoropuheluun myös aktiivisen kansalaisuuden
uusissa innovatiivisissa muodoissa toimivat nuoret
ja luomaan edellytykset kaikkien nuorten tasavertaiselle osallistumiselle.
Opetusministeriö on ottanut kansainväliset
suositukset ja velvoitteet huomioon nuorisolain
(72/2006) ja Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007–2011 valmistelussa painottaen erityisesti YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta sekä
EU:n nuorisopolitiikan yhteisiä tavoitteita. Sitoutuminen Euroopan unionin yhteisiin tavoitteisiin on
vaikuttanut nuorisolain sisältöön erityisesti nuorten osallistumisen ja kuulemisen (8 §) osalta. Suo-

situksia on sisällytetty velvoitteina lakiin ja kuntia,
valtakunnallisia nuorisojärjestöjä ja nuorisotyön
palvelujärjestöjä on opetusministeriön yleiskirjeillä
kehotettu ottamaan huomioon yhteiset tavoitteet ja
esitetyt toimenpide-ehdotukset paikallisten hankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.
Vuonna 1974 UNESCO antoi suosituksensa
koskien kansainvälistä yhteistyötä sekä rauhan- ja
ihmisoikeuskasvatusta vii, minkä jälkeen ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus on sisällytetty Suomen ja monen muun maan koulutustavoitteisiin
ja opetussuunnitelmiin. UNESCO on tuottanut
lisäksi runsaasti tieto- ja oppimateriaalia, jossa
kansalais- ja demokratiakasvatus kytkeytyy muun
muassa kulttuurienvälisen vuoropuhelun, ympäristönsuojelun ja kaikille saavutettavissa olevan
peruskoulutuksen edistämiseen kautta maailmaan.
Demokratia ja suvaitsevaisuus ovat Euroopan
neuvoston koulutusyhteistyön pääalueet. Euroopan neuvoston tavoitteena on eurooppalainen kulttuuripolitiikka ja -identiteetti, jonka peruspiirteitä
ovat moniarvoisuus, moninaisuus, osallistuminen
ja luovuus. Euroopan neuvoston EDC -projektin viii
tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja aikuisten
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan. Projekti on suunnattu kaikille kansalaisille ja sitä ohjaa elinikäisen oppimisen ajatus.
Erityisen huomion kohteena ovat koulut ja oppilaitokset. Euroopan neuvosto julisti vuoden 2005
Kansalaiskasvatuksen teemavuodeksi ix. Suomessa
teemavuodessa yhdistyivät sekä Euroopan neuvoston EDC-projektin että hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tavoitteet.

4.1.4 Verkkodemokratia
OECD on arvioinut jäsenmaiden käytäntöjä Tiedonvälitys, kuuleminen ja osallistuminen päätöksentekoprosessissa -hankkeessa (ns. Citizens

vii ”Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights
and Fundamental Freedoms”
viii EDC – Education for Democratic Citizenship/ Demokraattiseksi
kansalaiseksi kasvaminen
ix Euroopan neuvoston Kansalaiskasvatuksen teemavuosi 2005
(European Year of Citizenship through Education/EYCE)
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as partners -hanke vuosina 1999–2003). Selvitys
osoitti, että jäsenmaiden avoimuus vaihtelee. Kuuleminen ja osallistuminen ovat kehittymässä, mutta
näiden prosessien arviointi on heikkoa. Työn tuloksena syntyivät muun muassa hyvän sähköisen
kuulemisen periaatteet ja käsikirja. Jatkona aiemmalle työlle OECD on vuonna 2007 käynnistänyt
Open and inclusive policy making -hankkeen,
jonka tarkoituksena on selvittää kuulemisessa ja
osallistumisessa tapahtunutta kehitystä ja antaa
jatkosuosituksia.
Euroopan neuvosto on ollut aloitteellinen hallinnon ja demokratian sähköisten palvelujen edistäjänä
vuodesta 2004 lähtien. Ministerineuvosto hyväksyi
tuolloin suositukset sähköisen äänestämisen lainsäädännöllisistä, toiminnallisista ja teknisistä standardeista ja on sittemmin jatkanut työtään verkkodemokratian hankkeissa. Neuvosto tekee yhteistyötä
kaikkien verkkodemokratiaa kehittävien kansainvälisten organisaatioiden (kuten EU, YK, OECD ja
Euroopan parlamentti) kanssa välttääkseen päällekkäisiä hankkeita ja toimintaa. Euroopan neuvoston
työssä pääpaino on demokratian, ihmisoikeuksien
ja laillisuuden näkökulmissa. Neuvoston työryhmä
Ad Hoc Committee on e-democracy (CAHDE) on
kerännyt verkkodemokratiahankkeiden kokemuksia
ja hyviä käytäntöjä jäsenmaista, sekä tutkinut verkkodemokratian mitattavuutta, välineistöä ja vajeita.
CAHDE-komitean suositus verkkodemokratian
toteuttamisesta hyväksyttiin ministerikomitean kokouksessa helmikuussa 2009.
Euroopan komissio on muun muassa käynnistänyt sähköistä osallistumista koskevan hankkeen
(e-participation) jäsenmaiden sähköisen osallistumisen hyvien käytäntöjen kannustamiseksi ja jakamiseksi. Jo kolme kertaa se on järjestänyt kilpailun jäsenmaiden hyvistä sähköisistä käytännöistä
(e-government awards). Komission omia kansalaisten kuulemis- ja osallistumismenetelmiä kehitetään jatkuvasti.

4.1.5 Suomen
kansainvälinen demokratiatyö
Suomi osallistuu perustuslain mukaan kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien
turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.
Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi
edistää demokratian ja kestävän kehityksen toteutumista kaikkialla maailmassa. Suomi toimiikin
useissa demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen
liittyvissä hankkeissa ulkomailla. Keskeisimpiä yhteistyöorganisaatioita ovat YK, Euroopan neuvosto
ja Etyjin ODIHR.
Demokratiatuki on uusi ja kehittyvä toimintaalue Suomen ulkoministeriössä. Suomi korostaa
laajaa demokratianäkemystä, ihmisoikeuksien ja
demokratian tiivistä yhteyttä sekä erityisesti naisten
osallistumismahdollisuuksien parantamista demokratiatoiminnassa. Laajaan demokratianäkemykseen sisältyy ihmisoikeuksien, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon edistäminen
sekä korruption poiskitkeminen. Suora demokratiatuki kohdistuu heikommassa asemassa olevien
väestöryhmien tukemiseen sekä konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun. Tavoitteena on kansainvälisten toimijoiden laaja, kansainvälisen oikeuden
periaatteisiin nojautuva yhteistyö demokratiatuen
vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Suomi korostaa tarvetta käydä avointa ja tasavertaista vuoropuhelua demokratiakysymyksistä
kolmansien maiden kanssa. Demokratian muodot
vaihtelevat eri maissa. Taloudelliset, kulttuuriset
tai uskonnolliset erot eivät saa kuitenkaan merkitä kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien
loukkaamista. Suomella on mahdollisuus ja kiinnostus myös oppia muiden maiden demokratiakokemuksista.
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa 2009 käsitellään Suomen kansainvälistä
demokratiatyötä tarkemmin. 
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5. Demokratian käsitteistä



Demokratian määritteleminen ei ole yksiselitteistä. x Demokratialla voidaan tarkoittaa kansan tai ainakin kansan enemmistön tahdon
toteutumista, päättäjien valinnassa käytettävää menetelmää, yhteiskuntamallia tai yleisemmin arvoa.
Kansalaisten perusoikeuksia, demokraattista kansalaisyhteiskuntaa, rehellisiä vaaleja ja vastuunalaista
hallitusta voidaan pitää demokratialle välttämättöminä elementteinä. 9 Ihanteellisessa demokratiassa
vallankäyttöön osallistuu suuri osa kansasta joko
välittömästi tai valvomalla poliittisten edustajien
toimintaa. 10
Demokratiaa voidaan toteuttaa suoraan tai
välillisesti eli edustuksellisesti. Uudempia käsitteitä ovat käyttäjä- ja asiakasdemokratia, mediademokratia sekä verkkodemokratia, jotka kuvaavat
osallistumiskulttuurin muutosta sekä tiedotusvälineiden ja uusien viestintävälineiden merkitystä
nykydemokratialle. Demokratia voidaankin nähdä
laajemmin kuin pelkkiin julkisiin instituutioihin
liittyvänä päätöksentekojärjestelmänä. Työpaikkaja asukasdemokratia liittävät demokratian suoraan
ihmisten arkeen, ja jopa varusmiespalveluksessa on
huomioitu asepalvelustaan suorittavien vaikutusmahdollisuudet lakisääteisen varusmiestoimikunnan kautta. Nämä kaikki demokratian ilmenemismuodot kertovat myös osallistumisen murroksesta. Toimintaa ja vaikuttamista on siirtynyt uusille
areenoille.
Suuri ja pieni demokratia
Tämän asiakirjan rakenteessa on käytetty jaottelua ns. suureen ja pieneen demokratiaan. Suureen
demokratiaan lasketaan tällöin kuuluvaksi kansalaisten institutionaalinen ja lakiin perustuva osallistuminen: äänestäminen vaaleissa, oikeus asettua
ehdokkaaksi, kansanäänestykset ja esimerkiksi

x Demokratiakäsitteen juuret löytyvät antiikin Kreikasta. Termit demos
ja kratos tarkoittavat kansaa ja valtaa, eli yhdistettynä kansanvaltaa.

kunnallinen tai valtiollinen kansanaloite. Pieneen
demokratiaan taas kuuluu kansalaisyhteiskunnan
toiminta – järjestötoiminta, kansanliikkeet ja epämuodolliset kansalaisverkostot sekä kansalaisten
suora osallistuminen ja vaikuttaminen.
Suora demokratia
Suorassa demokratiassa kansalaiset päättävät asioista itse, esimerkiksi kansanäänestyksellä 11 ja ovat
suoraan valtiovallan käyttäjiä 12. Kansalaisten ajatellaan tietävän itse, mikä heille on parhaaksi ja heillä
siksi tulee olla oikeus ja mahdollisuus ajaa omaa
etuaan poliittisessa päätöksenteossa.13 Kansalaiset
joutuvat ottamaan asioista selvää pystyäkseen ajamaan omaa etuaan ja osallistumaan päätöksentekoon. 14 Voidaan ajatella, että edustukselliseen demokratiaan verrattuna suora demokratia edustaa
”aitoa” demokraattista päätöksentekomuotoa, sillä
edustuksellista demokratiaa voidaan aina kritisoida
siitä, että valitut edustajat eivät välttämättä edusta
kansaa kattavasti ja joka suhteessa 15.
Viime vuosikymmenien aikana on syntynyt
painetta kehittää entistä enemmän suoran demokratian elementtejä edustuksellisten menettelyjen
ja päätöksentekomallien rinnalle. Joidenkin tutkijoiden mukaan hyvän koulutuksen saaneet uudet
sukupolvet omaksuvat yhä enemmän postmaterialistisia arvoja, joihin liittyy kansalaisten kyky ja halu
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Suora osallistuminen on mahdollista, kun ihmiset pystyvät aikaisempaa vaivattomammin hankkimaan
itselleen päätöksentekoon tarvittavaa informaatiota. Toisena selityksenä suoran demokratian suosion
heräämiselle on pidetty kansalaisten vieraantumista
politiikasta. Voidaan ajatella, että ihmiset vaativat
lisää suoria vaikutusmahdollisuuksia, koska eivät
luota poliitikkoihin ja poliittisiin instituutioihin. 16
Suoran demokratian ongelmia ovat päätöksenteon raskaus, tehottomuus ja toimimattomuus.
Ei voida olettaa, että kaikki olisivat kiinnostuneita
ja halukkaita osallistumaan päätöksentekoon jat-
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kuvasti. Kansalaisten aika ja resurssit eivät riittäisi
asioihin perehtymiseen ja päätöksentekoprosesseihin. Toisaalta ilman kansalaisten aktiivista ja yleistä
osallistumista tehdyille päätöksille ei synny tarvittavaa legitimiteettiä. Demokratiaa onkin käytännössä
helpompi toteuttaa edustuksellisuuden kautta.
Suora ja edustuksellinen demokratia nähdään
usein toisilleen vaihtoehtoisina, mutta ne voivat
myös tukea toisiaan 17. Edustukselliseen demokratiaan voidaan poimia elementtejä suorasta demokratiasta kansanvallan vahvistamiseksi. Tämä lisää päätöksenteon legitimiteettiä ja poistaa edustuksellista
demokratiaa varjostavaa käsitystä siitä, että kansalaiset tarvitsevat edustajat päättämään asioistaan,
koska he eivät itse ole päätöksentekoon kykeneviä.

siihen, miten kansalaiset osallistuvat ja sitoutuvat
ja mitä osallistumisesta seuraa. Osallistuminen
saattaa epäonnistuessaan johtaa turhautumiseen
ja passivoitumiseen. 23 Osallistumalla kansalaiset
vaikuttavat päätöksentekoon ja muokkaavat poliittista järjestelmää haluamaansa suuntaan. Toisaalta
kuuntelemalla kansalaisia päätöksentekijät lujittavat demokratiaa ja vahvistavat päätösten legitimiteettiä.24 Esimerkiksi edustuksellisen demokratian
suhde osallistuviin kansalaisiin ei siis ole yksisuuntainen. Edustuksellisen demokratian kehittämisessä on tärkeää, että kansalaiset aktivoituvat äänestämään ja asettumaan ehdokkaiksi, jotta valituksi voi
tulla yhteistä etua ajavia, toimivia ja demokraattisia
edustajia, joihin kansalaiset luottavat 25.

Edustuksellinen demokratia
Edustuksellisuus perustuu enemmistöperiaatteeseen, kansansuvereniteettiperiaatteeseen ja yksi ääni / yksi henkilö -periaatteeseen. Edustuksellisessa
demokratiassa kansalaiset osallistuvat välillisesti. 18
Perustuslain (2.1§) mukaan ”Valtiovalta Suomessa
kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Kansa valitsee päätöksentekijät
vapailla vaaleilla, joissa valitut edustajat ovat päätöksistään vastuussa äänestäjille 19. Vaaleissa edustajat mittauttavat kansan luottamuksen, jolloin tyytymättömillä kansalaisilla on mahdollisuus pyrkiä
vaihtamaan päättäjät. Suorassa demokratiassa tällaista säännöllistä luottamuksen tarkistamista ei ole,
vaikka valta myös suorassa demokratiassa jakautuu
käytännössä epätasaisesti kansalaisten välillä. 20
Käytännössä kansalaisten valta puhtaasti edustuksellisessa järjestelmässä rajoittuu pitkälti vaaleilla tapahtuviin henkilövalintoihin. Suomessa
on käytössä neuvoa-antava kansanäänestys, jonka
lopputulos ei sido päätöksentekijöitä. Päättäjät
voivat kysyä kansalaisten mielipidettä, mutta tekevät kuitenkin itse lopulliset päätökset. 21 Suomessa edustuksellisella demokratialla on vahva asema
poliittisessa järjestelmässä ja kulttuurissa. Suora demokratia nähdään edustuksellista demokratiaa täydentävänä muotona. 22 Yhä enemmän keskustellaan
kuitenkin myös tarpeesta lisätä suoraa demokratiaa.
Poliittinen järjestelmä ja sen toimijat vaikuttavat

Osallistuva demokratia
Osallistuvassa demokratiassa kansalaiset ottavat
osaa poliittiseen päätöksentekoon muutenkin kuin
vaalien yhteydessä.
Osallistuvan demokratian juuria voidaan etsiä
antiikin Kreikan suorasta, kasvotusten tapahtuvasta osallistumisesta. 1700- ja 1800-luvuilla Rousseau
kaavaili ihanteellista demokratian muotoa, osallistuvaa demokratiaa. Osallistumisen nähtiin kasvattavan ihmisistä sosiaalisia ja toinen toisensa huomioonottavia kansalaisia. Osallistuvan demokratian
voidaan myös katsoa kehittyneen edustuksellista
demokratiaa kohtaan esitetystä kritiikistä 1960- ja
1970-luvuilla. 26 Osallistuvan demokratian kannattajat halusivat kumota käsityksen siitä, että kansalaiset ovat kiinnostuneita vain omista asioistaan
sekä taidottomia ja soveltumattomia osallistumaan
politiikkaan laajemmassa mittakaavassa. Heidän
mielestään kansalaisten heikot osallistumisvalmiudet olivat seurausta edustuksellisesta demokratiasta.
Osallistuva demokratia sen sijaan tekee kansalaisista
taitavia ja taitavat kansalaiset puolestaan ylläpitävät
osallistuvaa demokratiaa. 27 Toisaalta esitettiin, että
elin- ja koulutustason kohoamisen myötä vahvistuu
myös ihmisten halu osallistua ja vaikuttaa yhteisönsä päätöksentekoon. 28
Osallistuvaa demokratiaa ei tarvitse nähdä itsenäisenä kokonaisuutena. Ihmiset voivat osallistua myös edustuksellisen demokratian asettamissa
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puitteissa olemalla esimerkiksi yhteydessä päättäjiin
29
ja vaikuttamalla valmisteluun ja poliittiseen päätöksentekoon muissakin yhteyksissä kuin vaaleissa.
Osallistuva demokratia tuo lisäarvoa ja vaihtoehtoisia toimintamalleja edustukselliseen demokratiaan.
Osallistuvan demokratian toimijoina voidaan nähdä esimerkiksi media, virtuaaliset yhteisöt, koulu ja
yleisesti kansalaisyhteiskunta 30.
Poliittinen, deliberatiivinen keskustelu on osallistuvan demokratian perusta 31. Osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien tulee olla kaikille
yhtäläiset 32. Vaikka tällaiset yhtäläiset mahdollisuudet taattaisiin kaikille, on myös huolehdittava,
että ihmiset löytävät itselleen sopivat osallistumisja vaikuttamiskanavat. Kaikki eivät kuitenkaan silti
halua osallistua tai vaikuttaa. Esimerkiksi ”häivedemokratian” kannattajat eivät halua politiikkaa
arkipäiväiseen elämäänsä 33.
Kun ihmiset osallistuvat toimintaan, jolla on
merkitystä heidän elämäänsä, voi kiinnostus politiikkaan ja poliittiseen osallistumiseen samalla myös
vahvistua. Osallistuminen auttaa ihmisiä ymmärtämään politiikan tekemisen ongelmia, hyväksymään
niitä ja täten kannattamaan edustuksellisen demokratian legitimiteettiä. 34 Ihmisten itsetunto kasvaa,
he tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan ja saavat yhteiskunnallisia käytännön taitoja. Lisäksi he oppivat
osallistumaan sekä politiikkaan että muunlaiseen
yhteis- ja yhdistystoimintaan. 35
Osallistuvassa demokratiassa vaikutusvallan
voidaan nähdä siirtyvän virkamiehiltä esimerkiksi
kuluttajille tai muille osallistuville kansalaisille. Ihmiset ovat kuitenkin vaikutusmahdollisuuksiltaan
epätasa-arvoisessa asemassa, sillä kaikilla ei ole yhtä paljon resursseja osallistua. Vaikka kaikki saisivat
samanlaiset vaikutusmahdollisuudet, eivät päätöksentekijät silti välttämättä huomioi kaikkia tasapuolisesti. On kuitenkin tutkittu, että mitä enemmän
ihmiset osallistuvat poliittisesti, sitä paremmin yhteiskunnan kaikki ryhmittymät tulevat edustetuiksi
huolimatta heidän omasta aktiivisuudestaan. 36
Osallistuvaan demokratiaan liittyy kysymys
yhteiskunnan vakaudesta – jos yksittäiset vahvat
osallistujaryhmät saavat valtaa yli muiden, päätöksenteko kulkee näiden intressiryhmien epävakaassa

ohjauksessa. 37 Politiikassa on toki kyse erilaisten intressiryhmien kamppailusta, mutta edustuksellisessa
demokratiassa tämä kamppailu on kontrolloitua.
Osallistumisen lisäämistä voidaan pitää demokratiaa vahvistavana tekijänä, joka ei lisää epävakautta,
kun se liitetään osaksi edustuksellista demokratiaa.
Korporatistinen ja
neokorporatistinen demokratia
Klassinen korporatismi näkee ammatilliset ryhmät
(perinteisesti killat tai korporaatiot, corpus) valtion
keskeisinä ”jäseninä”, joiden edut tulee ottaa huomioon myös poliittisessa edustuksessa. Modernissa korporatismissa erityisesti erilaiset taloudelliset
intressiryhmät kytketään suoraan valmisteluun ja
päätöksentekoon. Korporatismi voidaan näkökulmasta riippuen nähdä vaihtoehtona, täydentäjänä
tai haasteena puolueperustaiselle päätöksentekojärjestelmälle.
Korporatismi liitetään usein 1920–1930-luvun
oikeistofasistiseen Italiaan tai Saksaan. Haluttaessa
tehdä ero historialliseen ammattikuntalaitokseen
ja sanan oikeistofasistiseen merkitykseen, saatetaan
nykykorporatismista käyttää nimitystä uus- tai
neokorporatismi. 38 Neokorporatismilla viitataan
myös usein esimerkiksi pohjoismaiseen tulopoliittiseen malliin, jossa valtion, työntekijäjärjestöjen ja
työnantajajärjestöjen kolmikantaisilla sopimuksilla
on tärkeä rooli.
Suomea voidaan pitää korporatistisena tai
neokorporatistisena edustuksellisena demokratiana, jossa korporatismi ja puoluejärjestelmä elävät
rinnakkain. Vastaavia korporatistisen edustuksellisen demokratian piirteitä on Suomen ohella
myös esimerkiksi Itävallassa, Ruotsissa ja Norjassa.
Näitä maita yhdistävät pieni koko ja avoin talous.
Työmarkkina-asioita koskevassa päätöksenteossa
kolmikantaperiaatteella on merkittävä rooli. 39 Käytännössä keskeisten taloudellisten intressiryhmien
keskusliitot esittävät hallituksen vahvistettavaksi
kolmikantaisesti neuvoteltuja ratkaisuja 40
Puolueperustaista päätöksentekojärjestelmää
ja korporatismia ei tarvitse nähdä toisiaan pois
sulkevina vaihtoehtoina. Esimerkiksi Ruotsissa ja
Itävallassa esiintyy korporatistisia piirteitä yhdessä
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vahvojen puolueiden kanssa. Käytännössä kuitenkin intressiryhmien saadessa valtaa puolueiden on
luovutettava sitä. 41
Äskettäin keskusteluun nousseesta häivedemokratiasta voidaan löytää korporatistisia piirteitä,
koska siinä kansalaiset ovat valmiita luovuttamaan
päätäntävaltaa yhä enemmän esimerkiksi talouden
asiantuntijoille. Talouden toimijoiden muuttuessa
yhä epäyhtenäisemmäksi ryhmäksi korporatismin
mahdollisuudet kuitenkin heikkenevät. 42
Uudempaa demokratiakeskustelua
Julkiseen harkintaan perustuva deliberatiivisen
demokratian teoria on herättänyt runsaasti akateemista mielenkiintoa viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Teorian ydinajatuksena on, että päätöksentekoa edeltävä julkinen harkinta selkeyttää
päätöksenteon perusteita ja johtaa ihannetilanteessa yksimielisyyteen. Jürgen Habermasin ja John
Rawlsin teoriat kommunikatiivisesta toiminnasta
ja oikeudenmukaisuudesta ovat vaikuttaneet deliberatiivisen demokratian teorian kehittymiseen
merkittävästi. 43
Deliberatiivisen demokratian teorian pohjalta
on tehty sovellutuksia, joita on kokeiltu myös käytännössä ympäri maailmaa. Tällaisia ovat muun
muassa kansalaisjury, konsensuskonferenssi sekä
deliberatiivinen mielipidemittaus. Kaksi ensimmäistä ovat satunnaisotannalla valittujen vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden henkilöiden muutaman
päivän mittaisia paneelikeskusteluita, joissa käytetään apuna asiantuntijoita ja joiden pyrkimyksenä
on muodostaa osanottajien yhteinen loppuraportti
tai julkilausuma annetusta aiheesta. Kansalaisjuryssä lopullinen päätös tehdään äänestämällä, konsensuskonferenssissa tavoitteena on yksimielinen politiikkasuositus. 44
James Fishkinin kehittelemässä deliberatiivisessa mielipidemittauksessa satunnaisotannalla
valittujen osanottajien mielipiteet mitataan ennen
ja jälkeen keskustelun. Tämän jälkeen tuloksia verrataan keskenään. Mittauksen tavoitteena on saada
tietoa siitä, mitä mieltä kansalaiset ovat määritellystä
asiasta ja kuinka deliberaatioprosessi vaikuttaa kansalaisten mielipiteisiin. 45

Deliberatiivista demokratiateoriaa on myös
kritisoitu valtasuhteiden häivyttämisestä. Chantal
Mouffen (1999) agonistisen demokratian teoria
kyseenalaistaa deliberatiivisen demokratian ”ideaalisen puhetilanteen” ja konsensuksen korostamalla
niiden takana piileviä hegemonisia valtasuhteita.
Yhdysvaltalaiset politiikantutkijat Hibbing ja
Theiss-Morse ovat kehittäneet 2000-luvulla käsitteen stealth democracy, josta Suomessa on käytetty
nimeä häivedemokratia. Tutkijat hylkäävät teoriat,
jotka selittävät ihmisten halukkuutta suoraan demokratiaan joko tyytymättömyydellä tai koulutuksen ja postmaterialististen arvojen esiinnousulla.
Heidän mukaansa ihmiset eivät oikeastaan kaipaa
suoraa demokratiaa, vaan häivedemokratiaa, jossa
ei haluta jatkuvasti osallistua poliittiseen päätöksentekoon tai tietää sen yksityiskohdista. 46 Politiikkaa
ei myöskään haluta osaksi jokapäiväistä elämää. 47
Häivedemokratian kannattajat haluavat pohjimmiltaan, että edustuksellinen demokratia toimisi paremmin. Häivedemokratia pitää tärkeänä
päätöksenteon tehokkuutta, objektiivisuutta ja
riidattomuutta sekä erityisasiantuntijoiden ja liikeelämän ammattilaisten käyttöä poliittisessa päätöksenteossa. Kansalaiskeskustelua tai kansalaisten
suoraa osallistumista ei tehokkuussyistä korosteta.
Häivedemokratiaa voidaankin siksi pitää suoran
demokratian tai deliberatiivisen demokratian vastakohtana. 48
Vuoden 2007 eduskuntavaalitutkimus kertoo,
että nykyjärjestelmään kriittisesti suhtautuvat ja
muutosta haluavat ovat tyypillisesti vähemmän
koulutusta saaneita ja yhteiskunnalliselta tietotasoltaan heikompia. Ajatus tyytymättömyydestä
osallistumisen aktivoijana saa siis jossain määrin
tukea. Postmaterialismiteoria ei sen sijaan tämän
tutkimuksen perusteella päde suomalaisiin, sillä
koulutetummat ja paremman yhteiskunnallisen
tietotason omaavat eivät vaadi muutosta nykyjärjestelmään, eivät suoraa demokratiaa eivätkä ainakaan häivedemokratiaa. Tulosten perusteella monet
suomalaiset kannattavat samalla sekä suoraa että
häivedemokratiaa, jotka ovat kuitenkin kaksi vastakkaista demokratian ideaalimallia. Tuloksia onkin
tulkittava varovaisesti. On mahdollista, että ihmi-
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set haluavat muutosta päätöksentekojärjestelmään,
mutta eivät silti varsinaisesti halua suoraa demokratiaa.49 Kyselyissä on helppo kannattaa mitä tahansa
muuta kuin vallitsevaa vaihtoehtoa. Mikäli kysely
ei mahdollista monia erilaisia vaihtoehtoja, voidaan
valita paras mahdollinen, vaikka sitä ei varsinaisesti
pidettäisi ihanteellisena.

5.1 Yhteiskunnallinen osallistuminen
Yhteiskunnallinen osallistuminen voidaan jakaa
välineelliseen ja itsetarkoitukselliseen sekä toisaalta
itseilmaukselliseen osallistumiseen. Välineellisessä
osallistumisessa tavoitteena saavuttaa jokin päämäärä. Itsetarkoituksellisessa toiminnassa toiminta on jo
päämäärä tai arvo sinällään. Poliittista osallistumista
voidaan pitää lähtökohtaisesti välineellisenä toimintana, jossa ihmiset tavoittelevat etuja, aatteita ja valtaa tai kokevat osallistumisen velvollisuutena. Myös
epäpoliittiset motiivit kannustavat yhteiskunnalliseen toimintaan ja politiikkaan. Tällöin motiivina
saattaa olla esimerkiksi aktiivisuuden arvostaminen,
yhteisöllisyyden kehittäminen ja uusien asioiden oppiminen. 50 Rajanveto eri osallistumismuotojen välille
on hankalaa, mutta se antaa jonkinlaista näkökulmaa
pohtia yhteiskunnallista osallistumista.
Kuuleminen on vakiintunut menetelmä kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä osallistavissa hallintokäytännöissä. Kuulemista harjoitetaan lakien
määräämänä muun muassa ympäristövaikutusten
arvioinneissa, mutta myös ilman lakisääteisyyttä
hankkeissa, joissa kuuleminen koetaan hyväksi
tavaksi hankkia valmisteluun kansalaismielipiteitä
ja uusia näkökulmia. Ns. sähköinen kuuleminen
ei tavoitteiltaan juuri eroa ns. perinteisestä kuulemisesta, vaan erottavana tekijänä on tieto- ja viestintätekniikan käyttö kuulemisen toteuttamisessa.
Esimerkkejä kuulemisesta ovat muun muassa lausuntopyynnöt, gallup-kyselyt, foorumit ja keskustelutilaisuudet.
Osallistumisessa on kyse kollektiivisesta ihmisten välisestä vuorovaikutuksellisesta toiminnasta.
Sen tarkoituksena on tuoda julki asianomaisille
tärkeitä asioita, tukea tai vastustaa vallitsevaa tilannetta tai tehdä uusia avauksia. Osallistumiskertojen määrä voi vaihdella yhdestä kerrasta jatkuvaan

osallistumiseen. Osallistumisen muotona voi olla
aktiivinen kannanottojen esittäminen, mutta osallistua voi myös hiljaisella mukanaololla. Esimerkkejä osallistumisesta ovat muun muassa hankkeiden ja
valmisteluelinten jäsenyys ja keskustelutilaisuudet.
Osallistaminen puolestaan tarkoittaa yleensä hallinnon tai päätöksentekijöiden aktiivista pyrkimystä
saada kansalaisia osallistumaan – aloitteentekijänä
on hallinto, joka myös määrittää ”osallistumisalueen”.
Osallistuva ennakointi liittyy menetelmiin,
joilla halutaan saada selville uusia heikosti näkyviä
merkkejä muutoksista, uusista kehityskaarista tai
ihmisten suhtautumista muun muassa yhteiskunnallisiin ja eettisiin asioihin, jolloin niihin voidaan
varautua ja valmistautua. Osallistuvan ennakoinnin
menetelmissä kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon ja yhteiskuntapolitiikan ennakointiin. Ennakointimenetelmien kautta asioihin ei pelkästään
reagoida, vaan niitä varten tehdään proaktiivisesti
vaihtoehtoisia kehityslinjauksia. Tietoisella vuorovaikutusprosessilla voidaan luoda tilaa uudenlaisen,
nykyistä avoimemman ja monipuolisemman päätöksentekomenettelyn käyttöönotolle. Esimerkkejä
osallistuvan ennakoinnin menetelmistä ovat muun
muassa kansalaispaneelit, konsensuskonferenssit,
tulevaisuusverstaat tai skenaariotyöpajat.
Vaikuttaminen on osallistumista vahvempaa
toimintaa, joka tähtää muutosten aikaansaamiseen
tai tilanteen säilyttämiseen ennallaan. Kyseessä on
myös taistelu vallasta, sen uudelleen jakamisesta ja
oikeudesta nostaa esiin puheenaiheita esimerkiksi
poliittisessa päätöksentekoprosessissa, vaikuttaa
luottamushenkilöiden käytökseen äänestyksissä,
esittää vaihtoehtoja menettelyihin jne. Vaikuttaminen voi olla asioiden ja esitysten vastustamista tai
kannattamista, ja sitä voidaan harrastaa sekä julkisesti että salassa. Vaikuttamisen tarkoituksena on
saada vaikuttavuutta aikaan, ja se vaatii tekijöiltään
kansalaistaitojen hallintaa kohteiden ja toimintamuotojen valinnassa.
Osallisuuden käsitteestä ja soveltamisesta todetaan Osallisuusselonteossa (Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä VNS 3/2002 vp 51) seuraavaa:
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Osallisuus liittyy käsitteenä kiinteästi demokratiaan. Nykyaikaisten valtioyhteisöjen kansalaisilleen
tarjoama pääasiallinen vaikuttamismenetelmä on
edustuksellinen demokratia. Sen ohella ja sen täydentämiseksi sovelletaan ja kehitetään suoran osallisuuden muotoja.
Osallisuus on laaja-alaisempi käsite kuin osallistuminen. Osallistumiseen sisältyy ajatus kansalaisesta aktiivisena subjektina, joka haluaa, osaa ja saa
toimia välittömänä vaikuttajana itselleen tärkeissä
yhteiskunnallisissa asioissa. Osallisuus liittyy myös
edustuksellisen demokratian kehittämiseen tai se
voi olla laissa sääntelemätöntä omaehtoista kansalaistoimintaa, kansalaisaktivismia tai järjestöosallisuutta.
Osallisuushankkeessa ja sen tuottamissa julkaisuissa on käsitelty laaja-alaisesti sekä osallistumiskäsitteen piiriin kuuluvia että sen ulkopuolelle jääviä
osallisuuden ilmiöitä.
Osallisuuden muodot voidaan määritellä ja jäsennellä monella eri tavalla. Osallisuushankkeessa
on käytetty seuraavanlaista jäsentelyä:
Tieto-osallisuus on kuntalaisten oikeutta tiedon
saamiseen ja tuottamiseen. Se edustaa osallisuuden
helposti toteutettavia muotoja, esimerkiksi kunnan
tiedottaminen, kuntalaisten kuuleminen, kyselyihin
vastaaminen ja palvelusitoumukset.
Suunnitteluosallisuus on tieto-osallisuutta syvempää kunta-organisaation ja kuntalaisten välistä
valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit.
Päätösosallisuus on suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin
päätöksiin. Käyttäjädemokratia on päätösosallisuutta
silloin, kun palvelun käyttäjille on delegoitu päätösvaltaa; esimerkkinä päätösosallisuudesta on kunnanosan asukkaiden suoraan valitsema aluelautakunta,
jolle valtuusto on delegoinut päätöksenteon.
Toimintaosallisuus on kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai palveluja toimintayksiköissä esimerkiksi talkoovoimin toteutettavaa
ympäristön kunnostusta ja ylläpitoa tai palvelujen
tuottamista.
Osallisuusselonteossa käsitellään sellaista kansalaisten suoraa osallistumista, jonka tarkoitus on

julkisen vallan ratkaisuihin vaikuttaminen. Kansalaisten osallistuminen asioiden ratkaisemiseen voidaan toteuttaa sekä välillisin että välittömin keinoin.
Ratkaisuihin liittyvä päätösvalta on kuitenkin oltava
joko suoralla tai edustuksellisella kansanvallalla tai
päätösvalta on järjestettävä niin, että toinen näistä
kansanvallan muodoista on alistettu toiseen nähden
neuvoa-antavaan asemaan.

5.2 Kansalaisuus ja kansalainen
Kansalaisvaikuttamisesta ja sen edistämisestä keskusteltaessa joudutaan yleensä määrittelemään,
mitä kansalaisuudella ylipäätään tarkoitetaan – keiden vaikutusmahdollisuuksia ollaan vahvistamassa? Tarkoitetaanko käsitteellä ”kansalainen” yksinomaan Suomen kansalaista vai kannetaanko huolta
myös niiden Suomessa asuvien maahanmuuttajien
vaikutusmahdollisuuksista, joilla ei ole Suomen
kansalaisuutta?
Tässä asiakirjassa kansalaisella tarkoitetaan
Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan henkilön
roolia ja toimijuutta suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan riippumatta henkilön juridisesta kansalaisuudesta. Asiakirjaa valmisteltaessa tuotiin esille
näkemyksiä, että ”kansalaisen” sijaan tulisi puhua
”ihmisestä”, jotta olisi selvää, ettei kysymystä kansalaisvaikuttamisen ja demokratian edistämisestä
haluta rajata yksinomaan Suomen kansalaisiin.
Ihmisellä on kuitenkin yhteiskunnassa monia rooleja: kansalaisen, asiakkaan, potilaan, veronmaksajan, oppilaan, virkamiehen jne. roolit. Paremman
termin puuttuessa kansalainen tässä asiakirjassa on
ihminen, joka on ainakin potentiaalinen osallistuja ja
vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa.
Käsitys kansalaisuudesta on aikojen saatossa
vaihdellut. 1960- ja 1970-luvuilla kansalaisuudella
tarkoitettiin lähinnä lainmukaisia ja poliittisia oikeuksia. 52 Perinteisesti kansalaisuus määritellään
edelleen syntymäpaikan tai vanhemman kansalaisuuden mukaan. Kansalaisuus on kuitenkin myös
jäsenyyttä, tasa-arvoa ja aktiivista osallistumista. 53
Kansalaisuudella voidaan tarkoittaa ”virallista
statusta yhteisön jäsenenä” tai ”roolia eli toimintaa kansalaisena”. Kansalaisuuden rooliin viittaavat
puolestaan käsitteet aktiivinen tai demokraattinen
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kansalainen. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman johtaja Seppo Niemelä sisällyttää ensiksi
mainittuun yhteisöllisen aktiivisuuden kaikissa
muodoissaan. Demokraattinen kansalainen on
puolestaan yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuva kansalainen. 54
Kansalaisuudella voidaan nähdä neljä ulottuvuutta: oikeudet, velvollisuudet, osallistuminen
ja identiteetit. Oikeuksilla tarkoitetaan poliittisia
oikeuksia. Kansalaisvelvollisuudet määritellään
laissa. Osallistuminen on mahdollisuutta vaikuttaa
julkiseen sektoriin ja päätöksentekoon. Identiteetit
puolestaan koskevat kansalaisten suhdetta toisaalta
auktoriteetteihin ja poliittiseen järjestelmään ja toisaalta toisiinsa. Tutkijoiden Goul, Andersen ja Hoff
määritelmässä skandinaavisesta kansalaisuudesta
on muodollisten oikeuksien lisäksi keskeistä tasaarvo ja osallistuminen sekä ajatus siitä, että kaikilla on tarpeeksi resursseja ja varmuutta hyödyntää
mahdollisuuksiaan. 55 Voidaan puhua laajasta ja
suppeasta kansalaisuudesta, jossa laaja kansalaisuus
merkitsee, että ihmisillä on todelliset mahdollisuudet hallita elämäänsä. Suppealla kansalaisuudella
sen sijaan tarkoitetaan muodollisia poliittisia ja
lainmukaisia oikeuksia. 56
Puhuttaessa osallistuvista kansalaisista ei ole
olennaista korostaa kansalaisuuden juridista määritelmää. Kansalaisvaikuttamista ja osallistuvaa demokratiaa kehitettäessä on luonnollista pitää maahanmuuttajia kansalaisina, koska he osallistuvat
kansalaisyhteiskunnan toimintaan. 57 Aktiivinen kansalaisuus tuo esiin maahanmuuttajien taidot ja auttaa
hyödyntämään niitä sekä maahanmuuttajien itsensä
että koko yhteiskunnan kannalta parhaalla tavalla.

5.2.1 Kuluttaja, asiakas
vai osallistuja?
Yksilöllä on monia erilaisia rooleja suhteessa yhteiskuntaan ja hallintoon. Hän kohtaa hallinnon
esimerkiksi kansalaisen, veronmaksajan, asiakkaan,
kuluttajan, potilaan, oppilaan, yrittäjän tai virkamiehen roolissa.
On esitetty, että julkishallinnossa kansalaiseen
suhtaudutaan yhä useammin kuin asiakkaaseen
niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla. Kansalainen myös itse yhä useammin omaksuu kulut-

tajan roolin. Voidaankin ajatella, että kuluttajuus
ja asiakkuus ovat nousemassa tai jo nousseet siinä
määrin keskeisiksi rooleiksi, että ne ovat jo vieneet
tilaa ihmisten muilta rooleilta yhteiskunnassa.
Demokraattisen osallistumisen kannalta on
huolestuttavaa, jos ihmiset kohtaavat hallinnon,
poliittisen järjestelmän ja esimerkiksi järjestöt pääasiassa vain asiakkaan roolissa, eivät osallistuvina,
vaikuttavina kansalaisina. Kuluttaja-kansalaisuus
on toisaalta myös saanut merkityksen uudenlaisena
osallistuvan kansalaisuuden muotona, jossa kansalainen osallistuu ja vaikuttaa kuluttajavalinnoillaan.
On tärkeää, että hallinto pyrkii kehittämään
omia palveluitaan asiakaslähtöisesti. Samalla on
kuitenkin huolehdittava, ettei kansalaista nähdä
yksinomaan asiakkaana. Asiakas antaa palautetta
palveluista ja vaikuttaa niiden kehitykseen, muttei
kanna niistä itse vastuuta.
Osallistuva kansalainen ei ole pelkästään julkisia palveluita käyttävä kuluttaja tai hallinnon asiakas vaan, ainakin ihannetapauksessa, yhteiskuntaan
aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivä ja osallistuva ihminen. Hän ei kuluttajan tai asiakkaan tavoin pelkästään käytä palveluita ja palautteellaan osallistu
niiden kehittämiseen, vaan pyrkii aktiivisesti kehittämään yhteiskuntaa omalla toiminnallaan.

5.3 Kansalaisyhteiskunta
Avoimeen demokratiaan kuuluvat kansalaisten omat
yhdistykset, liikkeet ja yhteisöt. Niissä ihmiset toimivat yhdessä tärkeiksi katsomiensa asioiden eteen.
Yhteiskunta on yksilöiden ja erilaisten ihmisryhmien
kokonaisuus. Demokratiaan kuuluu kansalaisten välinen vapaa yhteistoiminta. Kansalaisyhteiskunnalla
tarkoitetaan juuri näitä ihmisten välisiä suhteita ja toimintoja, jotka ovat ”yksityisiä” erotuksena ”julkisesta”
hallinnosta ja päätöksentekokoneistosta.
Kansalaisyhteiskuntaa voi ajatella myös julkisen
vallan ja markkinoiden väliin jääväksi yhteiskunnan alueeksi. Tällöin kansalaisyhteiskunta tarkoittaa vapaaehtoisesti järjestäytynyttä ihmisten välistä
toimintaa: yhdistyksiä, järjestöjä, kerhoja, perheitä
ja mitä erilaisimpia ihmisryhmiä ja ihmisten muodostamia liikkeitä ja yhteisöjä.
Kansalaisyhteiskunta on demokratian sosiaalinen pohja 58. Kokoontumis- ja yhdistymisvapauden
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perusteet löytyvät perustuslaista (13§), jossa taataan
oikeus muun muassa järjestää kokouksia ja perustaa
yhdistys sekä osallistua yhdistyksen toimintaan.
Kansalaistoiminta on ihmisen aktiivista toimintaa itsestä ulospäin, yhdessä toimien, yhteiseksi
hyväksi.
Kansalaisyhteiskunnan keskeisiä
poliittisia toimijoita ovat:
• kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnalliset liikkeet
• etujärjestöt
• puolueet
Kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä kansalaiset
ryhmittyvät jonkin heille yhteisen asian taakse ja
yrittävät vaikuttaa päätöksentekijöihin. Etujärjestöjen kautta kansalaiset yrittävät edistää oman
elinkeinonsa tai ammattinsa edellytyksiä. Ammattiyhdistykset ovat yhtä aikaa kansalaisjärjestöjä ja
edunvalvontaorganisaatioita. Puolueet ovat portinvartijoina kansalaisyhteiskunnan ja valtion välissä.
Puolueiden kautta asiat ja teemat nousevat varsinaiseen julkiseen päätöksentekoon.
Kansalaisyhteiskunta poikkeaa olemukseltaan
niin julkisesta kuin yksityisestä sektorista.
Kansalaisyhteiskuntaa luonnehtivat:
• kansalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus
• jäsenyys ja toimijuus
• yleishyödyllisyys ja autonomisuus
• vapaaehtoisuus ja valinnaisuus
• maallikkous ja ammattilaisuus
• joustavuus ja riippumattomuus
• yhteisöllisyys ja paikallisuus
• eettisyys ja solidaarisuus.
Järjestöt ovat organisaatioita, jotka pyrkivät
edistämään jäsentensä tavoitteita ja etuja. Kansalaistoimintaa harjoitetaan useimmiten kansalaisjärjestöissä, joissa toimimalla jäsenet edistävät yhteisiä arvojaan ja tavoitteitaan ja pitävät huolta siitä,
että kansalaisten näkemykset tulevat huomioiduiksi
päätöksenteossa.

Suomessa kansalaisjärjestöt toimivat pitkälti
yhdistyspohjaisesti. Yhdistykset voivat olla valtakunnallisia liittoja, alueellisia piirijärjestöjä tai paikallisia
yhdistyksiä. Suuri osa yhdistyksistä rekisteröityy (ry)
yhdistysrekisteriin, mutta myös rekisteröitymättömiä yhdistyksiä on paljon. Rekisteröityminen antaa
yhdistyksille oikeuskelpoisuuden xi, mutta asettaa
myös vaatimuksia toiminnalle, esimerkiksi toimintaa määrittävät säännöt. Rekisteröidyn yhdistyksen
on oltava aatteellinen yhdistys, eli sen toiminta ei voi
olla pääasiassa taloudellista eikä se voi tavoitella taloudellista etua tai voittoa siihen osallisille.
NGO:lla (non-governmental organization) tarkoitetaan hallituksesta riippumattomia, itsenäisiä
vapaaehtois- ja/tai kansalaisjärjestöjä, joiden toiminta voi olla joko jatkuvaa tai kampanjaluonteista.
NGO:t vaihtelevat suurista ja globaaleista organisaatioista ruohonjuuritason toimijoihin.
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan palveluita
tuottavia järjestöjä, NGO:ita ja edunvalvontaryhmiä.
Luokittelu on kuitenkin vaikeaa, sillä kolmas sektori
pitää sisällään monenlaisia toimijoita. 59 Kolmannen
sektorin rinnalle tuodaan joskus vielä neljäs sektori,
jolloin edellinen viittaa organisoituneeseen kansalaistoimintaan (yhdistykset, järjestöt) ja jälkimmäinen
ei-organisoituneeseen kansalaistoimintaan.
Usein kolmas sektori nähdään jonkinlaisena täydentävänä osapuolena julkisen sektorin rinnalla 60,
mutta yhteiskunnallisia liikkeitä ja kansalaisjärjestöjä voidaan perustellusti myös pitää aikansa tärkeimpinä toimijoina 61. Yhteiskunnan sektoreiden
suhde toisiinsa on jatkuvasti muuttuva kokonaisuus, mutta julkisen sektorin siirtäessä tehtäviään
kolmannelle sektorille on kansalaisyhteiskunnan
rooli palvelujen tuottajana korostunut. Myös talous
ja elinkeinoelämä ovat omana sektorinaan vahvistaneet merkitystään nyky-yhteiskunnassa. Kolmannen sektorin toimijat ovatkin usein kokeneet, että
järjestöt ovat joutuneet jonkinlaiseen puserrukseen
julkisen sektorin ja elinkeinoelämän väliin ja joutuvat toimimaan pelisäännöillä, jotka eivät tunnista
kolmannen sektorin erityispiirteitä. 
xi Oikeuskelpoisella yhdistyksellä on oikeus tehdä sopimuksia,
omistaa omaisuutta sekä laatia hakemuksia ja anomuksia.
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6. Edustuksellinen demokratia



Vaalit muodostavat edustuksellisen demokratian peruselementin. Edustuksellisen
demokratian ja osallistumisen perusteet löytyvät
perustuslaista (2§): ”Valtiovalta Suomessa kuuluu
kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut
eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee
perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on
noudatettava tarkoin lakia.”
Suomessa järjestetään joka neljäs vuosi eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Eurovaalit järjestetään
viiden vuoden välein ja presidentinvaalit pidetään
joka kuudes vuosi. Suomessa äänestäminen on tehty
helpoksi, vaalien tulokset saadaan nopeasti selville
ja vaaleihin liittyvä tiedonvälitys on tasapuolista ja
laadukasta 62. Edustuksellisen demokratian haasteet liittyvät ennen kaikkea äänestysaktiivisuuden
laskuun, vaalijärjestelmän kehittämiseen ja vaalirahoituksen uudistamiseen.

6.1 Äänestysvilkkauden
kehitys vaaleissa
Äänestysaktiivisuus on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana laskenut miltei kaikissa läntisissä
demokratioissa, mutta Suomessa äänestysvilkkauden lasku on ollut keskimääräistä jyrkempää. Vielä
1980-luvulla Suomi sijoittui äänestysprosenttien
osalta eurooppalaisen keskitason yläpuolelle, mutta
on sittemmin pudonnut keskitason alapuolelle. 63
Presidentinvaaleissa äänestysaktiivisuus on
pysynyt melko vakaana huolimatta siitä, että presidentin valtaoikeuksia kavennettiin vuoden 2000
perustuslakiuudistuksessa. Eduskuntavaaleissa

ja kunnallisvaaleissa äänestysaktiivisuuden lasku
on sen sijaan ollut jyrkempi. 1960- ja 1970-luvun
huippuvuosina äänestysaktiivisuus nousi yli 80 prosenttiin lähes kaikissa vaaleissa. Vuoden 1979 eduskuntavaalien jälkeen äänestysaktiivisuus laski yhtäjaksoisesti vuoden 1999 eduskuntavaaleihin, jolloin
noin 65 prosenttia xii äänioikeutetuista äänesti. Sen
jälkeen merkittäviä muutoksia eduskuntavaalien
äänestysvilkkaudessa ei ole tapahtunut.
Äänestysaktiivisuuden lasku on ollut kunnallisvaaleissa voimakkaampaa kuin valtiollisissa
vaaleissa. Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa koettiin liki kymmenen prosenttiyksikön romahdus
äänestysaktiivisuudessa. Pohja osui vuoden 2000
kunnallisvaaleihin, jolloin enää noin 56 prosenttia
äänioikeutetuista äänesti. Tämän jälkeen äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa on noussut jääden
kuitenkin selkeästi eduskuntavaalien tasoa alhaisemmaksi. Europarlamenttivaaleissa suomalaisten
äänestysinnokkuus on ollut huomattavasti muita
vaaleja alhaisempaa ja selkeästi EU-maiden keskitason alapuolella. 64
Sekä miesten että naisten äänestysaktiivisuus on
1980-luvulta lähtien laskenut. 1980-luvun jälkeen
naiset ovat äänestäneet jonkin verran miehiä aktiivisemmin kaikissa vaaleissa. Vaikka naisten osuus
ehdokkaista oli pitkään nousussa, ovat naiset tässä
joukossa edelleen aliedustettuina 65.
Äänestysvilkkaus on sidoksissa sekä pitkän
aikavälin yhteiskunnallisiin muutoksiin, vaalilainsäädäntöön että vaalien läheisyyteen ja niiden yhteyteen ajoittuviin tapahtumiin. Vaaliosallistuminen
xii 68 % Suomessa asuvista
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myös nivoutuu muihin demokraattisiin osallistumismuotoihin. Äänestysaktiivisuuden kehityksen
tukeminen vaatiikin siksi pitkäjänteisiä ja monipuolisia toimenpiteitä.
Niin kansainvälisten kuin suomalaistenkin
tutkimusten perustella tiedetään, että äänestysaktiivisuus jakautuu selvästi eri sosiaalisten luokkien
välillä. Sosioekonomiset taustatekijät kuten ikä, sukupuoli, etninen tausta, koulutus, ammatti ja ansiotulot vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen. Vaikka
tutkimukset antavat viitteitä siitä, että naisten kiinnostus politiikkaan on vähäisempää kuin miesten 66,
naisten äänestysaktiivisuus on kuitenkin ylittänyt
miesten äänestysaktiivisuuden 1980-luvun jälkeen.
Suomenruotsalaiset ovat perinteisesti äänestäneet
hieman suomenkielisiä vilkkaammin, mikä liittynee
korkeaan puoluesamastumisen tasoon ja kiinteään
sosiaaliseen verkostoon. Ulkosuomalaisten ja maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on toistaiseksi
ollut varsin heikkoa. Korkeasti koulutetut ja hyvin
toimeentulevat äänestävät vähemmän koulutusta
saaneita ja työttömiä aktiivisemmin.67 Äänestysaktiivisuuden erot eri äänestysalueilla ovatkin revenneet suuriksi. Siinä missä korkeasti koulutettujen ja
hyvin toimeentulevien asuinalueilla äänestysaktiivisuus esimerkiksi eduskuntavaaleissa nousee lähes 90
prosenttiin voi se heikommin koulutettujen ja pienituloisten asuinalueilla jäädä 30 prosenttiin. Passiivisimpia ovat heikosti koulutetut nuoret miehet.
Erityiseksi haasteeksi nousee nuorten vähäinen
äänestysaktiivisuus. Nuorten äänestysinnon hiipuminen on ollut meillä eurooppalaisittainkin verrattuna nopeaa. Ero nuorten äänestysaktiivisuuden
ja keskimääräisen äänestysaktiivisuuden välillä on
meillä Euroopan suurimpia. Kyse ei myöskään ole
vain nuorimmista, juuri äänestysikään tulleista sukupolvista. Osallistumisaktiivisuus ei nimittäin enää
entiseen tapaan vahvistu ikääntymisen myötä vaan
kerran omaksuttu äänestämättömyys näyttää jäävän
pysyväksi. 68 Onkin syytä huomata, että vanhimpia
”passiivisten ikäluokkien” edustajia ovat jo 1960-luvulla syntyneet, jotka ovat äänestäjinä olennaisesti
vähemmän aktiivisia kuin omat vanhempansa.
Yksi syy äänestysaktiivisuuden heikkenemiseen
lienee äänestämistä koskevan ”normin” murtumi-
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nen. Kansalaiset eivät enää entiseen tapaan koe
äänestämistä kansalaisvelvollisuutenaan – äänestämättä jättäminen on nykyään sosiaalisesti helpompaa kuin aikaisemmin. Normin murtumiseen on
vaikuttanut muun muassa kollektiivisten identiteettien murtuminen ja identiteettien muuttuminen
aikaisempaa monimuotoisemmiksi ja monimutkaisimmiksi. Puhutaan ns. ”narikkaidentiteeteistä”,
jossa henkilö ripustaa ”takkinsa” hetkeksi naulaan,
jatkaakseen hetken päästä matkaa toisaalle. Vaikuttaakin siltä, että nuoremmissa ikäryhmissä normi
on höllempi kuin varttuneemmissa ikäryhmissä.
Vaikka edelleen noin 80 prosenttia ilmoittaa pitävänsä äänestämistä kansalaisvelvollisuutena, joka
toinen ilmoittaa silti tarvitsevansa jonkin muun
hyvän syyn äänestää.69
Tärkeänä syynä laskevaan äänestysvilkkauteen voidaan myös pitää kansalaisten etääntymistä
puolueista ja puolueiden jäsenmäärien hiipumista.
Samanaikaisesti puolueiden luonne on muuttunut selkeämmin kaikkia äänestäjiä houkuttelevaan suuntaan. Nyky-yhteiskunnassa poliittiset
asiat ovat myös monimutkaistuneet ja ne ovat yhä
suuremmassa määrin sidoksissa kansainvälisiin tapahtumiin, mikä on lisännyt ulkoparlamentaarisen
areenan vetovoimaa. Etenkin nuoret osallistuvat
aikaisempaa enemmän uusilla areenoilla ja vastaavasti heikommin perinteisissä yhteiskunnallisissa
järjestöissä. 70
Suomen keskimääräistä jyrkemmän laskun
taustatekijöitä ei ole vielä kattavasti selvitetty. Suomalaisten luottamus valtioon ja puolueorganisaatioon ovat kansainvälistä kärkiluokkaa. Suomalaisten
luottamus demokratiaan ja kansalaisten kiinnostus
politiikkaa kohtaan ovat kansainvälisessä vertailussa
keskitasoa. Suomalaisten subjektiivinen kansalaispätevyys ja kiinnostus politiikkaa kohtaan näyttävät
sen sijaan olevan heikompia kuin monissa muissa
Euroopan maissa. Suomalaiset ovat myös muita
pohjoismaalaisia vähemmän tyytyväisiä demokratian toimivuuteen. 71
Yksi keskeinen osallistumisen laskuun vaikuttanut tekijä liittynee suomalaisen konsensuspolitiikan
perinteeseen. Vasemmiston ja oikeiston välinen jännite on Suomessa pienempi kuin monessa muussa
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Länsi-Euroopan maassa, mikä osittain on hämärtänyt puolueiden välisiä eroja. Samoin erityisesti
1990-luvulle ominaiset suuret koalitiohallitukset
lienevät heikentäneen kansalaisten kykyä hahmottaa puolueiden keskeisiä eroavaisuuksia. Äänestäjät
eivät myöskään aina tiedä, minkälaista hallituspohjaa puolueet ovat valmiita kannattamaan vaalien jälkeen. Tämä käy myös harvoin selkeästi ilmi
puolueiden vaalikampanjoista. Useimmissa muissa
Euroopan maissa äänestäjä voi sen sijaan ottaa äänellään kantaa siihen, minkälaisen hallituspohjan
hän vaalien jälkeen haluaisi maahan saada. Lisäksi
äänestysaktiivisuuden laskuun lienee vaikuttanut
myös ammattiyhdistysten ja taloudellis-yhteiskunnallisten yhdistysten jäsenmäärän lasku. 72
Tutkimukset osoittavat, että äänestysvilkkaus on
sidoksissa sekä pitkän aikavälin yhteiskunnallisiin
muutoksiin että vaalien läheisyyteen ja niiden yhteyteen ajoittuviin tapahtumiin. Vaikka siis pitkän
aikavälin kehityksenä äänestysaktiivisuus on ollut
laskeva, on kaksissa edellisissä kunnallisvaaleissa
tapahtunut lievää äänestysaktiivisuuden nousua.
Yhtenä selityksenä tähän on nähty kunta- ja palvelurakenteen muutos: voidaan ajatella, että kuntien yhdistyminen on saanut kuntalaiset liikkeelle
puolustamaan oman vanhan asuinkuntansa etuja
yhdistyneen kunnan hallinnossa. Toisaalta esimerkiksi karismaattisen poliitikon tai jonkin yleisesti
kiinnostavaksi koetun teeman ilmaantuminen
julkisuuteen vaalien alla voi nostaa äänestysaktiivisuutta yksittäisissä vaaleissa suuremmaksi kuin
pitkän aikavälin kehitys antaisi odottaa.
Käytettävissä olevan tutkimustiedon sekä yleisten kehitystrendien perusteella on varsin vaikeata
arvioida äänestysaktiivisuuden kehittymistä yksittäisissä vaaleissa. On kuitenkin epätodennäköistä,
että vuosikymmeniä jatkunut äänestysaktiivisuuden lasku olisi nyt saavuttanut pohjatason ja kääntymässä nousuun tai edes vakiintumassa nykytasolle.
Näin voidaan päätellä jo yksinomaan edellä kuvatun
sukupolviefektin vuoksi. Väestön ikääntyminen ja
kaikkein iäkkäimpien valitsijaikäluokkien koon
kasvu olettavasti laskee yleistä osallistumistasoa,
sillä iäkkäät äänestävät eri syistä keski-ikäisiä huomattavasti vähemmän. Toisaalta 1960-luvulla ja sen

jälkeen syntyneillä sukupolvilla kerran omaksuttu
äänestämättömyys näyttää jäävän pysyväksi. Lisäksi
jatkuvasti lisääntyvä muuttoliike kaupunkikeskuksiin saattaa pitkällä aikavälillä heikentää äänestysaktiivisuutta muuttotappiokunnissa, mutta myös
muuttajien keskuudessa, sillä etenkin vaaleja hiljattain edeltäneen muuttamisen tiedetään vähentävän osallistumista. 73 Myös maahanmuuttajaväestön
äänestysaktiivisuus on olennaisesti muuta väestöä
alhaisempi. Lisääntyvällä maahanmuutolla on näin
ollen todennäköisesti myös oma vaikutuksensa äänestysaktiivisuuden laskuun, mikäli maahanmuuttajien aktiivisuutta vaaleissa ei kyetä vahvistamaan.
Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella
pystytään muodostamaan melko hyvä yleiskuva
suomalaisen äänestysaktiivisuuden kehityksestä ja
siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisätutkimukselle on
kuitenkin tarvetta. Suomessa ei ole pitkällä aikajänteellä kerätty kattavia ja kansainvälisesti vertailukelpoisia tutkimusaineistoja vaaleista ja demokratiasta.
Esimerkiksi tiedot nuorten äänestysaktiivisuudesta ja
sen kehityksestä pohjautuvat kyselytutkimuksiin ja
äänestysalueotoksiin, eivät kattaviin vaalitilastoihin.
Vaaliosallistumiseen liittyviä tutkimustarpeita on käsitelty tarkemmin demokratiatutkimusta
koskevassa luvussa 14.

6.1.1 Keskeiset kysymykset
Suurimmat edustuksellista demokratiaa koskevat
uudistukset lähitulevaisuudessa tulevat liittymään
perustuslain uudistukseen sekä hallitusohjelmaan
kirjattuun ja parhaillaan käynnissä olevaan vaalijärjestelmän uudistamiseen. Myös vaalirahoituksen
uudistaminen on ajankohtainen kysymys. Vaalipaikalla tapahtuvaa sähköistä äänestämistä kokeiltiin
ensimmäisen kertaa vuoden 2008 kuntavaaleissa ja
sen toimivuutta arvioidaan.xiii Lisäksi aiotaan selvittää
äänestysikärajan alentamista kuuteentoista vuoteen.
Hallitusohjelmaan kirjattu perustuslain toimivuuden tarkastelu käynnistyi tammikuussa

xiii Oikeusministeriön muistio 30.9.2009: ”Sähköisen äänestyksen
pilottihanke vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Kokemuksia ja opittuja
asioita.”
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2008. Työryhmä, joka on arvioinut perustuslain
toimivuutta ja muutostarpeita sai työnsä valmiiksi
syksyllä 2008. Perustuslain uudistamiseen liittyvää
työtä jatkaa laajapohjainen parlamentaarinen valmisteluelin. Jos perustuslain muuttamiseen päädytään, muutokset voisivat tulla voimaan aikaisintaan
vuonna 2012. Perustuslain uudistuksia pohtinut
työryhmä ehdottaa muun muassa presidentin valtaoikeuksien kaventamista tietyillä osa-alueilla, millä
saattaa olla vaikutuksia myös presidentinvaalien äänestysaktiivisuuteen xiv. Käynnissä olevan perustuslain tarkastelun yhteydessä selvitetään myös muun
muassa mahdollisuuksia kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen kansanaloitteiden tai
valtiollisten kansanäänestysten kautta.
Vaalien näkökulmasta keskeiseksi haasteeksi
nousee vaalijärjestelmän kehittäminen. Myös sähköisen äänestämisen ja äänestysikärajan laskua tullaan
selvittämään. Edustuksellista demokratiaa vahvistamaan tarvitaan lisäksi vaalitiedotuksen tehostamista,
muiden osallistumista tukevien aktiviteettien kehittämistä sekä muita demokratiaan liittyviä tukitoimia.
Tärkeänä voidaan myös nähdä kouluissa ja järjestöissä tapahtuva demokratiakasvatus. Näistä keskustellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa.
Myös äänestyspakkoa on pohdittu muun muassa Kansanvalta 2007-toimikunnassa. Äänestyspakko
on nykyisin käytössä esimerkiksi Australiassa, Belgiassa, Kreikassa ja Luxemburgissa. Äänestyspakon
tiedetään lisäävän vaaliosallistumista. Eräät tutkijat
ovatkin esittäneet, että äänestyspakon käyttöönottoa tulisi harkita laajemminkin keinona osallistumisen polarisaation vähentämiseen 74.
Äänestyspakko on tehokas tapa nostaa äänestysaktiivisuutta, mutta on jossain määrin kyseenalainen nimenomaan demokratian näkökulmasta.
Yleisesti ajatellaan, että demokratian tulisi perustua
valinnanvapauteen ja haluun osallistua. Toisaalta on
kuitenkin tuotu esille, että demokratian kannalta on
yhtä lailla ongelmallista, jos merkittävä osa kansalai-

xiv Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että kun presidentin
valtaoikeuksia edellisen kerran kavennettiin, sillä ei ollut merkittävää
vaikutusta äänestysaktiivisuuteen (Borg 2008).
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sista ei vaaleissa anna valtakirjaansa vaalien välisenä aikana tehtävään päätöksentekoon – etenkin jos
aktiiviset äänestäjät tulevat eri väestöryhmistä kuin
vaaleissa nukkuvat, kuten Suomessa.
Äänestyspakkoon liittyviin kysymyksiin kuuluu
myös se, miten äänestyspakon noudattamista halutaan valvoa ja minkälaisia sanktioita siihen liitettäisiin. Tyypillisesti sanktiot ovat olleet hyvinkin pieniä.
Äänestyspakko tuottaa myös melko runsaasti hylättyjä ääniä. Eräänlaisena välimuotona nykyisen käytännön ja äänestyspakon välillä on Kansanvalta 2007
-toimikunnan ehdotus siitä, että perustuslakia uudistettaessa äänestämisestä tehtäisiin kansalaisvelvollisuus. Tällä halutaan tuoda esiin äänestämisen tärkeys
kansanvallassa. Rikosoikeudellisia seuraamuksia äänestämättä jättämiselle ei kuitenkaan asetettaisi.
Pitkistä listoista on Suomen yleisissä vaaleissa
luovuttu 1950-luvulla. Niiden mahdollisuutta on
kuitenkin vuosien saatossa harkittu. Ennen Kansanvalta 2007 -toimikuntaa asiaa on viimeksi pohdittu vaalilakien tarkastamistoimikunnassa, joka ei
kuitenkaan päätynyt tekemään ehdotusta pitkiin
listoihin siirtymisestä. Pitkien listojen etuina henkilövaaleihin verrattuna ovat kalliin henkilökohtaisen vaalimainonnan väheneminen, ehdokkaan
suosion tai julkisuuskuvan merkityksen aleneminen ja se, että ehdokasvalinnan kanssa kamppaileva
voi äänestää pelkästään puoluetta. Pitkien listojen
heikkoutena on sen sijaan nähty jo vakiintuneeksi
muodostuneen henkilövaalin muuttaminen, ehdokasvalintaoikeuden siirtyminen puolueille sekä
vaikeasti ymmärrettävät äänten ja tulosten laskentatavat. Kansanvalta 2007 -toimikunta toteaa, ettei
listavaaleihin tulisi siirtyä pelkästään vaalikampanjakustannusten alentamiseksi. 75
Suomessa on aika-ajoin myös pohdittu vaalien teknisiä järjestelyjä. Asiaa on muun muassa
tarkasteltu Kansanvalta 2007 -toimikunnassa sekä
vaalijärjestelmän uudistamista pohtineessa työryhmässä, eikä niitä käsitellä syvällisemmin tässä
asiakirjassa. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin
todeta, että vaalijärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä on esittänyt vaalien ajankohtaan
muutoksia. Vaalialuetoimikunta siirtäisi eduskuntavaalit maaliskuulta huhtikuuhun, mikä helpot-
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taisi etenkin ulkona pidettävien vaalitilaisuuksien
järjestämistä. Presidentinvaalit toimikunta siirtäisi
viikolla tammikuun viimeksi viikoksi, jolloin vaalikampanjan huipennus ajoittuisi selkeästi joulun ja
uudenvuoden jälkeiseen aikaan.76 Kansanvalta 2007
-toimikunta puolestaan esittää, että eurovaalit voitaisiin kesäkuun sijaan järjestää toukokuussa niin,
että ne eivät ajoittuisi kesälomakuukausille. Lisäksi
Suomen tulisi toimikunnan mielestä edesauttaa sitä,
että vaalipäivät eri jäsenvaltioissa yhtenäistettäisiin,
mikä helpottaisi vaalitietopalvelua. Vaalipäivästä
päättävät EU:n jäsenmaat yhdessä.77
Kansanvalta 2007 -toimikunta on myös pohtinut
mahdollisuutta samanaikaisten vaalien järjestämisestä esimerkiksi niin, että eurovaalit ja kunnallisvaalit
järjestettäisiin samaan aikaan. Vaalien järjestämisellä
samanaikaisesti on usein todettu olevan osallistumista lisäävä vaikutus xv. Äänestysaktiivisuuden kasvaminen vaaleja yhdistämällä ei toimikunnan mukaan
kuitenkaan ole taattua. Samaan aikaan järjestettävissä
vaaleissa äänestäjään saattaa kohdistua ristipaineita,
jolloin hänen on vaikea hahmottaa useampia kokonaisuuksia. Tämä puolestaan saattaa passivoida äänestäjiä. Toimikunta korostaa, ettei samanaikaisuutta
ole syytä edistää ainoastaan kustannusten säästämiseksi. Toimikunnan mielestä vaalit voitaisiin kuitenkin poikkeuksellisesti järjestää samanaikaisesti, mikäli vaalit ovat temaattisesti ja loogisesti yhdistettävissä.
Tällöin asiasta tulisi säätää joka kerta erikseen lailla.
Kansanvalta 2007 -toimikunta siis suhtautuu varauksellisesti vaalien yhdistämiseen, mutta pitää sen sijaan
hyvänä kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen yhdistämistä vaaleihin tai valtiolliseen kansanäänestykseen. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että
menettelytapasäännökset kansanäänestyksessä tulee
muuttaa vaalisäännöksiä vastaavaksi. Mahdollisina
ongelmina toimikunta nostaa esille kampanjoinnin
päällekkäisyyden sekä kansanäänestyksen kohteena
olevan asian merkittävyyden suhteessa toiseen vaaliin.78

xv Vaalien yhdistämistä kokeiltiin Suomessa vuonna 1996 kun
ensimmäiset eurovaalit järjestettiin päällekkäin kunnallisvaalien
kanssa. Samanaikaiset vaalit nostivat silloin todennäköisesti
äänestysaktiivisuutta eurovaaleissa. (Borg 2008)

Suomessa on kansainvälisestikin laajat mahdollisuudet ennakkoäänestämiseen ja äänestämistapahtuma on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi. Kansanvalta 2007 -toimikunta ehdotti,
että helposti saavutettavia ennakkoäänestyspaikkoja
olisi syytä lisätä. Tärkeää on myös äänestyspaikkojen
vakiinnuttaminen ja niitä koskevan tiedotuksen tehostaminen. Ennakkoäänestyspaikkoja onkin lisätty
ja näin pyritty huolehtimaan äänestyspaikkojen riittävyydestä vaalipäivänä ja ennakkoäänestyksessä. Äänestyspaikat on pyritty sijoittamaan siten, että ne olisivat äänestäjille käytännöllisiä ja mieluisia. Esimerkiksi liikkuvista äänestyspaikoista haja-asutusalueilla
on hyviä kokemuksia. Samalla kun ennakkoäänestyspaikkoja on lisätty, on äänestyspaikat kuitenkin
myös pyritty pitämään vuodesta toiseen samoina,
jotta äänestäminen on mahdollisimman selkeää.
Ennakkoäänestämisen yhteydessä oikeusministeriö
yhdessä kuntien kanssa tiedottaa, että ennakkoon
voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa
sekä kotimaassa että ulkomailla. Edelleen äänestyspaikkojen määrä ja läheisyys vaihtelee huomattavasti kunnittain. Esimerkiksi europarlamenttivaaleissa
2009 ilmeni, että eräissä kunnissa äänestäjillä oli hyvinkin pitkä matka vaalipaikalle, mikä todennäköisesti vaikutti äänestysinnokkuuteen.
Ennakkoäänestysajan pituutta pidetään Kansanvalta 2007 -toimikunnan mietinnössä sopivana,
mutta ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän välistä
aikaa voitaisiin sen mukaan lyhentää tai poistaa samalla kun kehitetään sähköistä äänestämistä. Ennakkoäänestysajankohdan suhdetta vaalipäivään ei
ole pidetty kovin ongelmallisena, vaikka varsinaisten
vaalitenttien ajankohtana jo noin 40 prosenttia on
käynyt äänestämässä. Ehdokasasettelua ja ehdokasnumeroiden antamista voitaisiin Kansanvalta 2007
-toimikunnan mielestä aikaistaa, jotta kampanjointiin jäisi enemmän aikaa. Nykyisen aikataulun etuna
on kuitenkin tiiviys ja tehokkuus, jolloin kansalaiset
eivät ehdi kyllästyä kampanjointiin.
Kansanvalta 2007 -toimikunta toteaa mietinnössään, että europarlamenttivaaleissa tulisi ottaa
käyttöön vaalipiirit. Toimikunnan mielestä nykyisessä järjestelmässä, jossa vaalipiirinä on koko
maa, vaalikampanjasta tulee raskas ja kallis. Myös
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valituiksi tulleiden europarlamentaarikkojen on
käytännössä vaikea hoitaa yhteyksiä koko maahan.
Ehdokkaiksi valikoituu helposti vain valtakunnallisesti tunnettuja henkilöitä, jolloin alueellinen edustavuus ei välttämättä toteudu. Vaalipiireihin siirryttäessä tulisi pienten ja keskisuurten puolueiden
asema samalla turvata esimerkiksi valtakunnallisten
tasauspaikkojen avulla.

6.2 Vaalijärjestelmä
Suomessa on viime aikoina pohdittu vaalijärjestelmän uudistamista. Suomen eduskuntavaalijärjestelmän tulisi olla niin selkeä, että äänestäjä tietää,
millainen vaikutus hänen äänellään on. Järjestelmän
on myös oltava tarpeeksi suhteellinen, alueellisesti
edustava ja äänestäjä-edustaja-suhteen turvaava.
Viimeksi mainitulla tarkoitetaan sitä, että äänestäjän
tulee ymmärtää, kuka tai ketkä valituista edustavat
häntä ja toisaalta edustajan tulee tietää edustettavansa.
Helmikuussa 2008 julkaistu eduskuntavaalitutkimus 2007 osoittaa vaalijärjestelmän epäkohtia.
Maan sisäinen muuttoliike ja vaalipiirijaon säilyttäminen entisellään on synnyttänyt vaali- ja puoluedemokratiaan uuden lohkeaman. Väen väheneminen on laskenut äänestysprosenttia erityisesti
pienissä vaalipiireissä, joissa piilevä äänikynnys on
noussut jo melkein 15 prosenttiin äänistä. Suurissa
vaalipiireissä äänikynnys on vastaavasti pienentynyt.
Esimerkiksi Uudellamaalla äänikynnys oli vuoden
2007 vaaleissa vain kolme prosenttia äänistä. Piilevän äänikynnyksen erojen seurauksena puolueiden
kilpailuolosuhteet vaihtelevat yhä enemmän vaalipiiristä toiseen. Kansalaisten motivaatio käyttää äänioikeuttaan on tutkimuksen mukaan pienissä vaalipiireissä pienempi kuin suurissa. Pienissä vaalipiireissä äänestetään taktisista syistä myös usein toissijaisen puolueen ehdokasta 79. Äänestäjä siis arvioi
oman ehdokkaansa mahdollisuudet läpimenoon
ja havaitessaan läpimenon epätodennäköiseksi
jättää joko äänestämättä tai äänestää ehdokasta, jonka läpimeno on todennäköisempää.
Puolueiden väliset vaaliliitot ovat vuoden 2007
eduskuntavaalitutkimuksen mukaan olennaisesti
parantaneet pienten puolueiden mahdollisuuksia
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saada eduskuntaan kansanedustajia. Silti suurten
puolueiden osuus edustajanpaikoista on suurempi
kuin niiden osuus vaalissa annetuista äänistä. Ilman
vaaliliittoja suuria puolueita suosiva poikkeama suhteellisuudesta olisi vielä nykyistäkin suurempi.80
Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen hallitus
asetti toimikunnan selvittämään eduskuntavaalien
vaalijärjestelmän uudistamista. Toimikunnan ehdotuksessa koko maa muodostaisi tulosta laskettaessa
yhden vaalialueen. Lisäksi vaaleissa otettaisiin käyttöön valtakunnallinen 3,5 prosentin äänikynnys
sekä vaalipiirikohtainen 12 prosentin äänikynnys.
Tällöin puolueen kaikissa vaalipiireissä saamat äänet laskettaisiin yhteen ja puolueen kansanedustajanpaikkojen lukumäärä määräytyisi koko maassa
saatujen äänien perusteella.
Äänikynnysten käyttöönotto merkitsisi, että
kansanedustajan paikkoja voisi saada vain puolue, joka saa vähintään 3,5 prosenttia koko maassa
annetuista äänistä tai ainakin yhdessä vaalipiirissä
vähintään 12 prosenttia annetuista äänistä. Jos puolue ylittäisi valtakunnallisen äänikynnyksen, ei sen
kohdalla sovellettaisi vaalipiirikohtaista kynnystä.
Puolue, joka ei ylittäisi valtakunnallista äänikynnystä, mutta sen sijaan ylittäisi vaalipiirikohtaisen
äänikynnyksen jossakin vaalipiirissä, saisi saavuttamansa kannatuksen mukaisen osuuden sen vaalipiirin edustajanpaikoista.
Valtakunnallisen äänikynnyksen tarkoituksena
on estää poliittisen kentän liiallinen pirstoutuminen. Vaalipiirikohtaisella äänikynnyksellä puolestaan varmistettaisiin alueellisesti menestyneiden
puolueiden mahdollisuus edustajapaikkoihin.
Kustakin vaalipiiristä valittaisiin edelleen asukasluvun osoittama määrä edustajia. Ehdokkaat
myös asetettaisiin nykyiseen tapaan vaalipiireittäin
ja äänestäjät äänestäisivät vain oman vaalipiirinsä
ehdokkaita. Lisäksi ehdotetaan, että puolueiden väliset vaaliliitot poistettaisiin. Eri vaalipiirien sitoutumattomat valitsijayhdistykset ja yhteislistat kuitenkin voisivat yhtyä valtakunnalliseksi yhteislistaksi.
Toimikunnan esityksistä erityisesti kysymys äänikynnyksestä on herättänyt keskustelua. Esitettyä
valtakunnallista 3,5 prosentin äänikynnystä on pidetty liian korkeana esimerkiksi uusien poliittisten
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puolueiden ja liikkeiden kannalta. Keskustelussa on
kannettu huolta siitä, missä määrin äänikynnys estäisi
uusien liikkeiden esiinnousun ja sementoisi nykyisten suurten puolueiden valta-aseman. Äänikynnyksestä ei toimikunnassa syntynyt yksimielisyyttä. 81
Hallituksen esitys (7/2012 vp.) asiasta annettiin
5.3.2010. Esityksessä valtakunnallinen äänikynnys
oli kolme prosenttia. Vaalipiirikohtaista äänikynnystä esityksessä ei ollut.

6.3 Sähköinen äänestäminen
Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on avannut
mahdollisuudet vaalien järjestämiseen internetin
välityksellä. Suomessa vuoden 2008 kunnallisvaalien yhteydessä kokeiltiin äänestyspaikalla tapahtuvaa
sähköistä äänestämistä. Sen sijaan verkkoäänestyksen (tai ns. sähköisen etä-äänestämisen) kehittämisessä Suomi on omaksunut pidättyväisen linjan.
Sähköistä äänestämistä kokeiltiin ensimmäistä
kertaa Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin kunnissa
syksyn 2008 kuntavaaleissa. Kyseisissä kunnissa sai
äänestää sähköisesti yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä vaalipäivän äänestyspaikoissa. Oikeusministeriössä laadittiin kokeilusta muistio ”Sähköisen äänestämisen pilottihanke vuoden 2008 kunnallisvaaleissa: Kokemuksia ja opittuja asioita”. Jatkossa
on syytä jatkaa keskustelua siitä, minkälaisia etuja ja
toisaalta ongelmia sähköiseen ja verkkoäänestämiseen liittyy ja voisiko verkon kautta äänestäminen
mahdollisesti vahvistaa äänestysaktiivisuutta esimerkiksi nuorissa ikäryhmissä.
Kansanvalta 2007 toimikunta on arvioinut, että internetissä tapahtuva äänestäminen helpottaisi
äänestämistä ja saattaisi nostaa vaaliosallistumisen
tasoa. Etä-äänestyksen etuna olisivatkin vaivattomuus, kustannussäästöt ja nuorten äänestysaktiivisuuden mahdollinen kasvu. Toisaalta ongelmakohdiksi nähtiin vaalisalaisuuden ja vaalivapauden toteutuminen sekä vaalivarmuus esimerkiksi
sähkökatkostilanteissa. Toimikunta kantoi myös
huolta siitä, avaisiko verkkoäänestäminen mahdollisuuden äänien ostamiseen ja myymiseen. Pohdittiin myös, missä määrin äänestyspäätökset verkossa
tapahtuvat hetken mielijohteesta. Kansanvalta 2007
mietinnössä arvioidaan, että äänestäminen on jo

nykyisellään melko vaivatonta. Toimikunta pitää
kuitenkin tärkeänä, että tietotekniikan kehitystä ja
kansainvälistä keskustelua aiheesta seurataan. Uutta tekniikkaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yhdistysten jäsen- ja liittoäänestyksissä ja näin kerätä
kokemuksia sähköisestä etä-äänestyksestä. Toisaalta
etä-äänestystä voitaisiin myös pohtia yhtenä vaihtoehtona ulkomailla asuvien äänestysmahdollisuuksien parantamiseen. 82
Sähköistä äänestämistä on pohdittu myös sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämistyöryhmässä vuonna 2008. Työryhmä esitti arvioitavaksi,
voitaisiinko verkkoäänestys ottaa käyttöön jo eduskuntavaaleissa 2011. Esitys saa lausunnoissa sekä
tukea että kritiikkiä. 83
Verkkoäänestämiseen liittyvää valmistelua on
tehty muun muassa Euroopan neuvoston puitteissa. Pisimmälle verkkoäänestämisen käyttöönotossa on edennyt Viro, jossa verkkoäänestys on ollut
mahdollista kuntavaaleissa, parlamenttivaaleissa ja
viimeksi EU-parlamenttivaaleissa. Sähköistä äänestämistä laajennetaan myös mobiililiittymiin (matkapuhelimet). Vuoden 2007 parlamenttivaaleissa yli
30,000 ääntä annettiin internetin kautta, mikä oli 5,4
prosenttia kaikista äänistä. Internetissä äänestäneistä
29 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Internetin kautta
äänestäminen jakautui muuten melko tasaisesti eri
väestönryhmien välillä. Ainoastaan venäjänkieliset
käyttivät internetiä huomattavasti muita ryhmiä vähemmän. Verkossa äänestäneet virolaiset ilmoittivat
käyttäneensä internetvaihtoehtoa, koska se oli vaivatonta ja tuntui etenkin nuorista luontevalta.
Virossa verkkoäänestyksestä saatuja kokemuksia on pidetty lähes yksinomaan myönteisinä ja
verkkoäänestystä on tarkoitus jatkaa tulevissakin
vaaleissa. Etyjin Viron vuoden 2007 parlamenttivaaleja koskeneessa vaalitarkkailuraportissa esitettiin
kuitenkin myös joitain kriittisiä havaintoja, muun
muassa se, että valvotun tilan ulkopuolella äänestämisessä katsottiin aina olevan mahdollisuus perusoikeutena olevan vaalisalaisuuden rikkoutumiseen.
Muista Euroopan maista Norja on päättänyt pilotoida verkkoäänestystä vuonna 2011. Tavoitteena
on ottaa verkkoäänestysmahdollisuus laajemmin
käyttöön vuoden 2017 vaaleissa. Lisäksi muun mu-
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assa Sveitsissä, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa on
ollut verkkoäänestyshankkeita.
Suomessa on esitetty huolta erityisesti siitä, synnyttääkö verkkoäänestys tilanteita, joissa äänestäjää
painostetaan tai lahjotaan äänestämään vastoin omaa
mielipidettään. Virossa mahdollisuus ulkopuoliseen
painostukseen on pyritty poistamaan antamalla äänestäjille mahdollisuus äänestää useita kertoja, joista
viimeisin kumoaa aikaisemmat. Viime kädessä äänestäjä voi äänestää äänestyspaikalla varsinaisena
vaalipäivänä, jolloin äänestyspaikalla annettu ääni
kumoaa verkossa annetut ennakkoäänet. Uudelleen
äänestämisen menettelyllä voitaneenkin vähentää
monia etä-äänestämiseen liittyviä ongelmia. Täydellistä ratkaisua Viron menettely ei kuitenkaan takaa. Esimerkiksi äänestäjä, joka ei ole kiinnostunut
vaaleista, saattaisi täysin vapaaehtoisesti luovuttaa äänenkäyttönsä jollekin toiselle henkilölle, jolla tällöin
olisi käytössään enemmän kuin yksi ääni.
Vaikka Viron kokemukset ovat myönteisiä, niiden perusteella voidaan myös arvioida, ettei verkkoäänestyksen käyttöönotto sinänsä ratkaise hiipuvaa
äänestysintoa. Tätä tukevat myös kotimaiset tutkimukset äänestämättä jättämisen syistä. Äänestämisen kynnyksen madaltaminen voi kuitenkin osaltaan
hidastaa äänestysaktiivisuuden vähentymistä. Syksyllä 2008 toteutettu MTV3:n galluptutkimus kertoo, että verkkoäänestyksellä voi myös olla positiivinen vaikutus kansalaisten mielenkiintoon äänestää.
Verkkoäänestämistä koskevassa keskustelussa
on Suomessa painotettu äänestyssalaisuuteen ja
turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Toisaalta myös itse
äänestyssalaisuudesta vallitsee erilaisia näkemyksiä.
Suomalaisessa keskustelussa äänestyssalaisuus on
yleisesti nähty itseisarvoksi; äänestämisen on tapahduttava salassa, ilman, että kenelläkään toisella on
mahdollisuus seurata äänestystapahtumaa. Äänestyssalaisuus on näin ollen paitsi oikeus, myös velvollisuus. Myös Euroopan neuvoston laatima Hyvän
vaalitavan opas (2002) lähtee tästä periaatteesta. Toisaalta on esitetty näkemyksiä siitä, että äänestyssalaisuus on ensisijaisesti yksilön oikeus ja valinta. Näin
ollen äänestäjälle tulee tarjota mahdollisuus äänestää
salassa, mutta äänestäjällä itsellään on myös toisaalta
oikeus valita äänestystilanne, jossa ulkopuoliset voi-
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vat seurata äänestystapahtumaa (esimerkiksi kotipäätteeltä tapahtuva äänestäminen).
Vaaleissa äänestäminen on yksi kansalaisen keskeisiä perusoikeuksia, jonka täysimääräistä käyttämistä julkisen vallan on tuettava. Julkisen vallan
tulee turvata sekä vaalisalaisuus, vaalivapaus että
myös yhtäläisen äänioikeuden käyttö. On selvää,
että internetäänestämisessä näitä ei voida turvata
täysimääräisesti. Jos siis verkkoäänestysmahdollisuus halutaan ottaa käyttöön, on hyväksyttävä,
että em. seikoista voidaan huolehtia vain tiettyyn
rajaan saakka ja vastuuta niistä siirtyy jossain määrin myös äänestäjälle itselleen. Tämä ratkaiseva
valinta on tehtävä tietoisesti. Ja koska kyseessä on
perusoikeus, äänestysjärjestelyissä on huomioitava
myös perustuslaissa säädetty kansalaisten yhdenvertaisuus. Verkkoäänestykseen siirryttäessä on
pystyttävä huolehtimaan siitä, että verkossa tapahtuva äänestäminen on yhtä luotettavaa ja turvallista
kuin äänestyspaikalla äänestäminen. Toisaalta on
korostettu, että kansalaisella on oltava mahdollisuus
valita perinteisten ja uusien äänestystapojen väliltä
se äänestystapa, jonka hän kokee itselleen soveltuvimmaksi tai esimerkiksi turvallisimmaksi.
Yksi ratkaistavista kysymyksistä liittyy myös äänestäjän tunnistamiseen äänestystilanteessa. Virossa
tunnistautuminen tapahtuu verkossa äänestettäessä
sähköisellä henkilökortilla. Suomessa vastaavia viranomaisten myöntämiä varmenteellisia henkilökortteja on kuitenkin vain harvalla.
Verkkoäänestystä vastustavien tahojen suurin
huoli liittyy yleensä siihen, pystytäänkö sähköisellä
äänestyksellä, tapahtuipa se verkkoäänestyksenä tai
äänestyspaikalla, laajamittaisesti manipuloimaan
vaalien tulosta esimerkiksi poliittisesti epästabiileissa valtioissa. Vaikka sähköisiä äänestysjärjestelmiä auditoidaan hyvinkin kattavasti, kysymykseen
on nykytiedoilla hankala antaa vedenpitävää vastausta. Kokemukset äänestyspaikalla tapahtuvasta
sähköisestä äänestämisestä pilottikunnissa syksyn
2008 kuntavaaleissa osoittavat, että sähköiseen
äänestämiseen liittyvät mahdolliset ongelmat on
kartoitettava huolella ja toteutus valmisteltava erittäin huolellisesti. On kuitenkin selvää, että uutta
teknologiaa tullaan tulevina vuosikymmeninä hyö-
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dyntämään yhä enemmän vaaleissa. Tästä syystä on
tärkeää, että Suomi on aktiivisesti mukana sähköiseen ja verkkoäänestämiseen liittyvässä EU-tason
kehitystyössä.
Sähköisen äänestyksen suljetulla lähdekoodilla
toteutettuja järjestelmiä on myös kritisoitu niiden
kaksinaisen luonteen vuoksi; toisaalta niiden tulisi
olla julkisia ja äänestäjän ymmärrettävissä olevia
järjestelmiä, toisaalta ne ovat valmistajan liikesalaisuuksia. Tosin avoinkaan lähdekoodi ei tarkoita
järjestelmän helppoa ymmärtämistä. Virossa itse
sähköisen äänestyksen järjestelmä on suljettua lähdekoodia, mutta verkkoäänestyksen palvelimilla
käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmia 84. Saksassa perustuslakituomioistuin on todennut sellaiset
sähköiset äänestysjärjestelmät, joiden luotettavuutta
tavallinen äänestäjä ilman asiantuntijatietoa ei pysty todentamaan, Saksan perustuslain vastaisiksi 85.
Yhdysvalloissa ongelmaa on yritetty ratkaista paperivarmistuksella 86.
Verkkoäänestyksen voidaan katsoa sisältävän
paitsi teknologisia, myös poliittisluonteisia haasteita. Nykyisen, yli 100 vuotta käytössä olleen äänestyspaikalla tapahtuvan äänestyksen rinnalle
luotavalla etä-äänestysmahdollisuudella on arvioitu voivan olla vaikutuksia myös maan poliittiseen
kenttään. Onkin oletettavaa, että myös eri puolueilla on vahvoja näkemyksiä siitä, pitäisikö vaalijärjestelmää kehittää tähän suuntaan ja jos, niin millä
aikataululla. Verkkoäänestyskysymyksen poliittisen
luonteen vuoksi asiasta olisi hyvä olla kirjaus hallitusohjelmassa.
Sekä sähköinen äänestys että verkkoäänestys
vaativat toteutuakseen uutta lainsäädäntöä. On
myös esitetty, että pilottihankkeita voitaisiin toteuttaa ilman lainsäädäntöä, ”leikkivaaleina” varsinaisten vaalien yhteydessä. Toisaalta on ajateltu,
että tämäntyyppiset kokeilut olisivat sekä äänestäjien että vaaliviranomaisten näkökulmasta jossain
määrin työläitä ja kustannuksiinsa nähden vähemmän hyödyllisiä. Kansanvalta 2007-toimikunta taas
esitti, että verkkoäänestystä voitaisiin ensivaiheessa
kokeilla järjestöjen piirissä ja hankkia sitä kautta kokemuksia. Myös kunnallisia kansanäänestyksiä on
esitetty verkkoäänestyspiloteiksi.

6.4 Äänestysikäraja
Suomalaisten nuorten yhteiskunnallista osallistumista selvittävissä tutkimuksissa on havaittu, että
vaikka nuoret osallistuvat edelleen aktiivisesti vapaaehtois- ja järjestötoimintaan, heidän kiinnostuksensa perinteisiä yhteiskunnallisen ja poliittisen
vaikuttamisen keinoja kohtaan on laskenut. Tämä
näkyy muun muassa vähäisessä äänestysaktiivisuudessa ja puolueosallistumisessa. 87
Hanna Wassin väitöskirjatutkimuksen mukaan
suomalaisten nuorten äänestyskäyttäytymisessä on
havaittavissa selkeä sukupolviefekti. Tämä tarkoittaa, ettei nuorten äänestysaktiivisuus kasva iän myötä, vaan pysyy vanhempia ikäpolvia matalampana
myös aikuisiällä. Mikäli tälle kehitykselle ei tehdä
mitään, äänestysaktiivisuus tulee tulevaisuudessa
laskemaan merkittävästi. 88
Keinoja nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen on pohdittu varsin paljon. Demokratiakasvatuksen kehittämisen ja mahdollisten nuoriin
suunnattujen äänestysaktiivisuuskampanjatoimien
ohella on esille nostettu kysymys äänestysikärajan
laskemisesta.
Äänioikeudesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa säädetään perustuslain (731/1999) 14 §:ssä,
vaalilaissa (725/1998) sekä kuntalain (365/1995)
26 §:ssä. Kunnallisvaaleista Ahvenanmaan maakunnassa säädetään maakunnan lainsäädännössä.
Yleistä äänioikeusikärajaa on muutettu Suomessa
muutamaan otteeseen.
Äänioikeuden, vaalikelpoisuuden ja täysivaltaisuuden ikäraja on nykylainsäädännön mukaan
Suomessa 18 vuotta. Vuoden 1906 alkuperäisen valtiopäiväjärjestyksen perusteella äänestää saivat kaikki
24 vuotta täyttäneet täysivaltaiset Suomen kansalaiset. Vuonna 1944 äänioikeusikäraja aleni 21 vuoteen,
vuonna 1969 20 vuoteen ja vuonna 1972 18 vuoteen.
Tuorein muutos äänestysikärajoihin lainsäädännön osalta liittyy seurakuntavaaleihin. Evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous päätti vuonna 2007 laskea kirkollisvaalien ääni-ikärajan 16
ikävuoteen vuoden 2010 kirkollisvaaleista lähtien.
Eduskunta hyväksyi 30.9.2008 hallituksen esityksen
(HE 77/2008) kirkkolain muuttamisesta siten, että
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äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa alennettiin
18 ikävuodesta 16 vuoteen lukuun ottamatta kirkkoherranvaaleja. Vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustehtäviin säilyy edelleen 18 vuodessa.
Itävalta on tällä hetkellä ainoa EU-maa, jossa äänestysikäraja on 16 vuotta kaikissa vaaleissa. Maan
parlamentti hyväksyi lakimuutoksen 1.7.2007 ja
ensimmäistä kertaa 16–18-vuotiaat pääsivät parlamenttivaaleissa uurnille syyskuussa 2008. Tosin
jo tätä ennen 16-vuotiaiden oli ollut mahdollista
äänestää joissain paikallistason vaaleissa (samoin
kuin Saksassa). Kokemukset ovat olleet vaihtelevia.
Itävallan nuorisokulttuuritutkimusinstituutti xvi
julkaisi joulukuussa 2008 tutkimuksen, jossa selvitettiin 16–19-vuotiaiden äänestäjien puoluevalintaa saman vuoden syyskuun parlamenttivaaleissa
haastattelemalla 300 nuorta. Ikäryhmään kuului
noin viisi prosenttia äänioikeutetuista. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että nuoriin eivät olleet vedonneet valtapuolueet sosiaalidemokraatit SPÖ ja
kansanpuolue ÖVP, vaan varttuneempiin äänestäjäryhmiin verrattuna ikäryhmän ääniä saivat varsin
paljon vihreät sekä laitaoikeistolainen vapauspuolue
FPÖ. Opiskelijat äänestivät eniten vihreitä ja työtä
tekevät nuoret FPÖ:tä. Joka kolmas nuori äänesti
oikeistopuolueita, joiden vahvana vaaliteemana oli
maahanmuuttopolitiikka. Muita nuorille tärkeitä
teemoja olivat koulutus- ja työmarkkinat sekä yliopistojen lukukausimaksut. 89
Burgelandin osavaltiossa Itävallassa järjestettiin
kunnallisvaalit lokakuussa 2002 ensimmäistä kertaa paikallistason äänestysikärajan laskun jälkeen.
Tulokset olivat rohkaisevia: 80 prosenttia 16–17
-vuotiaista käytti äänioikeuttaan, kun kaikkien äänioikeutettujen äänestysprosentti oli 85,6. Samalla
havaittiin, että mitä pienempi kunta oli kyseessä,
sitä helpompi nuoret oli motivoida äänestämään. 90
Myös Wienissä saatiin hyviä kokemuksia lokakuussa 2005, jolloin 16-vuotiailla oli ensimmäistä
kertaa mahdollisuus äänestää kunnallisvaaleissa.
Myös näissä vaaleissa 16–18-vuotiaiden äänestysaktiivisuus nousi lähes yleisen äänestysaktiivisuus-

xvi Institutes für Jugendkulturforschung.

49

prosentin tasolle. Vaalien jälkeen tehty raportti
kertoo, että noin kaksi kolmesta nuoresta äänioikeutetusta arvioi, että äänioikeus oli lisännyt heidän
kiinnostustaan politiikkaa kohtaan. Nuoret kokivat
tulleensa ensi kertaa poliittisina toimijoina vakavasti
otetuiksi. Äänestämättä jättäneet mainitsivat syyksi
kiinnostuksen puutteen ja aikapulan. 91
Saksan Dortmundissa saatiin päinvastaisia kokemuksia. Vuoden 1999 kunnallisvaaleissa havaittiin,
että vain hieman alle puolet 16–20-vuotiaista äänesti,
mikä oli selvästi alle keskimääräisen äänestysaktiivisuuden. 2004 vuoden vaaleissa äänestysaktiivisuus
laski kaikissa ikäryhmissä edelleen. On tosin huomattava, että 21–24-vuotiaiden kohdalla aktiivisuus
oli nuorempia ikäryhmiä matalampaa. 92
Tutkimukset ovat osoittaneet, että äänestysikärajan lasku on yleensä alentanut äänestysaktiivisuutta
muutaman prosenttiyksikön verran, koska nuorten
ikäryhmien äänestysaktiivisuus ei nouse vanhempien ikäryhmien tasolle. On kuitenkin vaikea ennustaa,
mikä vaikutus äänioikeusikärajan alentamisella olisi
nyky-Suomessa. Viitteitä on siitä, että nuoret eivät
Suomessa äänestä yhtä paljon velvollisuudesta esimerkiksi tiettyä puoluetta kohtaan kuin vanhemmat
ikäluokat, vaan käyttävät ääntään tapauskohtaisesti
asiakysymysten mukaan. Toisaalta myös henkilökeskeinen äänestäminen on nuorten keskuudessa yleistä.
Tämä merkitsee, että nuorempien ikäluokkien äänestyskäyttäytymistä on jossain määrin vaikeampi ennakoida kuin vanhempien.93
Nuorten äänestysprosentti jää tällä hetkellä Suomessa noin 10–15 prosenttiyksikköä muita ikäryhmiä alhaisemmaksi. Toisaalta esimerkiksi Helsingissä tehtyjen äänestysaktiivisuustilastojen mukaan
18-vuotiaat ensikertalaiset äänestävät 19–24-vuotiaita ahkerammin. Äänestämisessä on siis mukana
uutuudenviehätystä, joka kuitenkin haihtuu melko
nopeasti. Toisaalta tiedetään, että muutamissa ensimmäisissä vaaleissa omaksuttu äänestämättömyys
jää tavallisesti pysyväksi.
Äänestysikärajan alentamisesta on toisinaan toivottu keinoa nuorten valtuutettujen osuuden kasvattamiseen. Viime vuosina ehdokkaista nuoria on
ollut noin 10 prosenttia. Valituksi tulleista ehdokkaista nuorten osuus on ollut noin kuusi prosenttia.
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Äänioikeutetuista nuoria, alle 30-vuotiaita, on viidennes. Nuoret eivät siis välttämättä äänestä nuoria
ehdokkaita. Äänioikeusikärajan laskeminen ei näin
ollen ole ainakaan yksinään ratkaisu nuorten valtuutettujen määrän kasvattamiseen. Avainasemassa
on se, miten paljon puolueet panostavat nuorten
ehdokkaiden rekrytointiin ja näiden vaalikampanjoiden tukemiseen. 94
Näkökulmia äänioikeusikärajan alentamiseen
Julkisessa keskustelussa äänioikeusikärajan alentamista on vastustettu pääasiassa vetoamalla nuorten
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kypsymättömyyteen. Myös äänioikeusikärajan erottaminen vaalikelpoisuuden ja täysivaltaisuuden ikärajasta on
koettu ongelmalliseksi. Äänestysikärajan laskemisen
puolustajat taas näkevät, että mikäli nuoret saadaan
äänestämään nykyistä varhaisemmin, tällä voi olla
positiivisia vaikutuksia heidän osallistumiselleen
myös aikuisiällä. Aiheesta käyty julkinen keskustelu Suomessa on käsitellyt äänioikeusikärajan laskemista erityisesti kunnallisvaaleissa. Seuraavassa on
esitelty yleisesti käytettyjä argumentteja äänioikeusikärajan alentamisen puolesta ja sitä vastaan. xvii
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä
on perusteltu heidän roolillaan tulevaisuudessa.
Nuoret kantavat tulevina aikuisina päätösten seuraukset, joiden tekemiseen he ovat voineet osallistua. On pidetty tärkeänä, että ne, joita sääntely
koskee, voivat myös itse myötävaikuttaa päätöksiin.
On arvioitu, että nuorten intressit otettaisiin jo nyt
paremmin huomioon, jos heillä olisi äänioikeus, ja
pelätty, että nuorten näkemysten välittyminen päätöksentekoon vaikeutuu jatkossa entisestään kunnanvaltuutettujen keski-iän noustessa.
Äänestysikärajan laskemisella on nähty olevan
kasvatuksellinen tehtävä. Jos toisen asteen opiskelijoilla olisi äänioikeus, demokratiakasvatus ja -opetus saattaisi olla nuorten kannalta kiinnostavampaa ja merkityksellisempää. Äänestyskokemuksen

xvii Pääasiallisena lähteenä on käytetty Päivi Kurikan ja Heikki Harjulan
muistiota kunnallisvaalien äänioikeusikärajan laskemisesta 16
ikävuoteen (2007) sekä professori Aimo Ryynäsen lausuntoa
samasta aiheesta (2006).

juurruttaminen eli nuoren ensimmäinen äänestyskokemus olisi hyvä saada tutussa kotikunnassa eikä
vasta 18-vuotiaana uudella opiskelupaikkakunnalla,
jossa ehdokkaat ja etenkin kunnallispolitiikka ovat
vieraita.
Nuorten osallistamisella poliittisen järjestelmän
toimintaan on nähty olevan yhteiskuntajärjestelmää legitimoivia vaikutuksia. Nuorten kiinnostus
poliittisiin kysymyksiin kanavoituisi tällöin myös
edustuksellisen demokratian käyttöön kansalaisjärjestötoiminnan ja erilaisen epämuodollisen kansalaistoiminnan lisäksi. Samoin nuorten luottamus
poliittisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin voisi
lisääntyä, jos he voisivat osallistua niiden toimintaan.
Äänioikeusikärajan laskun tarvetta on perusteltu
myös lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin
liittyvillä argumenteilla. Euroopan neuvosto antoi
vuonna 2001 suosituksen kansalaisten osallistumisesta kunnalliseen toimintaan. Suosituksessa kehotetaan testaamaan äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajan alentamista kunnallisvaaleissa, kunnallisissa
kansanäänestyksissä ja mielipidetiedusteluissa.
Keskustelussa on myös muistutettu, ettei äänioikeusikäraja ole muuttumaton asiantila, sillä Suomessakin äänioikeusikärajaa on muutettu moneen
otteeseen. Alentaminen olisi tämän näkemyksen
mukaan ajanmukainen toimenpide.
Keskeisimpiä perusteluja äänestysikärajan laskemista vastaan on nuorten riittämätön yhteiskunnallinen kypsyys, poliittinen kompetenssi ja politiikkatietämys. Nuorilla on tutkitusti muuta väestöä
heikommat tiedot politiikasta eikä heillä välttämättä
ole laajaa käsitystä puolueohjelmista ja poliittisesta
järjestelmästä. Pelätään, että nuoret olisivat yksinkertaisesti manipuloitavissa ja että erilaiset johtohenkilöt, esikuvat ja idolit voisivat vaikuttaa nuorten äänestyskäyttäytymiseen. Nuorilla voi olla myös
muita vahvempi taipumus äärikantoihin, mikä voi
vahvistaa eri ääripuolueiden asemaa ja radikalisoida
poliittista järjestelmää.
Toinen paljon käytetty argumentti äänestysikärajan laskemista vastaan liittyy äänioikeusikärajan
erottamiseen vaalikelpoisuuden ja täysivaltaisuuden
ikärajasta. Äänioikeus kytkeytyy tällä hetkellä täysiikäisyyteen, josta henkilön yhteiskunnalliset oikeudet
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ja vastuut täysimääräisesti alkavat. Toisaalta on
myös kysytty, miksi ikärajaksi esitetään juuri 16
ikävuotta. Johdonmukaisempaa olisi ehdottaa 15
ikävuotta, josta alkaa henkilön rikosoikeudellinen
vastuu ja johon lainsäädännössä esimerkiksi oman
puhevallan käyttäminen itseä koskevissa asioissa on
kytketty.
Demokratiakasvatuksen on arvioitu olevan
ikärajan alentamista tehokkaampi tapa vaikuttaa
äänestysaktiivisuuteen. Esimerkiksi nuorisovaltuustot ovat yksi keino lisätä nuorten kiinnostusta
kotikunnan asioihin ja harjaannuttaa heitä kunnalliseen päätöksentekoon. On myös ajateltu, että
nuorten vähäinen kiinnostus politiikkaa ja äänestämistä kohtaan saattaa vain osaltaan alentaa äänestysaktiivisuutta.
Äänestysikärajan laskusta on tarkoitus laatia
seikkaperäinen arvio tämän hallituskauden aikana.

6.5 Vaalitiedotus
Vaalijärjestelmään liittyvien muutostarpeiden ohella on äänestysaktiivisuuden parantamiseen peräänkuulutettu tiedotusta, kansalaiskasvatusta ja erilaisia
aktivointitoimia. Viimeaikaiset tutkimustulokset
suomalaisten politiikkatietämyksestä kertovat, että
kansalaisten yhteiskunnallisessa tietämyksessä on
merkittäviä eroja. Väestöryhmittäiset erot politiikan
tietämyksessä kulkevat pitkälti käsi kädessä toisaalta
politiikkaa kohtaan tunnetussa kiinnostuksessa, toisaalta äänestysaktiivisuuden kanssa. xviii Passiivisimpia
äänestäjiä ovat nuoret heikosti koulutetut miehet. 95
Onkin nähty tärkeäksi miettiä sekä konkreettista vaaleihin liittyvää tiedottamista että keinoja, joilla
kansalaisten tietämystä demokratiasta, sen eri toimielimistä, vaalijärjestelmästä ja äänestämisen merkityksestä voidaan lisätä. Erityisinä kohderyhminä
tehostetuille tiedotustoimille voidaan pitää nuoria
äänestysikään varttuvia, maahanmuuttajia sekä matalan äänestysaktiivisuuden alueita Suomessa.

xviii Aivan itsestäänselvä tämä yhtälö ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi
nuoret naiset ovat selvästi nuoria miehiä vähemmän kiinnostuneita
politiikasta ja myös heidän politiikan tietämyksensä on heikompi.
Tästä huolimatta naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi.
Koulutuksella on kuitenkin selvä yhteys sekä tietämykseen,
kiinnostukseen että äänestysaktiivisuuteen.
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Uppsalan yliopistossa on tutkittu informaatiokampanjoiden vaikutusta äänestysaktiivisuuteen
Ruotsissa. Tiedon jakaminen on yksi yleisimmistä
keinoista äänestysaktiivisuuden nostattamiseksi.
Ihannetapauksessa tiedon mukana kehittyy taitoa
ja taidon mukana sitoutuminen kasvaa. Tutkijoiden
mukaan tiedotteiden ja kampanjoiden rinnalle tarvitaan muita tukitoimenpiteitä. Internet-tiedotuksen
ja vaalimainosten sijaan huomiota on haluttu kiinnittää sosiaaliseen toimintaan ja kanssakäymiseen,
joiden avulla pyritään aktivoimaan äänestämättä
jättävät. Vaaliosallistumisen katsotaan Ruotsissa
nousseen muun muassa sen seurauksena, että useat
toimijat, kuten puolueet tai kunnat, ovat kohdanneet äänestäjiä kasvotusten alueilla, joita ne ovat
pitäneet strategisesti tärkeinä vaaliosallistumisen
kasvattamiseksi. Tutkijat mainitsevat esimerkkinä
demokratialähettiläät, joiden tavoitteena on nostaa
vaaliosallistumista maahanmuuttajien keskuudessa.
Eduskuntavaalien 2006 yhteydessä puolue oli palkannut lähettiläät kuukaudeksi vaaliaktivoinnin
loppuvaiheeseen. Useat demokratialähettiläät ovat
ulkomaalaistaustaisia, puhuvat maahanmuuttajien
kanssa samaa kieltä ja kuuluvat samoihin sosiaalisiin verkostoihin maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi
he tuntevat paikalliset toimintatavat Ruotsissa. Lähettiläät toimivat näin linkkinä ja molemminpuolisina tiedonvälittäjinä maahanmuuttajien ja vaalien
parissa työskentelevien välillä. 96
Yksittäisillä lähettiläilläkin voi siis olla vaikutusta yleiseen vaaliosallistumiseen, sillä he toimivat
eräänlaisina moottoreina oman alueensa paikallisessa puoluetoiminnassa. Lähettiläiden toiminnan
seurauksena muutkin vaalitoimijat alkavat panostaa
tiettyihin kohderyhmiin ja kiinnittävät huomioita
ilmenneisiin ongelmiin. Kohtaamiset kasvotusten
sekä puolueiden jalkautuminen äänestäjien pariin
ovat siis tuottaneet tulosta vaaliosallistumisen edistämisessä. Puolueet saattavat kuitenkin vaikuttaa
ääntenkalastelijoilta kansalaisten silmissä. Siksi on
etsittävä myös muita toimijoita, jotka voivat jakaa
tietoa vaaliosallistumisesta. 97
Vuoden 2006 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuuden on Ruotsissa arvioitu nousseen demokratialähettiläiden, ovelta ovelle kiertämisen ja paikallisen
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tiedotustoiminnan seurauksena. Kirjallisen puoluepoliittisen materiaalin jakaminen äänestäjille, jotka
eivät osaa ruotsia tai tunne ruotsalaista puoluepolitiikkaa, johtaa tutkimuksen mukaan puoluepolitiikan tuntemuksen kohoamiseen ja sympatiaan puoluetta kohtaan, mikäli lukija ymmärtää materiaalin. Materiaali tuleekin kohdistaa oikealle ryhmälle
käyttäen sille ominaisia toimintamuotoja ja jakaen
olennaista tietoa, jotta vaaliosallistumista edistetään
mahdollisimman hyvin. Nämä tekijät huomioiden
puolueilla on muiden toimijoiden ohella mahdollisuudet nostaa vaaliosallistumista. Ihmisläheisillä ja
kohdistetuilla lähestymistavoilla vähennetään myös
poliittisen ulkopuolisuuden tunnetta. 98

6.5.1 Kampanjat ja aktivointi
Äänestysaktiivisuuden kannalta avainkysymys on,
kuinka puolueet pystyvät vaalityönsä sisällöllä aktivoimaan kansalaisia ja tekemään vaaliasetelman kiinnostavaksi. Myös viranomaisten toteuttama tiedotustoiminta on kuitenkin tärkeää ja sitä tulisi kehittää.
Vaalitiedotusta pohtinut toimikunta teki vuonna 2004 esityksen vaalitiedotuksen tehostamisesta.
Toimikunta esitti muun muassa uuden teknologian monipuolista hyödyntämistä, kohdennettuja
äänestysaktiivisuuskampanjoita, tehostettua tiedotusta ennakkoäänestyspaikoista, ulkosuomalaisille
suunnattua tiedotusta, yleistajuisen aineiston tuottamista suomalaisesta demokratiasta ja vaalijärjestelmästä sekä kuntien tehostettuja tiedotustoimia.
Vaalitiedotusta on toimikunnan työn jälkeen
lisätty. Esimerkiksi toimikunnan suosittelema kirje
nuorille äänestäjille toteutetaan nykyään säännönmukaisesti kaikissa vaaleissa. Kunnallisvaaleissa
2008 toteutettiin vaalitiedotusta ensimmäistä kertaa
suomen, ruotsin ja saamen kielen lisäksi yhteensä
yhdellätoista kielellä. Tiedotusta äänestyspaikoista
on tehostettu. Edelleen on kuitenkin tärkeää pohtia,
millä tavoin tiedotusta voidaan tehostaa.
Kotikasvatuksen kautta lapset ja nuoret saavat
vaihtelevan pohjan toimia aktiivisina kansalaisina. Poliittista sosialisaatiota perheessä selvitetään
parhaillaan Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa. Tutkimuksesta havaitaan, että poliittinen
keskustelu on lähes kokonaan kadonnut suoma-

laisista kodeista. 99 Kotikasvatuksen ohella kouluopetuksella onkin ensiarvoisen tärkeä rooli uusien
sukupolvien rakentaessa suhdettaan osallistuvaan
kansalaisuuteen, äänestämiseen ja edustuksellisen
demokratian instituutioihin. Voidaan ajatella, että
lapsena ja nuorena saadulla demokratiakasvatuksella on ratkaiseva merkitys sille, millaiseksi henkilö
vanhempana kokee roolinsa yhteiskunnassa. Poliittista sosiaalisaatiota perheissä käsittelevä tutkimus
kertoo, että suuri osa vanhemmista kohdistaa tässä
kouluun jopa sellaisia odotuksia, joihin koulut eivät
todellisuudessa pysty vastaamaan.
Lapsuuden ja nuoruuden aikaisen demokratiakasvatuksen merkityksen korostaminen ei kuitenkaan merkitse, etteikö myös aikuisväestön äänestysaktiivisuudesta tulisi kantaa huolta. Vaikka valtaosa
pitää edelleen äänestämistä kansalaisvelvollisuutena, jo joka toinen äänioikeutettu ilmoittaa tarvitsevansa jonkin hyvän syyn äänestää. Tämä kertoo
osaltaan, että äänestäjät tarvitsevat ikään kuin vahvistusta uskolleen, että äänestäminen on tosiasiassa
tärkeää ja merkityksellistä. Turun yliopiston Politiikan tietämys -hankkeen tulokset kertovat myös, että
kansalaisten tietämyserot yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta ovat suuret 100. Tietämys puolestaan
on kytköksissä kiinnostukseen ja esimerkiksi äänestysaktiivisuuteen. Voidaan myös arvioida, että vanhempien kiinnostus ja tietämys vaikuttavat lasten ja
nuorten myöhempään kiinnostukseen yhteiskunnallisia asioita, politiikkaa ja äänestämistä kohtaan.
Nuorten ohella tulisi tiedotustoimia suunnata
näin ollen myös aikuisväestöön. Kansalaisille tulisi tarjota nykyistä enemmän yleistietoutta edustuksellisesta demokratiasta, vaalijärjestelmästä,
äänestämisen merkityksestä ja vaaleilla valittavien
toimielinten tehtävistä. Asiaa voidaan käytännössä
lähestyä monellakin tavalla. Vaalitiedotustyöryhmä
ehdotti vuonna 2004 kansalaisten tiedonsaannin
parantamiseksi demokratiaa ja vaaleja koskevia
viranomaisjulkaisuja (käytännössä esitteitä tai lehtiä), joissa kerrottaisiin esimerkiksi osallistumisesta,
vaalijärjestelmästä, äänestämisestä ja ehdokkaista.
Äänestämään aktivoivia esitteitä voitaisiin kohdistaa erityisesti ryhmille, joiden äänestysaktiivisuus
on alhainen. 101 Painetun materiaalin haasteena on
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kuitenkin jakelu ja kiinnostavuus. On todennäköistä, että julkaisuihin tarttuvat ensisijaisesti ne, joita jo
alun perin äänestämiseen liittyvät asiat kiinnostavat.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei tämäntyyppistä
materiaalia tulisi olla tarjolla.
Kuten vaalitiedotusta pohtinut toimikunta totesi, vaalitiedottamisessa on järkevää hyödyntää paitsi
perinteisiä keinoja, myös uuden teknologian mahdollisuuksia. Vaikka verkkotiedotus ei vielä tavoita
kaikkia ryhmiä, muodostaa se jo tällä hetkellä erityisen tärkeän tiedotuskanavan vaalikysymyksissä
esimerkiksi nuorille.
Nuoria voitaisiin pyrkiä aktivoimaan tiedottamalla vaaleista oppilaitoksissa ja perustamalla
oppilaitoksiin ennakkoäänestyspaikkoja. Äänioikeutetuille lähetettävään ilmoituskorttiin voitaisiin
sisällyttää nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi ennakkoäänestyspaikoista ja ehdokkaista.
Kuten vaalitiedotustyöryhmä esitti, tulee kuntien huolehtia omalta osaltaan siitä, että vaalijärjestelyistä ja erityisesti äänestyspaikoista kunnassa tiedotetaan äänioikeutetuille riittävällä tavalla. Pelkkä
kuuluttamismenettely ei useinkaan ole riittävää.
Kunnissa on myös muun muassa toteutettu kuntien omaa ulkomainontaa ja muita äänestysaktivointitoimia – erityisesti tehostettua vaalitiedottamista ja
aktivointitoimia tarvitaan matalan äänestysaktiivisuuden äänestysalueilla. Tärkeäksi erityiskohderyhmäksi nousevat myös maahanmuuttajat ja kunnassa
asuvat ulkomaalaiset äänioikeutetut. Vaalitiedotustyöryhmän näkemys oli, että valtion tulisi osaltaan
huolehtia siitä, että kunnilla on riittävät taloudelliset
resurssit vaalitiedottamiseen. Myös esimerkiksi maakuntalehdet toteuttavat jo nyt erilaisia äänestysaktiivisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä
levikkialueillaan – lehdet paitsi kirjoittavat vaaleista
ja äänestämisestä, myös järjestävät esimerkiksi yleisötapahtumia. Yhteistyötä median kanssa voitaisiinkin monessa kunnassa tiivistää – luonnollisesti
huomioiden, että media on tällaisessa yhteistyössä
mukana vapaaehtoisesti ja omilla ehdoillaan.
Vaaleja ja politiikkaa koskevien ohjelmien tekeminen on TV- ja radiokanavien perustyötä. Kanavat
suunnittelevat ja laativat itse omat ohjelmansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Vaalitiedotustyöryhmä
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pohti vuonna 2004 kuitenkin, olisiko demokratiaaiheisilla opetusohjelmilla kouluissa kysyntää niin
paljon, että kanavien kannattaisi ottaa sellaisia ohjelmistoonsa. Tai voitaisiinko ajatella ohjelmasarjaa,
joissa käsiteltäisiin jonkin poliittisen aihepiirin taustoja ja joihin katsojat saisivat osallistua esimerkiksi
”äänestämällä” matkapuhelimen (tai internetin)
välityksellä.
Äänestysaktiivisuuskampanjat
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman (2003–
2007) piirissä koordinoitiin ja kehitettiin vaalitiedotusta ja -aktivointia europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa vuonna 2004. Aktivointitoimenpiteitä
kohdennettiin erityisesti nuorille ja muille ryhmille,
joiden äänestysaktiivisuus on alhainen. Vaalitiedotustyöryhmän muistion 102 ja siitä saatujen lausuntojen 103 mukaisesti aktiivista tiedotusta päätettiin
jatkaa myös eduskuntavaalien yhteydessä vuonna
2007 juhlavaalien teemalla ja oikeusministeriön äänestysaktiivisuuskampanjalla.
Erityisesti nuorille ja matalan äänestysaktiivisuuden alueille suunnattu kampanja koettiin onnistuneeksi, mutta sen vaikuttavuutta on vaikea arvioida. Esimerkiksi Ruotsissa on tällä vuosikymmenellä
panostettu paljon vaalien yhteydessä toteutettuihin
äänestysaktivointikampanjoihin, mutta myös siellä
on todettu, ettei kampanjoiden välittömiä vaikutuksia ole helppoa osoittaa. Toisaalta kampanjoiden
voidaan ajatella Ruotsissa olevan osa pitkäjänteistä
tiedotustoimintaa ja ”kansalaiskasvatusta”. Suomessa vuoden 2007 kampanja jäi yksittäiseksi. Kampanjan jälkeen oikeusministeri Brax linjasi, että yksittäisten aktivointikampanjoiden sijaan äänestysaktiivisuutta tulee pyrkiä kohottamaan pitkäjänteisin
toimin ja mielellään laajapohjaisella yhteistyöllä,
jossa eri viranomaistahoilla, järjestöillä ja koululla
on omat keinonsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa
kansalaisten äänestysaktiivisuuteen.
Oikeusministeriössä on vuoden 2007 kampanjan jälkeen keskitytty toisaalta kehittämään vaalitiedotusta ja toisaalta pohdittu yhdessä opetushallinnon kanssa keinoja koulujen demokratiakasvatuksen vahvistamiseen. Kunnallisvaalien 2008 yhteydessä varsinaisen vaalitiedotuksen ohella toteutet-
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tiin peruskoulun 9.-luokkalaisille suunnattu nuortenlehtimuotoinen opetusaineisto VASTUUT(ON),
jolla haluttiin tarjota opettajille helppo tapa ottaa
vaalit ja äänestäminen esille opetuksessa ja kytkeä
ne laajempaan kysymykseen demokraattisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Myös vuonna 2004
vaalitiedotusta pohtinut toimikunta piti tärkeänä,
että näiden asioiden kouluopetusta tehostetaan ja lisätään. Tavoitteena voisi toimikunnan mielestä olla,
että kansalainen oppii demokratian perustietouden
koulussa samalla tavalla kuin hän oppii lukemaan
ja laskemaan. Demokratiakasvatusta on käsitelty
tarkemmin luvussa 12.
Aktivointikampanjat muodostuvat helposti
näennäistoimiksi. Kampanjaluonteisia toimia ei
kuitenkaan välttämättä ole syytä kokonaan karsia
keinovalikoimasta. Kuten Ruotsinkin kokemukset
osoittavat, äänestysaktiivisuuskampanjoilla tuskin
saavutetaan kovin näkyvää nousua yksittäisten vaalien äänestysaktiivisuudessa. Viranomaisten kampanjoilla voidaan kuitenkin haluttaessa vaaleista
toiseen tuoda näkyvästi esiin äänestämisen ja edustuksellisen demokratian merkitystä. Pidemmällä
aikavälillä tällä saattaisi olla ainakin äänestämisen
normin höltymistä hidastava vaikutus.
Vaalien yhteydessä toteutetaan jo nyt vaaleista
toiseen tiedotuskampanja, jossa äänioikeutetuille
kerrotaan vaalien perusasiat, kuten vaalipäivä ja
ennakkoäänestysajankohta. Voidaankin ajatella, että
vaalien alla toteutettavia kampanjoita laajennettaisiin ja monipuolistettaisiin pitämään sisällään myös
elementtejä, joilla pyritään motivoimaan äänestäjiä uurnille. On selvää, että tässä liikutaan herkällä
alueella. Vaalitiedotuskampanjoissa on kyse viranomaistiedotuksesta, jossa äänioikeutetuille välitetään vaaleihin ja äänestämiseen liittyvää faktatietoa.
Äänestysaktivointikampanjalla puolestaan pyritään
vaikuttamaan äänestäjiin paitsi tiedolla, myös tunne-, arvo- ja asennetasolla. Voidaankin ajatella, ettei
viranomaisten ole sopivaa toteuttaa kovin värikkäitä tai elämyksellisiä kampanjoita, minkä seurauksena julkisen vallan äänestysaktiivisuuskampanja
helposti jää niin värittömäksi ja huomaamattomaksi, ettei sillä juuri voi olla vaikutusta äänestysaktiivisuuteen tai kansalaisten äänestämistä koskeviin

asenteisiin. xix Näkyvä kampanjointi edellyttää myös
yleensä melko suurta kampanjabudjettia.
Yhtenä vaihtoehtona voidaan nähdä viranomaisten ja vaaleissa valittavan toimielimen sekä
esimerkiksi erilaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyönä
toteutettavat äänestysaktiivisuuskampanjat. Järjestöjen piirissä tehdään perinteisesti vaalien yhteydessä
monenlaista työtä oman jäsenkentän aktivoimiseksi
vaaleissa. Järjestöillä ei kuitenkaan yleensä ole taloudellisiakaan edellytyksiä esimerkiksi mediakampanjointiin, eikä niiden äänestysaktiivisuustyö juuri näy
julkisuudessa. Yhteiskampanjoinnin etuna olisi eri
tahojen toimenpiteiden yhdistämisestä seuraava näkyvyys ja vaikuttavuus sekä mahdollisesti suurempi
viestinnällinen liikkumavara.
Voidaan ajatella, että kuntatasolla toteutettava
äänestysaktiivisuuskampanjointi voi olla jatkossa
perusteltua etenkin matalan äänestysaktiivisuuden
kunnissa tai äänestysalueilla. Monelle kunnalle jo
pelkkä kampanjasuunnittelu voi nousta kynnykseksi sekä taloudellisesti että henkilöresurssien
kannalta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että
Kuntaliitto mahdollisesti yhteistyössä esimerkiksi
valtiovarainministeriön ja/tai oikeusministeriön
kanssa voisi suunnitteluttaa kuntavaaleihin äänestysaktiivisuuskampanjan, jonka elementtejä kunnat
voisivat hyödyntää haluamallaan tavalla.
Verkkoviestintä
Internetin merkitys vaaleja koskevan viestinnän
välineenä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Internet-viestintää käyttävät nykyisin niin viranomaiset, tiedotusvälineet kuin puolueet ja ehdokkaatkin. Erityisesti nuoret aikuiset ovat löytäneet
verkon vaaleihin liittyvän tiedonsaannin kanavana.
Esimerkiksi vaalikoneita käytetään vilkkaasti, ja
etenkin nuoremmat äänioikeutetut kokevat, että
niillä on myös vaikutusta omaan äänestyspäätökseen. Uusi tieto- ja viestintäteknologia avaa mahdollisuuksia myös esimerkiksi ulkosuomalaisille
suunnatun tiedotuksen tehostamiseen.
xix Toisaalta on hyvä huomata, että vuonna 2007 toteutetun kampanjan
legitimiteetti oli varsin korkea. 72 % prosenttia alueellisen
kampanjan kohderyhmään kuuluvista toivoi, että vaaliviranomainen
jatkossakin kampanjoi äänestysaktiivisuuden puolesta.
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On esitetty, että viranomaisten tulisi avata tietokanta, johon koottaisiin vaalien yhteydessä tiedot
kaikkien puolueiden vaaliohjelmista, ehdokkaista ja
kampanjoista. Vaalien jälkeen palvelusta voisivat lisäksi löytyä tiedot eri ehdokkaiden saamista äänistä
sekä läpimenneet ehdokkaat yhteystietoineen. Pidemmälle vietynä tietokannasta saataisiin hakutoiminnoilla esiin tietoa yksittäisen kansanedustajan,
valtuutetun tai Euroopan parlamentin jäsenen toiminnasta eduskunnassa, valtuustossa ja Euroopan
parlamentissa – esimerkiksi tietoa äänestyskäyttäytymisestä, lakialoitteista, kirjallisista kysymyksistä,
valiokuntien jäsenyydestä, pidetyistä puheista sekä
esimerkiksi edustajan vaalirahoituksesta.
Vaalien alla äänestäjä voisi tietokannasta todeta
esimerkiksi ehdokkaana olevan kansanedustajan
valtiopäivätoimet ja aikaisemman vaalirahoituksen. Tietokanta toimisi myös vaalien välillä, jolloin
kansalainen voisi seurata, miten läpipäässyt ehdokas toimii vaalikauden aikana. Tietokannan rakentaminen edellyttäisi mittavaa yhteistyötä eduskunnan, kuntien ja Euroopan parlamentin kanssa.
Toimiva esimerkki tämäntyyppisestä palvelusta on
Iso-Britannian theyworkforyou.com, joka kokoaa
automaattisesti yhteen eri tietokantoihin kertyvää
tietoa valtuutettujen toimista. Voidaankin kuvitella,
että tämäntyyppinen palvelu voisi olla vaalikoneisiin tottuneille luonteva informaatiokanava sekä
vaalien alla että vaalien jälkeen.
Internetissä toimivat erilaiset vaalikoneet ovat
viimeisimmissä vaaleissa osoittautuneet kohtuullisen suosituiksi ja käytetyiksi. Tutkimustulokset
osoittavat, että vaalikoneita käyttää entistä useampi äänestäjä. Etenkin nuorten keskuudessa vaalikoneiden merkitys korostuu 104. Tiedotusväline pyytää ehdokkailta vastauksia tiettyihin kysymyksiin
ja tallentaa vastaukset vaalikoneeseen. Sen jälkeen
kansalainen voi vastata samoihin kysymyksiin ja
vertailla, ketkä ehdokkaat ovat eniten samaa mieltä
hänen kanssaan ja ketkä vähiten samaa mieltä. Vastausten antaminen vaalikoneeseen on ehdokkaalle
vapaaehtoista ja useimmissa tapauksissa maksutonta. Käytännössä mikään vaalikone ei ole saanut
lähellekään kaikkien ehdokkaiden vastauksia. Tämä luonnollisesti jonkin verran heikentää vaaliko-
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neiden tehokkuutta. Kokonaisuutta myös hieman
sekavoittaa se, että kullakin tiedotusvälineellä on
oma vaalikoneensa, jolloin kysymykset vaihtelevat
paljonkin tiedotusvälineestä riippuen.
Toisinaan on ehdotettu, että viranomaisten tulisi
vaalien alla avata oma ”virallinen” vaalikone, jolla olisi
tiukat laatu- ja puolueettomuuskriteerit, ehdokkaille
ja vaalikoneen käyttäjille esitetyt kysymykset olisivat
keskeisiä ja hyvin laadittuja ja esimerkiksi ehdokkaiden vastaukset esitarkastettaisiin ja lähettäisiin takaisin vastaajalle, jos niissä havaittaisiin ristiriitaisuutta.
Vaalitiedotustyöryhmä keskusteli mallista, jossa oikeusministeriö kokoaisi eri puolueiden edustajista
ja politiikan asiantuntijoista työryhmän, joka laatisi
vaalikoneessa kysyttävät kysymykset.
Vaikka voidaankin ajatella, että tällaiselle luotettavaksi koetulle vaalikoneelle todennäköisesti olisi
kysyntää, sellaisen aikaansaaminen lienee käytännössä mahdotonta. Hankkeen ongelmaksi saattaisi
muodostua se, että vaalikoneen tekijän olisi vaikeaa
laatia sellaisia kysymyksiä, jotka tyydyttäisivät kaikkia osapuolia (puolueita, ehdokkaita ja kansalaisia).
On myös jossain määrin kyseenalaista, voisiko viranomaisten vaalikone ehdottaa kansalaisille, keitä
heidän tulisi äänestää. Pahimmassa tapauksessa
tekijää saatettaisiin syyttää jonkun puolueen tai
ehdokkaan suosimisesta tai vähättelystä. Oman
vaalikoneen kehittämisen sijaan saattaa olla perustellumpaan kehittää viranomaisten verkkopalveluja
niin, että kansalaiset entistä vaivattomammin löytävät erilaisia vaaleihin liittyviä tietolähteitä, myös
esimerkiksi eri tahojen tuottamia vaalikoneita.
Yksi verkkoviestintään liittyvä ongelma on, että
verkko edellyttää käyttäjältään aktiivista kiinnostusta sisältöihin, joita hän verkosta etsii. Verkko ei
siis kovin hyvin toimi ensimmäisenä kimmokkeena tiedon etsintään. Vaalitiedotustyöryhmä pohti
vuonna 2004 esimerkiksi tekstiviestitiedottamisen
mahdollisuuksia. Työryhmä ehdotti, että oikeusministeriö voisi lähettää vaalien alla yli 18-vuotiaiden
matkapuhelinliittymiin muistutusviestin vaaleista.
Matkapuhelinviestillä voitaisiin paitsi kertoa esimerkiksi ennakkoäänestyksen alkamisesta, myös
opastaa viranomaisten vaaliverkkopalveluun. On
mahdollista, että tekstiviestitiedotuksella saattaisi
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olla jonkinlainen aktivoiva vaikutus, mutta kovin
laajamittaisena tekstiviestiaktivointia tuskin on
mahdollista kustannussyistä toteuttaa. Yhtenä vaihtoehtona voidaankin ajatella tekstiviestimuistutusta
vaaleista nimenomaan nuorille äänestäjille.
Muita ehdotuksia
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman yhteydessä toiminut vaalitiedotustyöryhmä esitti myös
idean ns. demokratiapalkinnon perustamisesta.
Palkinto voitaisiin myöntää henkilölle tai yhteisölle,
joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt demokratiaa ja äänestysaktiivisuutta. Oikeusministeriö kokoaisi valintaraadin, joka valitsisi palkittavan.
Idea sivuaa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan piirissä syntynyttä ehdotusta innovaatiopalkinnosta, joka myönnettäisiin kansalaisyhteiskuntaa vahvistaneesta ideasta ja toimenpiteestä.
Vaalitiedotustyöryhmä pohti myös mahdollisuutta nimetä ns. ”demokratiaesikuvia”, julkisuudessa tunnettuja henkilöitä, jotka oman työnsä
ohella toisivat esille äänestämisen ja osallistumisen
tärkeyttä. ”Demokratiaesikuvat” puolestaan lähestyvät Ruotsissa erityisesti maahanmuuttajaväestön
keskuudessa äänestysaktiivisuustyötä tehneitä ”demokratialähettiläitä”. Demokratiaesikuvien hyödyntäminen on luontevaa demokratiaan ja äänestämiseen liittyvässä viestinnässä. Esimerkiksi vuoden 2008 kunnallisvaalien yhteydessä toteutetussa
9.-luokkalaisille suunnatussa opetusaineistossa
VASTUUT(ON) haastateltiin sekä tavallisia nuoria
että nuoria julkisuuden henkilöitä näiden osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvistä näkemyksistä. Näin haluttiin tarjota nuorille mahdollisuus
samaistua aktiivisiin ikätovereihinsa pikemminkin
kuin opiskella aktiivisuutta oppikirjasta.
Vaalitiedotustyöryhmän ehdottamat demokratia-asiamiehet puolestaan olisivat henkilöitä, jotka
paikallisesti nostaisivat esille demokratia-asioita
ja erityisesti vaaleja. Demokratia-asiamies voisi
esimerkiksi järjestää paikallisia seminaareja tai infotilaisuuksia ja olla kansalaisten tavoitettavissa kysymyksiä varten. Ajatus demokratia-asiamiehestä
on noussut esiin myös hiukan toisesta näkökulmasta valtiovarainministeriön Sähköinen asiointi

ja demokratia (SADe) -hankkeessa. Hankkeessa on
ehdotettu demokratia-asiamiehen tai asiamiehien
nimeämistä toimimaan välittäjinä kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon välillä esimerkiksi toteutettaessa ja kehitettäessä hallinnon ja kansalaisten vuorovaikutusta.

6.6 Puolueet ja ehdokkaat
Puolueilla on Suomessa ollut pitkään vakiintunut
lainsäädännöllä vahvistettu asema parlamentaarisen päätöksenteon mahdollistajina. Puoluekenttä
ja esimerkiksi puolueiden toiminnan rahoituspohja
on myös ollut jo pitkään varsin vakaa. Oikeusministeriön ylläpitämään puoluerekisteriin on parhaimmillaan ollut kirjattuna samanaikaisesti jopa 20
puoluetta, mutta eduskunnassa edustettuna olevat
puolueet ovat pitkään pysyneet samoina. Vuonna
2009 Suomessa oli 14 rekisteröityä puoluetta. 105
Puolueiden vahvasta ja vakiintuneesta asemasta
huolimatta myös yleiseurooppalainen puolueiden
aseman heikentyminen näkyy myös Suomessa.
Luottamus puolueisiin on kyselytutkimusten valossa heikentynyt. Kyselytutkimuksissa kansalaiset
ilmoittavat luottavansa enemmän eduskuntaan ja
hallitukseen kuin puolueinstituutioon. Puolueiden
on väitetty irtautuneen kansalaisten kokemista arkipäiväisistä ongelmista. On myös koettu puolueiden
muuttuneen toistensa kaltaisiksi ja menettäneen
asemansa laajoina kansanliikkeinä. Puhutaan paljon myös puoluepolitiikan voimakkaasta henkilöitymisestä. 106
Monissa länsimaissa puolueet ovat viimeisen
vuosikymmenen aikana kehittyneet joukkopuolueista kohti vaali-professionaalisia puolueita. Tämä
pitää osittain paikkansa myös Suomessa. Tutkimusten mukaan puoluejohdon asema on kaikissa
puolueissa vahvistunut ja puoluejäsenten rooli heikentynyt 107. Puolueiden jäsenmäärät ovat selvästi
vähentyneet 30 vuoden takaisista huippuvuosista.
Suomessa puolueiden jäsenmäärä on äänestysaktiivisuuden tavoin laskenut jopa jyrkemmin kuin
läntisissä demokratioissa keskimäärin. Kansalaisten
etääntymistä puolueista ja puolueiden jäsenmäärien vähentymistä onkin pidetty myös yhtenä syynä
äänestysaktiivisuuden hiipumiselle.
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Muutoksia puoluejäsenyyksissä 1980-2000.
Lähde: Mair, Peter & van Biezen, Ingrid (2001).

Maa

Jakso

Muutos jäsenmäärässä

Muutos (%)

Ranska

1978–1999

- 1 122 128

- 64,59

Italia

1980–1998

- 2 091 887

- 51,54

Iso-Britannia

1980–1998

- 853 156

- 50,39

Norja

1980–1997

- 218,891

- 47,49

Tsekki

1993–1999

- 225 200

- 41,32

Suomi

1980–1998

- 206 646

- 34,03

Alankomaat

1980–2000

- 136 456

- 31,67

Itävalta

1980–1999

- 446 209

- 30,21

Sveitsi

1977–1997

- 118 800

- 28,85

Ruotsi

1980–1998

- 142 533

- 28,05

Tanska

1980–1998

- 70 385

- 25,52

Irlanti

1980–1998

- 27 856

- 24,47

Belgia

1980–1999

- 136 382

- 22,1

Saksa

1980–1999

- 174 967

- 8,95

Unkari

1990–1999

8 300

5,02

Portugali

1980–2000

50 381

17,01

Slovakia

1994–2000

37 777

29,62

Kreikka

1980–1998

375 000

166,67

Espanja

1980–2000

808 705

250,73

Puolueiden jäsenmäärät vuosina 1950-2004.
Taulukossa mukana vain puolueet, joiden listoilta valittiin kansanedustajia eduskuntaan vuosien
1999 ja 2003 eduskuntavaaleissa. Jäsenmäärät on merkitty tuhannen jäsenen tarkkuudella.
Lähde: Suomen demokratiaindikaattorit (2006).

SDP
Keskusta

1950

1960

1970

1980

1995

2004

67 000

43 000

61 000

100 000

70 000

57 000
206 000

170 000

253 000

288 000

305 000

257 000

Kokoomus

72 000

78 000

81 000

77 000

47 000

39 000

SKDL / VAS

63 000

61 000

52 000

45 000

16 000

11 000

1 000

2 000

3 000

20 000

16 000

13 000

37 000

32 000

444 000

362 000

Vihreät
SKL/KD
RKP

35 000

51 000

SMP/PS
Yhteensä

407 000

486 000

49 000

42 000

27 000

20 000

561 000

609 000

2 000
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Vuodesta 1950 vuoteen 1990 puolueiden jäsenten
osuus kuudessa keskeisessä EU-maassa on laskenut
keskimäärin noin 7 prosenttia ja Suomessa 6,8 prosenttia. Vuodesta 1960 vuoteen 1990 lasku on Suomessa ollut 8,7 prosenttia ja muualla 6,8 prosenttia.
On kuitenkin huomioitava, että Suomessa puolueiden jäsenmäärä on alun perin ollut melko korkea.
Nykyisten eduskuntapuolueiden yhteenlaskettu
jäsenmäärä oli Suomessa suurimmillaan 1980-luvulla, jolloin jäseniä oli yhteensä noin 600 000.
Sittemmin kaikkien eduskunnassa edustettuina
olevien puolueiden jäsenmäärät ovat pienentyneet
ja puolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on merkittävästi pienempi kuin sotien jälkeen. Kansalaisten puoluesamastumisen aste on myös vaihdellut.
Vuonna 1991 johonkin puolueeseen selvästi samastuneita oli vielä yhtä paljon kuin vuonna 1975.
Nykyisin noin joka toinen äänioikeutettu katsoo
olevansa lähellä jotakin puoluetta. 108
Puolueiden piirissä havaittu samankaltaistumiskehitys sekä puolueiden toimintaan liittyvä konsensushakuisuus asettavat puolueille yhä enemmän
haasteita. Puolueiden vähentynyt jäsenmäärä on
johtanut pohdintaan siitä, miten hyvin puolueet onnistuvat kanavoimaan äänestäjien ja kansalaisten poliittista osallistumista. Muun muassa nuorten osallistuminen puoluetoimintaan on selkeästi vähentynyt.
Puolueiden ohjelmat ovat viime vuosikymmenten aikana lähentyneet toisiaan, mutta niiden
perusideologiat ovat pysyneet vakaana. Suomalaisten puolueiden muuttuminen selittyy pikemmin
puolueiden ulkoisilla kun sisäisillä tekijöillä. Rakenteellisesti puolueet eivät ole suuresti muuttuneet
viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhteiskunnalliset muutokset ja teknologinen kehitys, kuten TV
ja internet, ovat sen sijaan nousseet keskeisimmäksi
mediaksi, jonka avulla puolueet pystyvät tavoittamaan äänestäjiä suoraan ilman puoluejäsenten aktiivista toimintaa 109.
Puolueiden haastajaksi osallistumis- ja vaikuttamiskanavien sekä vapaa-ajan toiminnan tarjoamisessa on noussut yhdistys- ja järjestötoiminta.
Aiemmin monenlainen harrastustoiminta oli puolueiden omien sosiaalisten verkostojen tavoitettavissa mutta on sittemmin irtaantunut niistä. Suo-

malaisten yhdistysaktiivisuus on pysynyt korkealla
ja uusien yhdistysten perustamistahti on edelleen
nopea. Perustettavien yhdistysten painopiste on kuitenkin siirtynyt yhden asian liikkeisiin laajan yhteiskunnallisen toiminnan sijasta. Uusien yhdistysten
toiminta-alue keskittyy usein harrastus-, kulttuurija vapaa-ajan toimintoihin. Kansalaisten kiinnostus
sitoutua laajoja yhteiskunnallisia kokonaisuuksia
käsittelevään puoluetoimintaan on vähentynyt ja
osittain korvautunut osallistumisella yhteisöihin,
joihin liittyminen ja irrottautuminen on helppoa.
Puolueiden kohdalla kehitys on osaltaan johtanut
puolueiden jäsenmäärien pienentymiseen.
Puolueiden paikallisyhdistykset ovat menettäneet jäseniään ja vallan painopiste on siirtynyt
kunnallisjärjestöistä kunnanhallitukselle ja valtuustoryhmille. Paikallisyhdistysten poliittinen funktio
on samalla muuttunut merkittävästi. Vaikka kunnallisjärjestöt edelleen kouluttavat jäseniään, on
niiden perinteinen rooli yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja kansalaiskasvatuksen foorumina heikentynyt
samalla kun vaalityön merkitys on korostunut. 110
Puolueiden jäsenmäärän vähentyessä äänestäjien
kiinnittyminen puolueisiin vaalitilanteissa ei ole kuitenkaan heikentynyt. Puolueinstituutiolla on edelleen
vahva asema yhteiskunnallisen päätöksenteon vaihtoehtojen muotoilussa sekä vaalien ehdokasasettelussa niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla.

6.6.1 Puolueiden asemasta
Puolueet toimivat kansalaisten poliittisten mielipiteiden ja tahdonilmaisujen välittäjinä. Ne mahdollistavat parlamentaarisen päätöksenteon sekä
muotoilevat poliittisia ja yhteiskunnallisia vaihtoehtoja. Puolueilla on perinteisesti ollut Suomessa
vahva asema yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja
vaalien keskeisimpinä toimijoina valtiollisella ja paikallisella tasolla. Puolueiden toiminnasta säädetään
puoluelaissa (10/1969).
Puolueiden toimintaa tuetaan julkisin varoin.
Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa voidaan eduskunnassa edustettuna olevalle puolueelle myöntää
avustusta sen säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Avustus jaetaan
puolueiden viimeksi toimitetuissa kansanedustajain
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vaaleissa saamien edustajanpaikkojen lukumäärien
osoittamassa suhteessa. Nykymuotoisia puolueavustuksia on myönnetty vuodesta 1967 lähtien.
Puolueiden saama avustus puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen on nykyisin 90 000 euroa
kansanedustajaa kohden. Puolueavustusten nykyisestä tasosta on sovittu Matti Vanhasen II hallituksen
hallitusohjelmassa, jossa samalla luovuttiin vaalikohtaisten avustusten myöntämisestä puolueille. Valtion
talousarviossa puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset ovat yhteensä 18 miljoonaa euroa. Vuodesta 2008 alkaen puolueiden on
tullut ohjata saamastaan avustuksesta 12 prosenttia
puolueiden naisten poliittiseen toimintaan sekä samansuuruinen osuus puolueiden piirijärjestöjen toimintaan. Tätä ennen osuudet vastaaviin tarkoituksiin
olivat kumpaankin kahdeksan prosenttia.
Poliittisen toiminnan tukemiseen tarkoitetun
avustuksen lisäksi puolueille on vuodesta 2008
alkaen myönnetty avustusta puolueen tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Kyseinen avustus
on korvannut aikaisemman parlamentaarisen lehdistötuen nimellä tunnetun avustuksen, jota jaettiin
puolueille sanomalehdistön tuesta annettuun asetukseen perustuen puoluelain 9 §:n jakoperusteiden
mukaisesti edelleen jaettavaksi puolueen lehdille ja
niitä vastaaville sähköisille julkaisuille. Avustuksen
jakamisen tarkoituksena on kannustaa poliittisen
mielipidevapauden käyttöä. Nykyinen tiedotustoiminnan ja viestinnän tuen taso on 90 000 euroa
kansanedustajaa kohden. Tukea korotettiin vuoden
2008 alusta lukien.
Puoluekenttä on Suomessa ollut pitkään vakaa.
Eduskuntavaalien tulos on muuttanut puolueiden
välisiä kannatussuhteita, mutta toisaalta eduskunnassa ovat olleet edustettuina samat puolueet jo pitkään.
Sen sijaan ilman edustajanpaikkoja jääneitä puolueita on vuoroin merkitty puoluerekisteriin ja vuoroin poistettu sieltä. Valtion puolueiden toiminnan
tukemiseen tarkoitetut varat on toistaiseksi suunnattu eduskunnassa edustettuina oleville puolueille.
Puolueiden eduskuntavaaleissa saaman edustajanpaikkojen lukumäärän on vallitsevassa vaalijärjestelmässä katsottu selvimmin kuvastavan puolueiden
keskinäisiä voimasuhteita ja niiden nauttimaa kan-
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natusta. Oikeusministeriön vaalialuetoimikunta on
eduskuntavaalien vaalitavan muuttamista koskevassa
mietinnössään ehdottanut puoluetuen ulottamista
myös sellaiselle puoluerekisteriin merkitylle puolueelle, joka ehdotetun vaalitavan mukaisissa vaaleissa
ei ylitä valtakunnallista eikä vaalipiirikohtaista äänikynnystä, mutta saa kuitenkin vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä.
Jäsenmäärien vähentyminen ja nuorten vähäinen osallistuminen puolueiden toimintaan on tiedostettu myös puolueissa. Puolueissa on koettu, että puolueosastojen on parannettava yhteydenpitoa
jäsenkuntaansa. On ehdotettu, että puolueyhdistykset voisivat kunnallispoliittisen päätöksenteon
poliittisen ohjauksen vahvistamiseksi ja aatteellisen
keskustelun elvyttämiseksi aikaisempaa enemmän
valmistella kunnallisvaaliohjelmansa keskustelevana prosessina, jossa kuullaan laajasti paikallisen
kansalaisyhteiskunnan toimijoita 111. Tässä on mahdollisuus hyödyntää internetiä ja sen tarjoamia osallistumismahdollisuuksia. Jotkut puolueet ovatkin
viime vuosien aikana ottaneet käyttöön sähköisiä
osallistumiskanavia jäsen- ja kannattajakunnan vaikutuskanavaksi ja kohtaamispaikaksi.
Vaihtoehtona puolueen jäsenyydelle puolueet
ovat myös pyrkineet luomaan vaihtoehtoisia osallistumiskanavia, jotka eivät edellytä puolueen jäsenyyttä. Erityisesti vaalien yhteydessä ovat yleistyneet
erilaiset yhden ehdokkaan kannatusyhdistykset ja
tukiryhmät, jotka puolueen sijasta kampanjoivat
tietyn ehdokkaan puolesta. Tuki- ja kannatusyhdistykseen liittymisen kynnys on koettu puoluetoimintaan liittymistä alemmaksi. Tuki suunnataan suoraan vaaleissa ehdolla olevan ehdokkaan
puolesta. Kannatusyhdistyksen perustaminen on
nykyisin sidoksissa yhdistyslain sääntöihin. Lisäksi
toimintaan sovelletaan rahankeräyslakia silloin, kun
kannatusyhdistys kerää rahaa kampanjointiin.
Oikeusministeriön vaalirahoitusta selvittänyt
toimikunta on mietinnössään esittänyt, että kannatusyhdistyksille ja tukiryhmille säädettäisiin lupa rahankeräykseen ilman rahankeräyslupaa laissa määriteltynä kampanja-aikana. Kannatusyhdistysten
toiminnan helpottaminen lainsäädännössä saattaisi
lisätä osallistumista ehdokkaiden tukitoimintaan.
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6.6.2 Puolueissa
aliedustettuina olevat ryhmät
Nuorten osallistuminen puolueiden toimintaan
on nykyisin vähäistä. Selvitysten mukaan yli puolet
puolueiden nykyisistä jäsenistä on yli 60-vuotiaita.
Nuorten jättäytymistä puoluetoiminnan ulkopuolelle pidetään ongelmallisena kaikissa puolueissa.
Nuorten osallistumista voitaisiin parantaa kehittämällä puoluejäsenyyden rinnalle vaihtoehtoisia
tapoja osallistua puolueen toimintaan. Puolueiden
tiedotusta voitaisiin myös kohdistaa nykyistä enemmän nuoriin. Puolueet ovat pitäneet tarpeellisena
internetin ja uuden teknologian hyödyntämistä
nuorten osallistumisen vahvistamiseksi. On arvioitu, että nuoria voisi nykyistä aktiivisemmin
houkutella mukaan puoluetoimintaan esimerkiksi
lisäämällä suoria vaikutusmahdollisuuksia verkossa.
Puolueiden ehdokasasettelussa nuorten osuuden
kasvattaminen voisi puolestaan lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta. Suuntaamalla osa puoluetuesta
puolueiden nuorisotoimintaan voitaisiin luoda edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle ja sitä kautta nuorten osallisuuden vahvistumiselle puolueissa.
Maahanmuuton ennustetaan lähitulevaisuudessa kasvavan huomattavasti. Erityisesti työperäistä
sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa
on pyritty lisäämään. Maahanmuuttajien kotoutumisen perustana ovat kaikille kuuluvat perusoikeudet ja tavoitteena on tasavertaisten mahdollisuuksien,
oikeuksien ja velvollisuuksien yhteiskunta. Kotoutumiseen rohkaistaan kaikkia niitä maahanmuuttajia,
joiden oleskelu maassa on pysyväisluonteista tai
muutoin pitkäaikaista. Tavoitteen saavuttamiseksi
maahanmuuttajille tarjottavilla kotouttamis- ja opastuspalveluilla on tärkeä merkitys.
Myös maahanmuuttajat ovat tällä hetkellä puolueissa selkeästi aliedustettuina. Puolueilla on ollut
maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita vaaleissa ja
maahanmuuttajataustaisia kunnanvaltuutettuja
muutamissa kunnanvaltuustoissa. Puolueiden jäseninä maahanmuuttajia on kuitenkin toistaiseksi varsin vähän. Lähitulevaisuudessa maahanmuuttajien
määrän ennustetaan nousevan selkeästi. Esimerkiksi
Helsingissä maahanmuuttajien osuuden ennustetaan
nousevan jopa neljännekseen kaupungin väestöstä.

Maahanmuuttajien puoluetoimintaan osallistumisen esteenä on pidetty ainakin korkeaa kielikynnystä. Osallistumisen puoluetoimintaan on
katsottu edellyttävän käytännössä hyvää kielitaitoa
sekä hyviä tietoja valtio- ja kuntaorganisaatioista
sekä kansalaisyhteiskunnan instituutioista. Maahanmuuttajilla harvoin on jo saapuessaan riittäviä
tietoja puolueiden toiminnasta ja vallitsevasta poliittisen osallistumisen kulttuurista. Toisaalta Suomeen ei ole myöskään kehittynyt maahanmuuttajien lähtökohdista omia puolueita.
Osallistumisen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan arvioida vähentävän syrjäytymisriskiä. Maahanmuuttajien aktiivinen osallistuminen
edellyttää kotouttamistoimenpiteiden sekä neuvontapalveluiden entistä vahvempaa suuntaamista
aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista osallistumista tukeviksi. Myös maahanmuuttajien kielikoulutuksessa on tarpeen ottaa huomioon osallistumisen tukeminen. Puolueiden osalta on tuotu esiin
myös puolueiden tarve saada tukea maahanmuuttajien aktivoimiseen, esimerkiksi kampanjamateriaalien käännättämisessä eri kielille. Samalla on
pidetty tarpeellisena tukea eri ryhmien puolueosallistumista järjestämällä paikallistasolla toimitiloja ja
matalan kynnyksen toimintaa sekä mahdollisuuksia
verkostoitumiseen. Tärkeänä maahanmuuttajien
osalta pidetään maahanmuuttajien kielikoulutusta
sekä aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnallisten
osallistumisvalmiuksien edistämistä.

6.6.3 Puolueet
paikallistason toimijoina
Paikallistasolla kiinnostuksen osallistua puoluetoimintaan arvioidaan vähentyneen. Ajatuspaja e2:n
tekemän tutkimuksen mukaan kansalaisten suhtautuminen puolueisiin paikallistasolla on muuttunut
aikaisempaa välinpitämättömämmäksi.
Puoluetoimintaa kohtaan osoitetun kiinnostuksen vähentymisestä huolimatta puolueilla on
edelleen tärkeitä tehtäviä myös paikallistasolla. Puolueet huolehtivat ehdokasasettelusta ja kunnallinen
päätöksenteko ohjautuu pitkälti puolueiden kautta. Osallistumisen vähentyminen on ongelmallista,
koska juuri kunnallisella tasolla tehdään suuri osa
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kansalaisten arkeen liittyvistä päätöksistä. Toisaalta
myös kunnissa muu yhdistystoiminta on haastanut
puolueet aikaisempaa vahvemmin.
Julkinen valta on tukenut puoluetoimintaa myös
paikallistasolla. Osa kunnista myöntää avustuksia
puolueiden paikallisosastoille. Valtion varoista myönnetyistä puolueavustuksista puolueiden tulee käyttää
määrätty osuus puolueen piirijärjestöjen tukemiseen.
Vuonna 2008 piirijärjestöille tarkoitettu osuus nostettiin kahdeksasta prosentista kahteentoista prosenttiin. Lisäksi valtio myöntää puolueille avustusta puolueen tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen.
Tämän avustusosuuden ohjaamisesta piirijärjestöille
ei kuitenkaan ole annettu määräyksiä.
Voidaan ajatella, että puolueiden paikallistason
toimintoja on lähidemokratian kehittämisen vuoksi
tärkeää ylläpitää. Kansalaisten osallistuminen heitä
lähellä olevien päätösten tekemiseen puolueiden tai
muiden yhdistysten kautta on jatkossakin tärkeää.
Puolueiden jäsenmäärien vähennyttyä puolueiden
paikallisorganisaatioiden taloudelliset resurssit ovat
supistuneet. Yhtenä vaihtoehtona puolueiden paikallisorganisaatioiden tukemiseen on esitetty kunnallisen puoluetuen käyttöönottoa. Ehdotus ei ole
saanut mainittavaa kannatusta.
Puolueiden toiminnan jäntevöittäminen paikallistasolla edellyttää erityisesti nuorten aktiivista
osallistumista puoluetyöhön. On esitetty, että nuorten osallistumisen aktivoimiseksi olisi tarpeen lisätä puolueita ja poliittista päätöksentekoa koskevaa
opetusta kouluissa, mikä loisi edellytyksiä aktiiviselle osallistumiselle.
Puolueet ovat lisäksi tuoneet esiin tarpeen lisätä puolueiden yhteistyötä paikallistasolla. Myös
puolueiden paikallistason viestintää ja tiedotusta
tulisi lisätä ja esimerkiksi liittää kuntien internetpalveluihin tietoja myös kunnan puoluetoiminnasta. Näin puolueiden paikallistasolla luotaisiin
kanava puolueen paikallisista asioista tiedottamista varten. Myös edellytysten luominen puolueiden
paikallisosastojen kokoontumisille voisi osaltaan
aktivoida puoluetoimintaa kunnissa. Monin paikoin juuri soveltuvien kokoontumistilojen puute
on ollut esteenä paikallistason puoluetoiminnan
aktivoitumiselle.
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6.6.4 Puolueiden ja
kansalaisten vuorovaikutus
Puolueiden lainsäädännössä turvattu asema sekä
julkinen rahoitus ovat osaltaan vaikuttaneet puolueinstituution kehitykseen. Puolueet, jotka ovat
saaneet eduskuntavaaleissa edustajanpaikkoihin
tarvittavan kannatuksen, ovat voineet merkittävästi
kehittää puolueorganisaatiotaan. Toisaalta puolueiden organisaatiorakenteiden kehitys on vaikeuttanut puolueiden sisäistä päätöksentekoa. Puolueet
ovat tuoneet esiin, että päätöksenteko puolueissa
on usein raskasta ja läpinäkymätöntä. Erityisesti
jäsenten kuuleminen on vaikeutunut. Puolueiden
sisällä käydään usein vilkasta aatteellista keskustelua, joka ei kuitenkaan välity puoluerakenteiden
läpi julkisuuteen.
Puolueiden toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantaminen ovat
puolueiden osallistumiskäytäntöjen keskeisimpiä kehittämiskohteita. Puolueet pitävät tärkeänä
kansalaisten kuulemismenettelyjen parantamista.
Puolueiden ja kansalaisten tiiviimpi vuorovaikutus voisi lisätä myös puolueiden kiinnostavuutta.
Lisäksi osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustavan ilmapiirin luomiseen on pyritty panostamaan
puolueiden sisällä.
Osa puolueista on onnistunut kuulemiskampanjoinnin avulla kasvattamaan kansalaisten
kiinnostusta puoluetoimintaa kohtaan. Kampanjoinnin positiivinen vaikutus on näkynyt myös
puolueen jäsenmäärän kehittymisessä. Hyviä
kokemuksia on saatu myös puolueiden yhteisten
keskustelutilaisuuksien järjestämisestä. Puolueet
ovat näissä tilaisuuksissa keskustelleet yhdessä
kansalaisten kanssa muun muassa paikallistason
kysymyksistä.
Puolueiden keskuudessa on käyty keskustelua
johtajavalintojen tekemisestä jäsenäänestyksellä sekä puolueiden ehdokasasettelun läpinäkyvyydestä.
Nykyinen yhdistyslaki ei salli sitovan jäsenäänestyksen järjestämistä. Puolueiden johtajat, erityisesti
puheenjohtaja, ovat puolueen mielipiteen ilmaisijoita ja antavat usein kasvot puolueelle. Heihin
kohdistuu paitsi puolueen jäsenten mielenkiinto,
myös laajempaa kansalaisten kiinnostusta. Sitova
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jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta voisi lisätä kansalaisten kiinnostusta liittyä puolueisiin ja
näin päästä suoraan vaikuttamaan johtajavalintoihin. Jäsenäänestyksen mahdollistaminen edellyttäisi yhdistyslain muuttamista siten, että yhdistys voisi
halutessaan ottaa käyttöön sitovan jäsenäänestyksen johtajavalinnassaan.
Median rooli puolueiden kampanjoinnin ja
tiedottamisen välineenä on merkittävä. Julkisesta
tuesta huolimatta puolueiden oman lehdistön asema on heikentynyt verrattuna kaupallisen median
vaikutusvallan kasvuun. Juuri kaupallisen median
rooli puolueiden toiminnan välittäjänä on kasvanut. Mediavallan lisääntymisen uhkakuvana on
pidetty puolueiden tiedotustoiminnan suuntautumista medialogiikan ja kaupallisten intressien
mukaisesti. Samalla on kiinnitetty huomiota poliittisen puhekulttuuriin muutokseen. Julkisessa keskustelussa keskitytään lähinnä omien näkemysten
puolustamiseen sen sijaan, että esitettäisiin eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Samalla voidaan
pyrkiä välttämään vaikeiksi koettua asioita, jotta ne
eivät nousisi julkiseen keskusteluun ja sen myötä
päätöksenteon kohteiksi.
Uusi viestintäteknologia, erityisesti blogit ja
sosiaalinen media tarjoavat puolueille runsaasti
mahdollisuuksia välittömään viestintään kannattajakunnan kanssa. Nopeat ja välittömät julkaisukanavat ovat mahdollisuus saada kansalaiset entistä paremmin tietoisiksi puolueiden toiminnasta.
Nuorten keskuudessa internet on tärkeä tiedotuskanava ja internetin tarjoamat mahdollisuudet
saattavat lisätä nuorten kiinnostusta puolueita ja
yhteiskunnallista osallistumista kohtaan. Sähköiset
kanavat tarjoavat myös parempia mahdollisuuksia
kansalaisten kuulemiseen. Voidaan lisäksi pitää
todennäköisenä, että sekä puolueiden että kansalaisjärjestöjen piiriin syntyy jatkossa täysin verkossa toimivia organisaatiorakenteita, esimerkiksi
puolueosastoja. Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa on myös esittänyt ajatuksen virtuaalisista
puolueista tulevaisuuden kehityssuuntana. 112
Puolueille myönnettävät avustukset tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen avaavat puolueille mahdollisuuden aikaisempaa vapaammin

käyttää avustusta erilaisiin tiedotuksen ja viestinnän muotoihin, myös verkkoviestintään.

6.6.5 Puoluetutkimus ja puolueiden
asiantuntemuksen vahvistaminen
Puoluetutkimuksella on tärkeä rooli selvitettäessä
puolueiden asemaa ja kansalaisten osallistumista
niiden toimintaan. Puoluetutkimuksessa on kuitenkin edelleen runsaasti katvealueita. Puolueorganisaatioiden ja ehdokkaiden tukiryhmiä ei ole toistaiseksi tutkittu. Myös talouden ja puolueiden väliset
suhteet ovat olleet puoluetutkimuksen ulkopuolella.
Puolueiden oma tutkimustoiminta on myös
ollut toistaiseksi vähäistä. Puolueiden yhteyteen on
vasta viimeisten vuosien aikana syntynyt laajempia
tutkimusta harjoittavia organisaatioita (think tank),
jotka tuottavat tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjalle. Kansanvalta 2007 -toimikunta piti
tärkeänä puolueiden think tankien (eli ns. ajatuspajojen) perustamista puolueiden yhteyteen. Toimikunnan mukaan niiden harjoittama tutkimus ja
koulutustoiminta voi tarjota paitsi puolueiden jäsenille, myös muille kiinnostuneille mahdollisuuden
osallistua ja oppia sekä avata puolueita kansalaiskeskustelulle. Monet puolueet ovat viime vuosien
aikana perustaneet omia ajatuspajojaan. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma käynnisti Kansanvalta 2007 -toimikunnan mietinnön mukaisesti 113
think tankien tukemisen hyödyntämään yhteiskunnallista tutkimusta sekä tähän liittyvää kotimaista ja
kansainvälistä verkottumista.
Kansanvalta 2007 -toimikunta on mietinnössään
kiinnittänyt huomiota puolueiden resursseihin kehittää päätöksenteon vaihtoehtoja. Puolueiden
asiantuntijatyöhön tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja yhtenä vaihtoehtona kehittämiselle on pidetty itsenäisten tutkimusyksikköjen tai ideapajojen
perustamista. Toimikunta toteaa kannanotossaan,
että poliittisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan välimaastoon tarvitaan yksiköitä,
jotka pystyvät joustavasti ja nopeasti hankkimaan ja
suodattamaan tietoa. Toimikunta on esittänyt, että
osana julkista puoluerahoitusta puolueiden käyttöön varataan määrärahat yhteiskunnallisen tutkimuksen tekemistä ja hyödyntämistä, koulutusta ja
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julkaisutoimintaa sekä tähän liittyvää kotimaista ja
kansainvälistä verkostoitumista varten.

6.6.6 Vaali- ja puoluerahoitus
Vaalirahoitukseen ja sen avoimuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet viime vuosina esille. On arvioitu, että vaalirahoitukseen liittyvät epäselvyydet
voivat osaltaan vahvistaa äänestäjien epäluottamusta
puolueita, ehdokkaita ja koko äänestysinstituutiota
kohtaan. Ehdokkaiden ja puolueiden näkökulmasta
taas vaalirahoituksen kokoaminen koetaan yhä suuremmaksi haasteeksi. Samalla kun kampanjoiden
koko ja kustannukset ovat kasvaneet, ovat rahoittajat laajasti uutisoitujen vaalirahoituskohujen jälkeen
todennäköisesti tulleet varovaisemmiksi tarjoamaan
ehdokkaille tukea kampanjoiden järjestämiseen.
Tuore eduskuntavaalitutkimus osoittaa, että ehdokaskampanjat kallistuivat kolmanneksella vuodesta 2003 vuoteen 2007. Tutkijat arvioivat, että
tämä johtuu toisaalta yksilökeskeisestä vaalijärjestelmästä, ja toisaalta suurimman puolueen asemasta
käytävästä kamppailusta. 114
Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistamisella pyritään samaan rahoitus nykyistä läpinäkyvämmäksi ja turvaamaan äänestäjille riittävä
tiedonsaanti ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista. Tämän puolestaan voidaan olettaa olevan omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta
politiikkaan. Oikeusministeriö asetti toukokuussa
2008 vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan, jonka
tehtävänä on arvioida puolueiden ja vaaliehdokkaiden saaman rahoituksen ja sen valvonnan nykytilaa
sekä laatia tarvittavat ehdotukset, joilla voitaisiin lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä ja joissa otettaisiin
huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen (GRECO) Suomelle antamat
suositukset. xx Toimikunta luovutti välimietintönsä
Ehdotus laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta 115 oikeusministeriölle 27.1.2009.
Toimikunnan työhön perustuva laki ehdokkaan
vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan toukoxx Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti
(Teema II), GRECO Eval III Rep (2007) 2E, saatavissa osoitteessa:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_
en.asp
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kuussa 2009. Lain mukaan eduskuntavaaleissa,
kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa valittujen ja heidän varahenkilöidensä tulee tehdä ilmoitus vaalikampanjaa varten saamastaan tuesta ja
kampanjan kuluista. Presidentinvaalissa ilmoituksen
tekevät kaikki ehdokkaan asettaneet puolueet ja valitsijayhdistykset. Kampanjan kuluiksi katsotaan ne
kulut, jotka ovat aiheutuneet ajalla kuusi kuukautta
ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Vaalirahoitukseen kuuluvaa tukea ovat rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Myös tuki, jota ei ole annettu
rahana, tulee arvioida ja ilmoittaa euroina. Tavanomaista talkootyötä ja tavanomaisia ilmaispalveluja
ei tarvitse ilmoittaa. Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä
tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saa vastaanottaa yhdeltä tukijalta tukea
korkeintaan 3 000 euroa kunnallisvaaleissa, 6 000
euroa eduskuntavaaleissa ja 10 000 euroa europarlamenttivaaleissa. Rajoitukset eivät kuitenkaan koske
puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaa tukea.
Vaalirahoitusilmoituksessa tulisi ilmoittaa vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eriteltyinä muun muassa mainontaan eri viestintävälineissä, mainonnan
suunnitteluun ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen.
Erikseen tulisi ilmoittaa kukin yksittäinen tuki ja
sen antaja, jos tuen arvo on presidentinvaalissa ja
europarlamenttivaaleissa on yli 2 000 euroa, eduskuntavaaleissa yli 1 500 euroa ja kunnallisvaaleissa yli
800 euroa. Tuen jäädessä tämän alle ei yksityishenkilön nimeä saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista
suostumustaan.
Lisäksi toimikunnan ehdotuksen mukaisesti
vaalirahoitusilmoitusten valvonta osoitettiin Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV). Muun muassa GRECO piti ongelmallisena sitä, että vaalirahoitusilmoitukset otti vastaan poliittisen ohjauksen
alaisuudessa toimiva taho. VTV:n tehtäviin kuuluu
vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvominen, vaalirahoitusilmoitusten julkistaminen internetissä ja vaalirahoitusilmoitusten
tarkistaminen. Tehokkaan valvonnan takaamiseksi
VTV:lle on annettu valtuudet velvoittaa ehdokas
sakon uhalla tekemään vaalirahoitusilmoitus tai
korjaamaan siihen liittyvä puute tai virhe.
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Puoluerahoituksen avoimuuden lisäämistä koskevien ehdotusten osalta vaali- ja puoluerahoitustoimikunta on jatkanut työtään. Hallituksen esitys
puoluerahoituksesta annettiin 5.3.2010.

6.7 Johtopäätöksiä
Suomessa äänestysaktiivisuus on laskenut jo useamman vuosikymmenen ajan. Äänestysaktiivisuuden
laskemisen myötä kansalaisten osallistuminen on
entistä voimakkaammin polarisoitunut. Etenkin
nuorten äänestysaktiivisuus on huolestuttavan alhaista. Edustuksellista demokratiaa tulisi kehittää
rinnan demokratiakasvatuksen ja muiden äänestysosallistumista edistävien toimien kanssa.
Keskeiseksi edustuksellisen demokratian kehittämiskohdaksi nousee vaalijärjestelmän uudistaminen.
Suomessa on viime aikoina pohdittu vaalijärjestelmän uudistamista ja keskusteltu vaalipiirin koon vaikutuksesta osallistumismotivaatioon etenkin pienten
vaalipiirien kohdalla. Suomen eduskuntavaalijärjestelmän tulisi olla niin selkeä, että äänestäjä tietää,
millainen vaikutus hänen äänellään on. Järjestelmän
on myös oltava tarpeeksi suhteellinen, alueellisesti
edustava ja äänestäjä-edustaja-suhteen turvaava.
Vaalipaikalla tapahtuvaa sähköistä äänestämistä
kokeiltiin ensimmäisen kertaa vuoden 2008 kuntavaaleissa ja sen toimivuutta arvioidaan. Muutamissa
Euroopan maissa on myös kehitetty internetin välityksellä tapahtuvaa sähköistä äänestämistä, jonka
on osaltaan toivottu ainakin hidastavan äänestysaktiivisuuden hiipumista. Verkon välityksellä äänestämiseen on Suomessa suhtauduttu pidättyväisesti,
mutta voidaan ajatella, että myös Suomessa mahdollisuutta verkon välityksellä äänestämiseen tulisi
jatkossa voida tarkastella ja arvioida, millä tavoin
verkko-äänestämistä voitaisiin Suomessa kokeilla.
On esitetty ehdotuksia, että verkkoäänestämiseen
liittyvä pilottihanke voitaisiin toteuttaa yhdessä
jonkin valtakunnallisen järjestön kanssa esimerkiksi järjestön liittokokousvaaleissa. Samoin voitaisiin
kannustaa kuntia kokeilemaan verkkoäänestysmahdollisuutta kunnallisissa kansanäänestyksissä.
Perinteistä vaalitiedotusta on viime vuosien
aikana kehitetty esimerkiksi nuorille suunnatuilla kampanjoilla ja erikielisillä, maahanmuuttajille

suunnatuilla vaalitiedotteilla. Tutkijoiden mukaan
tiedotteiden, jotka on suunnattu massoille tai kohdistettu viranomaisilta äänestäjälle, on osoitettu vaikuttavan äänestysvilkkauteen. Niiden rinnalle tarvitaan kuitenkin myös muita toimenpiteitä. Internet-tiedotuksen ja vaalimainosten lisäksi huomiota
tulisi kiinnittää sosiaaliseen toimintaan ja kanssakäymiseen, joiden avulla pyritään aktivoimaan
äänestämättä jättävät. Tässä yhteydessä olisi hyvä
selvittää demokratia-/innovaatiopalkinnon kehittämistä sekä edellytyksiä demokratia-asiamiesten
nimeämiseen, josta esimerkiksi Ruotsissa on saatu
hyviä kokemuksia.
Myös uusien tiedotuskanavien mahdollisuuksia
olisi hyvä selvittää. Verkkodemokratiainfrastruktuuria kehitettäessä on suositeltavaa huolehtia siitä, että kansalaisilla on jatkossa mahdollisuus saada
vaivattomasti tietoa eri puolueiden ja ehdokkaiden
vaaliohjelmista ja toimista vaalien välisenä aikana,
esimerkiksi puolue- ja vaalikoneiden avulla. Kunnille voisi myös tarjota käyttöön valmiiksi suunnitellun pohjan äänestysaktiivisuuskampanjoille.
Puolueet
Puolueilla on Suomessa ollut pitkään vakiintunut
lainsäädännöllä vahvistettu asema parlamentaarisen päätöksenteon mahdollistajina. Myös puolueiden toiminnan rahoituspohja on ollut pitkään
vakaa. Samoin puoluekenttä on pysynyt viime
vuodet melko vakaana. Puolueiden vahvasta asemasta huolimatta myös Suomessa on ollut havaittavissa yleiseurooppalainen puolueiden aseman
heikentyminen. Puolueiden on koettu irtautuneen
kansalaisten kokemista arkipäiväisistä ongelmista.
Samalla puolueet ovat muuttuneet entistä selkeämmin toistensa kaltaisiksi ja menettäneet asemansa
laajoina kansanliikkeinä. Myös politiikan voimakas
henkilöityminen näkyy puolueissa. Puolueiden jäsenmäärä on viimeisen 30 vuoden aikana vähentynyt. Jäsenmäärien laskusta huolimatta Suomessa puolueisiin kuuluvien määrä äänioikeutettujen
määrään nähden on melko korkea.
Yksiselitteisiä ratkaisuja kansalaisten puolueita
kohtaan tunteman kiinnostuksen ja luottamuksen
vahvistamiseen ei liene olemassa. Yhdeksi kehittä-
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miskohteeksi nousee vuorovaikutuksen ja dialogin
kehittäminen puolueiden ja kansalaisten välillä sekä puolueiden toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantaminen.
Etenkin nuorten aktiivisuus puolueissa on viime vuosikymmenien aikana heikentynyt. On arvioitu, että nuorten osallistumisen aktivoimiseksi
olisi tarpeen lisätä puolueita ja poliittista päätöksentekoa koskevaa opetusta kouluissa, mikä loisi
edellytyksiä aktiiviselle osallistumiselle. Samoin
on peräänkuulutettu puoluejäsenyyden rinnalle
vaihtoehtoisia tapoja osallistua puolueen toimintaan. Suuntaamalla osa puoluetuesta puolueiden
nuorisotoimintaan voitaisiin mahdollisesti luoda
edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle ja
sitä kautta nuorten osallisuuden vahvistumiselle
puolueissa.
On tärkeää, että osallistumiselle on olemassa
tiloja ja areenoita sekä paikallistasolla että esimerkiksi verkossa. Monin paikoin juuri soveltuvien kokoontumistilojen puute on ollut esteenä paikallistason puoluetoiminnan aktivoitumiselle. Kunnan
puoluetoimintaa koskevan informaation tuominen
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kuntien internetsivuille voisi myös osaltaan tehdä
paikallistason puoluetoimintaa tunnetuksi ja helpommin lähestyttäväksi. On arvioitu, että etenkin
nuoria voitaisiin nykyistä aktiivisemmin houkutella mukaan puoluetoimintaan lisäämällä suoria
vaikutusmahdollisuuksia verkossa.
On myös esitetty, että sitova jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta voisi lisätä kansalaisten
kiinnostusta liittyä puolueisiin ja näin päästä suoraan vaikuttamaan johtajavalintoihin. Jäsenäänestyksen mahdollistaminen edellyttäisi yhdistyslain
muuttamista siten, että yhdistys voisi halutessaan
ottaa käyttöön sitovan jäsenäänestyksen johtajavalinnassaan.
Oikeusministeriön vaalialuetoimikunta on
eduskuntavaalien vaalitavan muuttamista koskevassa mietinnössään ehdottanut puoluetuen ulottamista myös sellaiselle puoluerekisteriin merkitylle puolueelle, joka ehdotetun vaalitavan mukaisissa
vaaleissa ei ylitä valtakunnallista eikä vaalipiirikohtaista äänikynnystä, mutta saa kuitenkin vähintään
kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä.
Tämä tukisi myös pienten puolueiden asemaa. 

7. Kuntademokratia
7.1 Johdanto
Suomessa on paikallishallinnon demokraattisuuteen
kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina. Yleensä
huolenaiheeksi on esitetty äänestysaktiivisuuden
alentuminen, vaikeus saada kansalaisia osallistumaan
tai valtuustojen vallan karkaaminen valtuutettujen vaikutuksen ulottumattomiin. Paavo Lipposen
hallitusten aikana toimi osallisuushanke, jossa pyrittiin vauhdittamaan suoran osallistumisen hyviä
käytäntöjä kunnissa. Hankkeen päättyessä tehtiin
kokemuksista julkaisut, mutta varsinaisiin lainsäädännön muutoksiin hanke ei johtanut. Kuntalain 4

luvun katsottiin olevan varsin kattava ja mahdollistavan monenlaisen vuorovaikutuksen paikallistasolla.
Eduskunnan hallintovaliokunnan ja Suomen
Kuntaliiton toivomuksen pohjalta huomio kiinnitettiin edustuksellisen demokratian haasteisiin. Nämä olivat laajasti esillä Vanhasen I hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa ja erityisesti
sen kuntademokratiahankkeessa. Hanke tarkasteli
kuntaverkoston demokratiahaasteita muun muassa ylikunnallisen yhteistyön, tilaaja-tuottaja-mallin
käytön, valtuuston aseman ja kunnallisten liikelaitosten suhteen. Hankkeessa valmistui väliraporttina
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Kuntademokratian vihreä kirja 116 ja loppuraporttina Kuntademokratian valkoinen kirja 117. Niissä toimintakentän haasteet ja ratkaisumallit on kattavasti
kuvattu, teoksia on siteerattu kiitettävästi ja käytetty
myös oppimateriaalina. Politiikkaohjelman kuntaosio oli myös osallisuushanketta merkittävämpi
lainsäädännön muutosten kannalta. Kuntalakiin
tuli hankkeen tuotteina kuntakonsernia, valtuustoryhmän määrittelyä ja pormestarimalliin liittyviä
tarkennuksia. Sekä osallisuushankkeessa että kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman kuntaosiossa
vastuuministeriönä oli sisäasiainministeriö.
Kaksi suurta lähidemokratiahanketta ovat jättäneet katvealueeksi tietynlaisen demokraattisen
kokonaistarkastelun tarpeen, jossa edustuksellista
järjestelmää ja suoraa osallistumista katsotaan kokonaisuutena. Toisaalta kuntakenttää on viime vuodet haastanut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen
valmistelu- ja toteuttamistyö, jossa demokratiakysymykset eivät ole nousseet kovin keskeiseen rooliin.
Valtionvarainministeriössä valmisteltiin tästä näkökulmasta loppuvuodesta 2008 erillinen työryhmäraportti kuntademokratian kipupisteistä, jotka ovat
jääneet vähälle huomiolle edellisissä hankkeissa.
Kunta on suomalaisessa hallintojärjestelmässä
kansalaista lähinnä oleva hallinnon taso. Kuntatasolla päätetään suoraan kansalaisten arkeen vaikuttavista asioista. Suomalaisessa kuntamallissa
kunnan tehtävät ovat laajat. Kaikki kunnan alueella
asuvat henkilöt ovat tavalla tai toisella tekemisissä
kunnan palvelujen kanssa. Minimitasollakin se tarkoittaa esimerkiksi kaavoituksen, kunnallisen infrastruktuurin, katujen sekä vesi- ja viemärijärjestelmien hyödyntämistä. Hyvinvointipalvelut koskettavat
kuntalaisia monella tavoin eri elämänvaiheissa.
Onkin jossain määrin yllättävää, että kansalaisten mielenkiinto nimenomaan kuntavaaleihin on
vuosikymmenten mittaan hiipunut selvästi. Kuntavaaleissa äänestäminen ja valmius asettua ehdokkaaksi ovat tärkeä osa kansanvallan toteutumista
kunnissa. Vaikka kunnallisdemokratia perustuu
Suomessa edustuksellisuuteen, on viime vuosikymmeninä ryhdytty tukemaan entistä enemmän
myös osallistuvaa demokratiaa. Osallistuvassa demokratiassa on olennaista vuoropuhelu hallinnon

ja kansalaisten välillä. Käytännön keinoja demokratian lisäämiseen kunnissa on monia: kuntalaisaloitteiden aktiivinen hyödyntäminen, kansalaispaneelit,
kuulemis- ja keskustelutilaisuudet viranhaltijoiden
kanssa, palautekanavat sekä yleensä aktiivinen tiedottaminen valmisteltavina olevista asioista. Suora
osallistuminen ja edustuksellinen demokratia täydentävät toisiaan.
Kuntademokratiaan liittyviä kehittämishankkeita on käynnistetty useita viime vuosina. Edustuksellisen demokratian ja kansalaisten osallistumisen
vahvistaminen on nähty keinona palvelujen laadun
parantamiseen ja käyttäjätyytyväisyyden lisääntymiseen. Lisääntyvä osallistuminen vahvistaa myös
paikallista yhteenkuuluvaisuutta, mikä esimerkiksi
kuntaliitoksissa on tärkeä näkökohta. Hankkeet jäävät kuitenkin monasti abstraktille tasolle, eikä ideoiden toiminnallistamisessa ole välttämättä päästy
vielä kovin pitkälle. Hyviä konkreettisia malleja ja
kokemusten vaihtoa kuntien välillä tarvitaan lisää.

7.2 Kuntalaiset osallistujina
Kuntavaalien äänestysaktiivisuutta pidetään toisinaan jonkinlaisena synonyyminä kunnallisen demokratian tilalle. Kuten äänestäminen yleensä on
vain osa kansalaisten demokraattista osallistumista
osallistuvassa demokratiassa, ovat kuntavaalit vain
yksi osa kunnallista demokratiaa.
Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuudessa on tultu alas vuoden 1964 lähes 80 prosentista (79,4) noin
60 prosentin tasolle. Vuoden 2000 pohjalukemista
(55,9) on tosin kaksissa viime kuntavaaleissa tapahtuneen äänestysaktiivisuuden nousun seurauksena
palattu vuoden 1996 tasolle, 61,3 prosenttiin 118. On
arvioitu, että etenkin vuoden 2008 kuntavaaleissa
äänestysaktiivisuuden nousu oli ainakin osittain
seurausta kunta- ja palvelurakenteessa tapahtuneista muutoksista. Eduskuntavaaleissa on perinteisesti
äänestetty aktiivisemmin kuin kunnallisvaaleissa.119
Eduskuntavaaleissa 2007 äänestysprosentti oli 67,9
120
ja 2008 kunnallisvaaleissa 61,3 121. Äänestysaktiivisuuden tiedetään kytkeytyvän sekä pitkän aikavälin kehitykseen että ajankohtaisiin tapahtumiin ja
ilmiöihin. Onkin vaikea ennakoida, minkälaiseksi
kuntavaalien äänestysvilkkaus jatkossa muotoutuu.
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Pitkän aikavälin kehityksen valossa on syytä epäillä,
että äänestysaktiivisuus myös kuntavaaleissa on pikemminkin laskeva kuin nouseva. Toisaalta äänestysaktiivisuuden vilkastuminen jo kaksissa perättäisissä vaaleissa herättää toivon siitä, että kuntalaisten
kiinnostus ottaa äänestämällä kantaa kuntansa päätöksentekoon olisi jälleen viriämässä.
Kunnallisvaaleissa laiskimmin äänestetään suurissa kaupungeissa ja aktiivisimmin ruotsinkielisissä
kunnissa. Naiset äänestävät yleisesti hieman innokkaammin kuin miehet. Vanhemmissa ikäryhmissä
äänestysaktiivisuus kasvaa iän myötä 70 ikävuoteen
saakka, jonka jälkeen se alkaa laskea. Kuntien sisällä sosioekonomiset tekijät vaikuttavat siihen, minkälaiseksi äänestysaktiivisuus eri äänestysalueilla
muotoutuu. Sukupuoli, asuinalue ja ikä ym. yhdessä muodostavat lisäksi äänestysaktiivisuuseroja
vahvistavan kerrannaisvaikutuksen. Äänestysintoa
heikentää myös muuttaminen paikkakunnalta toiselle. Kuntavaalien ehdokkaissa aliedustettuina ovat
nuoret, erityisesti nuoret miehet, aina 40 ikävuoteen
saakka. Yli 65-vuotiaiden joukossa aliedustettuina
ovat pikemminkin naiset. Ehdokasrekrytointi on
puolueissa koettu yleisesti vaikeaksi. 123
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa
(2008) ilmeni, että 13 prosenttia haastatelluista voisi
periaatteessa olla kiinnostunut asettumaan ehdolle
kunnallisvaaleissa. Vähiten ehdokkuudesta kiinnostuneita olivat vanhemmat ikäryhmät ja eläkeläiset.
Nuorten ja erityisesti opiskelijoiden keskuudessa
periaatteellista kiinnostusta sen sijaan on jonkin
verran olemassa.
Kuntaliiton Kuntalaistutkimus 2008 tehtiin
osana Demokratian ja johtamisen hanketta Parasarviointitutkimusohjelmassa (ARTTU). Kyselyssä
selvitettiin kuntalaisten arvioita kunnan hallinnosta,
päätöksenteosta ja osallistumis- ja vaikuttamistavoista. Vastaajia oli yli 13 000. Kysely tehtiin 40 kunnassa
eri puolella Suomea ja vastaajia oli lisäksi varsinaisten
tutkimuksen kohdekuntien kanssa mukana kuntaliitoksissa olevista yhteensä 25 kunnasta. Tutkimus toistetaan vuonna 2011. Aiemmin vastaava tutkimus on
tehty 2004 osana KuntaSuomi-tutkimusohjelmaa. 124
Yli puolet vastanneista eri ikäluokissa ja erikokoisissa kunnissa kannattaa kunnallisia kansanäänestyksiä

67

tärkeimmistä asioista. Kannatus on lisääntynyt vuodesta 2004. Kannatus voi selittyä Paras-uudistuksen
tuomalla muutoksella ja sillä, että aiemminkin neuvoa-antavat kunnalliset kansanäänestykset on järjestetty kuntaliitosasioista. Vajaa puolet vastaajista
kannattaa myös kunnanjohtajan valintaa vaaleilla.
Kaksi kolmannesta pitää äänestämistä edelleen tärkeimpänä vaikuttamistapana. Vaalien välillä taas vaikutuskeinoina ovat käyttäjäkyselyihin vastaaminen,
vanhempainillat, talkoisiin osallistuminen ja suorat
yhteydenotot viranhaltijoihin. Nämä ovat eniten
käytettyjä ja aikaisempaa tehokkaampina pidettyjä
keinoja. Kuitenkin yhteydenotot kunnan luottamushenkilöön, käyttäjäkyselyihin vastaaminen ja puoluetoimintaan osallistuminen ovat hienoisessa laskussa,
kuten suorien vaikutuskanavien käyttö muutenkin
vuoteen 2004 verrattuna. Kuntalaisaloitteitakin käytetään hyvin vähän. Viidesosa vastaajista on osallistunut kunnan järjestämiin keskustelutilaisuuksiin ja
kunnanosa- tai kylätoimintaan. Vähiten kuntalaiset
arvioivat pystyvänsä vaikuttamaan yleisönosastokirjoittelulla, vetoomuksen allekirjoittamisella ja lahjoituksen antamisella. 125
Yhdistystoimintaa pidetään melko hyvänä
vaikuttamistapana siihen osallistumattomienkin
joukossa. Yli puolet kuntalaisista osallistuu järjestötoimintaan. Neljännes osallistuu liikunta- ja urheiluseuratoimintaan ja runsas viidennes ammattiyhdistystoimintaan. Tutkimus tukee aikaisempaa
tietoa – osallistuminen kasautuu edelleen hyväosaisille ja aktiivisille kansalaisille. Passiivisimpia vaikuttajia kunnissa ovat alle 30-vuotiaat, vähän koulutetut, yksinasuvat ja pienituloisimmat. Aktiivisimpia
vaikuttamaan ovat puolestaan 40–59 -vuotiaat,
korkeammin koulutetut, perheelliset, suurituloiset,
pitkään kunnassa asuneet ja haja-asutusalueilla asuvat. Alle 50-vuotiaista naiset ovat aktiivisempia ja yli
60-vuotiaista miehet. Ruotsinkieliset ovat suomenkielisiä aktiivisempia.
Kuntalaisten käsitykset omista vaikuttamismahdollisuuksistaan ovat keskeinen kuntademokratian
tason mittari. Sisäisellä kansalaispätevyydellä tarkoitetaan kansalaisten omia käsityksiä valmiuksistaan ja
mahdollisuuksistaan vaikuttaa halutessaan kunnan
toimintaan tai ainakin seurata sitä. Vastaavasti voi-
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daan puhua ulkoisesta kansalaispätevyydestä, johon
kuuluu luottamus osallistumiskanavien toimivuuteen
yleisellä tasolla. Ulkoista kansalaispätevyyttä omaavat
kuntalaiset voivat myös olla passiivisia luottamuksessaan kunnan päätöksentekoon ja suunnitteluun,
ja aktivoitua ainoastaan asioissa, jotka koskevat heitä
välittömästi. Sekä sisäinen että ulkoinen kansalaispätevyys, eli usko vaikutuskanavien olemassaoloon ja
omiin valmiuksiin, ovat edellytyksiä osallistumiselle.
Pitkiä aikasarjoja sisäisen ja ulkoisen kansalaispätevyyden kehittymisestä Suomessa ei ole saatavissa.
Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorihanke
kertoo kuitenkin, että noin kaksi viidestä pääkaupunkiseudun asukkaasta ymmärtää mielestään hyvin
kunnallispoliittisia kysymyksiä ja arvioi tietävänsä
kuinka menetellä, jos haluaa vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Suunnilleen yhtä moni
myös arvioi, että jokainen pystyy halutessaan vaikuttamaan kotikuntansa asioihin. Toisaalta useampi
kuin joka toinen kuitenkin uskoo, ettei hänellä ole
tosiasiallista sananvaltaa siihen, mitä kunnanvaltuusto ja -hallitus tai lautakunnat päättävät. 126
Demokratiatilinpäätöksen yhteydessä toteutettiin vuonna 2008 Kuntalaisten kunta -tutkimus 127,
johon vastanneista kuntalaisista yli puolet sanoi
olevansa ainakin melko kiinnostuneita kotikunnan
päätöksenteosta ja toiminnasta. Erittäin kiinnostuneita oli kuitenkin vähän. Kiinnostuneimpia olivat
ruotsinkieliset, eläkeläiset, yrittäjät, työssä käyvät,
korkeasti koulutetut ja yli 40-vuotiaat. Kuntademokratian ja sen tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa
on, että nuorimmista vastaajista noin 60 prosenttia
osoitti vain vähän tai ei ollenkaan kiinnostusta kotikuntansa päätöksentekoon ja toimintaan. Voidaan
toisaalta kysyä, minkälaista osallistumista kuntalaiset ajattelevat vastatessaan kysymykseen omasta
osallistumisvalmiudestaan. Tutkimuksen mukaan
90 prosenttia kuntalaisista kuitenkin haluaa osallistua kaupunkisuunnitteluun. Tämä kertonee osaltaan, että todellinen vaikuttamishalu konkreettisissa asioissa voi olla suurempikin kuin Kuntalaisten
kunta -tutkimus antaa ymmärtää. Toisaalta tiedetään, että kiinnostus osallistumiseen polarisoituu
vahvasti koulutuksen ja sosio-ekonomisen aseman
mukaan, mikä merkinnee, että esimerkiksi espoo-

laiset voivat olla keskimääräistä kiinnostuneempia
vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon.
Osallistumisen esteitä on puolestaan tutkittu Tampereella, jossa keskeisiksi esteiksi nousivat
muun muassa ajan puute ja tiedon hajanaisuus.
Tamperelaiset eivät myöskään uskoneet kovin vahvasti tosiasiallisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.xxi
Asukkaat kaipasivat lisää epäsuoria vaikutuskanavia, kuten mielipidekyselyjä ja osallistumismahdollisuuksia internetin välityksellä.
Osallistumiskanavien lisääntyminen ei aina
näytä avanneen osallistumisväyliä uusille osallistujaryhmille, vaan kuntalaiset jakautuvat varsin
selvästi aktiivisiin ja passiivisiin osallistujiin. Sekä
vaikuttamiskeinot että osallistumisresurssit kerääntyvät aktiivisille kuntalaisille. Osallistumisen
vaikuttavuuteen uskotaan kunnissa yhä vähemmän.
Kunnan velvollisuutta järjestää osallistumismahdollisuuksia korostetaan paljon, mutta on myös huomioitava, että osallistuminen edellyttää kuntalaisten
puolelta innokkuutta ja aktiivisuutta. Kunnan on itse vaikea arvioida tarjoamiaan osallistumismahdollisuuksia, minkä vuoksi on tärkeää, että kuntalaisten
näkemyksiä kartoitetaan osana kunnallisdemokratian arviointia esimerkiksi kyselyin. 128
Kuntalaisten kunta -tutkimuksessa kartoitettiin
myös eri osallistumismuotojen suosiota. Vastaajista 87 prosenttia oli joskus äänestänyt kunnallisvaaleissa. Vetoomuksia oli allekirjoittanut lähes puolet. Noin kolmasosa oli antanut palautetta kunnan
palveluista tai osallistunut kunnan kuulemis- ja
keskustelutilaisuuksiin. Harvat olivat osallistuneet
mielenosoituksiin tai esimerkiksi kirjoittaneet yleisönosastoille. Näitä muotoja pidettiin myös heikkovaikutteisina, samoin kuin kuntalaisaloitetta
ja yhteydenottoa luottamushenkilöihin. Kuntien
väliset erot jäivät suhteellisen pieniksi; suurempia
eroavaisuuksia syntyi vastaajien henkilökohtaisten
ominaisuuksien, kuten iän, koulutuksen, sukupuolen ja perheellisyyden perusteella. Myös kuntakoko
vaikutti osallistumiseen. Pienissä kunnissa harjoi-

xxi Myös pääkaupunkiseudulla demokratia indikaattorit -hankkeessa
havaittiin, että äänestysaktiivisuus oli huomattavasti korkeampaa
kuin usko siihen, että äänestämisellä on vaikutusta.
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tettiin tyypillisemmin sovittelevaa osallistumista ja
suurissa kaupungeissa protestitoimintaa. 129

7.2.1 Nuoret ja maahanmuuttajat
kuntademokratian kehittämisen
erityishaasteena
KuntaSuomi-tutkimukset osoittavat, että järjestöosallistujina miehet ovat olleet naisia aktiivisempia
vielä 1990-luvun lopulla, mutta sukupuolten väliset aktiivisuuserot ovat tasoittuneet 2000-luvulla. Passiivisimpia osallistujia olivat tutkimukseen
osallistuneista kaikkein nuorimmat ja vanhimmat,
eli 18–29-vuotiaat sekä yli 70-vuotiaat. 130 Löyhään
ja projektiluontoiseen toimintaan osallistuvien lukumäärää on toisaalta juuri toiminnan luonteen
vuoksi hankalaa kartoittaa.
Nuorille syntyvillä kokemuksilla on suuri merkitys siinä, minkälaisen roolin nuoret aikuistuessaan
yhteiskunnassa ottavat. Onkin tärkeää, että nuorille
syntyy aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia; näennäistä kuulemista ja osallistamista
tulee välttää.
Vuonna 2006 voimaantullut nuorisolaki edellyttää nuorten kuulemista päätöksenteossa. Nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä säädetään nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta seuraavaa: ”Nuorille
on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista
ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava
heitä koskevissa asioissa.” Nuorisolailla on jo nyt ollut tärkeä rooli nuorten kuulemisen kehittämiseen
kunnissa. Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää siihen, miten alle 18-vuotiaita kuullaan paikallistasolla. Pelkät keskustelutilaisuudet eivät takaa sitä, että
nuorten näkemykset tulevat huomioon otetuiksi.
Kuntien välillä löytyy edelleen melko suuria eroja.
Kunnallisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluja
on tällä hetkellä noin 240 kunnassa ja niiden piirissä
on noin 75 prosenttia nuorista. Uudempina toimintamuotoina on kunnissa kehittynyt nuorisovaltuusto- ja lastenparlamenttitoimintaa. Nuorisovaltuustoja toimii lähes 200 kunnassa. Valtakunnallisessa
Suomen lasten parlamenttijärjestelmässä on mukana
8–13-vuotiaita lapsia 240 kunnasta. Valtioneuvoston
lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mu-
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kaan vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5–17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, joka toimii lasten
ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti.
Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tavoitteena on kehittää
päätösten lapsivaikutusarviointia. Lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksista keskustellaan tarkemmin demokratiakasvatusta käsittelevässä luvussa.
Myös maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksiin tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota erityisesti paikallistasolla, jolla on
keskeinen rooli maahanmuuttajien osallisuuden ja
väestöryhmien välisten hyvien etnisten suhteiden
kehittämisessä. Ulkomaan kansalaisten osuus koko
Suomen väestöstä on tällä hetkellä noin 2,5 prosenttia, vieraskielisten noin 3,3 prosenttia ja ulkomailla
syntyneiden noin 3,8 prosenttia. Vuonna 2006 ulkomaan kansalaisista noin puolet asui Uudenmaan
maakunnassa, kymmenesosa Varsinais-Suomen
maakunnassa ja noin seitsemän prosenttia Pirkanmaan maakunnassa. Ennusteiden mukaan Suomeen suuntautuva muutto kasvaa ja monipuolistuu
huomattavasti lähivuosien aikana. 131
Maahanmuuttajien osallisuutta käsitellään
tarkemmin kansalaisyhteiskuntaa käsittelevässä
luvussa 9.

7.3 Säilyykö kansalaisyhteys
rakenteiden uudistuksissa?
Kuntien rakenteita ja yhteistyötä myllertävällä kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on olennaisia
demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä
vaikutuksia. Rakennemuutokset aiheuttavat haasteita kuntien reuna-alueilla, syrjäisellä maaseudulla,
mutta myös kaupunkialueilla.
Vuonna 2009 tuli voimaan 32 kuntaliitosta, joissa on mukana yhteensä 99 kuntaa. Liitoskunnissa
asuu 1,27 miljoonaa kuntalaista. Kuntamäärä väheni
415 kunnasta 348 kuntaan. Uusien kuntien rinnalla
useat kuntien yhteistoiminta-alueet ovat aloittaneet
toimintansa: vuoden 2009 alussa toimintansa aloitti
29 sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta,
joissa on mukana 120 kuntaa. Seitsemän yhteistoiminta-aluetta oli aloittanut toimintansa jo aiemmin.
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Vuodenvaihteen jälkeen yhteensä noin 1,3 miljoonan kansalaisen perusterveydenhuolto on kuntien
yhteistoiminta-alueiden vastuulla. Lisäksi vuosien
2010–2013 aikana käynnistänee toimintansa n. 25
yhteistoiminta-aluetta. Rakennemuutokset sekä liitosten että yhteistyön osalta jatkunevat tulevinakin
vuosina, joskaan eivät yhtä voimakkaana kuin vuoden 2009 alusta. Kuntatalouden kehityksellä tulee
myös olemaan vaikutuksensa.
Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportin (Kunnan johtaminen – demokratia, työnjako
ja vastuu) mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ja väestö- ja palvelutarpeiden muutoksessa
myös kansanvaltaisuuden vaatimukset on turvattava. Raportissa pohditaan yhtenä vaihtoehtona ja
olennaisimpana uudistusesityksenä suoraa pormestarivaalia. Raportin mukaan se elävöittäisi kunnallista demokratiaa, saisi kuntalaiset kiinnostumaan yhteisistä asioista, sekä selkeyttäisi poliittista vastuuta
ja työnjakoa poliittisen ja ammatillisen johtamisen
välillä. Lainsäädännössä suoralla vaalilla valitun pormestarin asema olisi määriteltävä selvästi ja erilleen
virkajohdosta. Se, mitä suoralla vaalilla tavoitellaan,
määrittelee myös sitä, millainen asema tällaiselle
pormestarille kunnan hallinnossa annetaan.
Suoralla vaalilla valitulla johtajalla arvioidaan
olevan suurempi moraalinen, demokraattinen ja poliittinen legitimiteetti. Vaalin arvioidaan motivoivan
osallistumaan ja äänestämään ja se antaisi hallinnolle
kasvot. Raportissa suositellaan pysyvän lakimuutoksen sijaan ensin kokeilemaan suoraa vaalia pienessä
ja suuressa kunnassa kokeilusäännöksin.
Voidaan arvioida, että kuntalaisen osallistumistai vaikuttamismahdollisuudet Paras-hankkeeseen
ovat toistaiseksi olleet vähäiset. Uudistus on tähän
asti näyttäytynyt ylätason hankkeena, josta kuntalaiset ovat saaneet tietoja lähinnä tiedotusvälineiden kautta. Tyypillisiä kuntalaisille tarjottuja
osallistumismahdollisuuksia ovat olleet tiedotustai kuulemistilaisuudet kuntaliitosten valmistelun
yhteydessä. Neuvoa-antavia kansanäänestyksiä on
järjestetty joissakin tapauksissa. Kysymystä kansanäänestyksistä käsitellään tarkemmin luvussa
8. Uudistus on keskittynyt suunnitteluvaiheessa
enemmän rakenteiden uudistamiseen palvelujen

jäädessä vähäisemmälle huomiolle. Kansalaisille
uudistus näyttää jääneen etäiseksi, vaikka se tulee
lähivuosina muuttamaan kuntarakenteiden ohella
paikoin merkittävästikin sekä palvelurakenteita että
-prosesseja. Jo yksin rakennemuutokset vaikuttavat
siihen, miten kuntalaisten ääni uudessa kunnassa tai
yhteistoiminta-alueella kuuluu.
Kuntien yhdistyminen ja palvelutuotannon rakenteiden muutos korostaa lähi- ja paikallisdemokratian merkitystä. Kuntien yhdistyminen vähentää
valtuutettujen ja lautakuntakuntapaikkojen määrää,
mikä heikentää erityisesti reuna-alueiden paikallista
edustavuutta kunnan toimielimissä. Kilpailu luottamuspaikoista kovenee. Kunnan toimintavaltaa siirtyy
uusille toimielimille, kuten yhteistoiminta-alueille
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kuntaliitoksella voi
siis olla vaikutusta koko kunnan päätöksentekoon ja
luottamuselinten voimasuhteisiin. Toisaalta uudistus voi myös vahvistaa demokratiaa. Muun muassa
kunnan puolue- ja ehdokastarjonta saattaa monipuolistua ja kuntalaisten osallistumista on mahdollista pohtia aiempaa ennakkoluulottomammin uutta
kuntaa rakennettaessa.
On kuitenkin kysytty, kuinka kauas kansalaisesta päätöksenteko voidaan viedä ilman, että demokratia lopulta kärsii. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vastustajat huomauttavat, että esimerkiksi
Ranskassa ja Espanjassa hallinto on kyetty rakentamaan hyvinkin pienten yksiköiden varaan.
Vuonna 2002 valmistuneessa Ruotsin hallituksen ”Demokrati för det nya seklet” raportissa demokraattisten instituutioiden vahvistaminen ja luottamushenkilöiden määrän lisääminen nousi yhdeksi
keskeiseksi toimenpide-esitykseksi. Myös Suomessa
voi olla tarvetta pohtia, miten kuntien yhdistymisestä seurannut valtuutettujen määrän vähentyminen
voitaisiin demokratian toimivassa kokonaisuudessa
kompensoida. Yhtenä mahdollisuutena ovat suoran
osallistumisen keinot esimerkiksi kunnanosahallinnon tapaisten ratkaisujen kautta.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa kuntalain 4 § velvoitteet turvata kuntalaisten kuuleminen
ja vaikuttamismahdollisuudet ovat erityisen ajankohtaisia. Liitossopimuksissa otetaan tyypillisesti
henkilöstö huomioon siirtymäkaudella, mutta de-
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mokratian haasteita on toistaiseksi pohdittu lähinnä
edustuksellisen demokratian näkökulmasta, jolloin
kuntalaisten osallistuminen ja paikallisen identiteetin kysymykset ovat jääneet taka-alalle. Jatkossa
myös näihin kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi uuden Salon kaupungin aluetoimikuntien tapaiset ratkaisut voivat olla yksi keino
säilyttää yhteys koko kunnan alueen asukkaisiin ja
luoda kuntalaisille edellytyksiä vaikuttaa palveluihin.
Keskeinen kysymys on kunnan alueellisten elinten
toimivallan laajuus ja paikallinen toimivuus.
Hyvien käytäntöjen etsimistä tiedon ja vaikuttamisen mahdollisuuksien turvaamiseksi koko uuden
kunnan alueella tarvitaan niin kylä- kuin kaupunginosayhdistystenkin tasolla. Jatkossa huomiota tulee
kiinnittää erityisesti siihen, miten kunta tai yhteistoiminta-alue palvelujen järjestäjänä huolehtii siitä, että
palvelujen käyttäjien mielipiteet otetaan huomioon.
Uudistuksen yhteydessä on myös mahdollisuus tarkastella kansalaisjärjestöjen roolia kunnan palvelutuotannossa. Kaupunkiseuduilla tulisi pohtia myös,
miten seudun kuntien asukkaat saavat tietoa ja voivat
vaikuttaa esimerkiksi asumista, liikennettä ja palveluja koskeviin seudullisiin ratkaisuihin.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisessa on syytä aiempaa enemmän kiinnittää huomiota kuntalaisten osallistumiseen. Liitossopimuksissa tulisi käsitellä myös lähi- ja paikallisdemokratiaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi palvelurakenteita
ja -tuotantorakenteita uudistettaessa myös kansalaisjärjestöjen roolia on pohdittava. Tarvitaan kuntalaisten kuulemisen hyvien käytäntöjen etsimistä,
sekä tiedon- ja kokemusten vaihtoa paikallistason
osallistumisesta kuntien kesken. Tukea tarvitaan erityisesti kuntien kokeiluille etenkin liitosten reunaalueilla (esim. aluelautakunnat ja -toimikunnat).
Tiedon välittymistä myös kuntien reuna-alueille
tulisi pyrkiä tehostamaan muun muassa sähköisiä
sovelluksia kehittämällä. Valtuutetuille olisi kehitettävä välineistöä välittää tietoa ja kanavoida kansalaismielipidettä päätöksenteon tueksi.
Kunnan strategian ja demokratian yhteys
Useassa kunnassa valtuustot ovat sisällyttäneet kuntalaisten osallistumisen ja demokratian kehittämi-
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sen osaksi kuntastrategiaa. Tämä tarkoittaa, että
kuntaorganisaatio asettaa kuntalaisten osallistumiselle selviä tavoitteita, samoin kuin esimerkiksi palvelutuotannon laadulle ja taloudellisuudelle. Kun
valtuusto vahvistaa näin kuntalaisten osallisuutta,
vahvistaa se myös rooliaan kunnan strategisena
johtajana. Osallisuuden strategiassa voidaan hyvin
yksinkertaistetusti määritellä, mitkä ovat kuntalaisen osallisuuden puitteet ja käytettävissä olevat osallistumismuodot, sekä arvioida niiden toimivuutta ja
määrittää tarvittavat kehittämistoimenpiteet.
Osallistumismahdollisuuksien kehittäminen
ei kuitenkaan saa jäädä irralliseksi, yksittäisten toimenpiteiden koosteeksi, vaan kuntalaisten osallistuminen tulisi nähdä osana kunnan johtamisjärjestelmää ja osallisuustavoitteiden asettaminen osaksi
valtuuston hyväksymää kunnan strategiaa. Kuntalaisten osallistumista koskevien tavoitteiden toteutumista tulisi kunnissa myös seurata ja arvioida.
Toisin sanoen seurata, miten kuntalaisten osallistuminen ja mielipiteet esimerkiksi asiakaspalautteen
avulla on käytetty hyödyksi asioiden valmistelussa
ja päätöksenteossa eri hallintokunnissa. Toiminnan
tuloksellisuuden arviointia voidaan hyödyntää edelleen haettaessa uusia välineitä kuntalaisten osallistumisen lisäämiseen.
Suomessa on kiinnitetty vähän huomiota talouden ja demokratian yhteyteen. Ruotsissa kuntalain 3 luvun 12 § mahdollistaa budjettivallan
siirtämisen esimerkiksi kaupunginosavaltuustolle,
joka voi saada vastuulleen huomattavan suuriakin
tehtäväkokonaisuuksia. Suomessa kokeiluihin on
suhtauduttu pidättyväisesti, mutta ne voisivat lisätä
kuntalaisten mielenkiintoa paikallistasolla. Kuntaja palvelurakenneuudistuksen edetessä kokeiluihin
tarjoutuu hyviä tilaisuuksia. Esteeksi kokeiluille voi
muodostua taloustilanteen kireys.

7.4 Demokratian
kehittäminen kunnissa
Jo vuonna 1993 valmistuneessa kunnalliskomitean
mietinnössä nostetaan esiin tarve lisätä kuntalaisten
osallistumista ja vaikuttamista. Mietinnön pohjalta
valmisteltiin kuntalain uudistus, joka sisältää nykyisen muotoisen 4. luvun kansalaisten laajoista
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osallistumisoikeuksista ja -muodoista. Tämä luku
on kestänyt aikaa varsin hyvin.
Kuntalaissa (27 §) vastuutetaan osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen kunnanvaltuustolle. Laissa myös kerrotaan useista eri tavoista
kehittää osallistumista ja vaikuttamista. Kuntademokratiaa on tyypillisesti kehitetty viranhaltijoiden
johdolla hanketyyppisesti, jolloin toiminnalla ei
välttämättä ole jatkuvuutta, eivätkä luottamushenkilöt pääse osallisiksi demokratian kehittämiseen. 132
On myös esitetty, että kuntapalvelujen kehittämisessä tulisi jatkossa aikaisempaa enemmän käyttää innovaatiodemokratiaa, jolla tarkoitetaan käyttäjä- ja
asiakaslähtöistä innovaatiotoimintaa ja kuntalaisten
osallistumista palvelujen kehittämiseen.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää
erityisesti:
• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia

kunnan toimielimiin;
• järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa

hallintoa;
• tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä

kuulemistilaisuuksia;
• selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen

päätöksentekoa;
• järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien

hoitamisessa;
• avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden

hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä
• järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.133

Osallistumisesta laaditaan kunnissa strategioita,
joihin ei kuitenkaan välttämättä ole kirjattu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia eikä mahdollisia
toimenpide-esityksiä ole vastuutettu tai aikataulutettu. Yleisenä ongelmana kunnissa saattaa olla myös se,
että demokratia-asioilla ei ole erityistä vastuutahoa,
vaan ne kuuluvat kaikille työntekijöille tai esimerkiksi
johdolle, tulosaluepäälliköille ja tiedotuksesta vastaaville henkilöille. Esimerkiksi Helsingissä kuntalaisten
osallistumista on huomioitu muun muassa tietotekniikkastrategiassa, kestävän kehityksen toimintaoh-

jelmassa sekä virastojen tai laitosten linjauksissa ja
toiminnassa. Joihinkin virastoihin on nimetty vuorovaikutukseen erikoistuneita henkilöitä. Kuntademokratiaa koko kaupungin tasolla koordinoivaa
toimielintä ei Helsingissä kuitenkaan ole. 134
Osallistumismuotojen kehittäminen
Kuntalaisten äänestysaktiivisuutta on pyritty nostamaan sijoittamalla ennakkoäänestyspaikkoja lähelle
ihmisten arkea ja lisäämällä niiden lukumäärää. Äänestämistä voidaan myös pyrkiä lisäämään äänestysaluejakoa muuttamalla ja tiedotusta lisäämällä.
Äänestämistä ja keinoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on käsitelty yksityiskohtaisemmin luvussa 6.
Muuttovoittokunnissa on osallistumismuotoja
kehitetty aktiivisemmin kuin muissa kunnissa. Yleisesti ottaen uusia osallistumismuotoja on kehitetty
varoen. 135
Kunnalliset osallistumiskanavat voivat olla joko
kaikille avoimia tai tietylle väestöryhmälle rajattuja. Ikääntyvien ihmisten neuvostoja on noin kahdessa kolmasosassa kunnista ja nuorisovaltuustoja
tai vastaavia noin joka toisessa kunnassa. Kunnat
järjestävät myös alueisiin perustuvaa toimintaa;
joillakin paikkakunnilla on puolestaan monikulttuurisuuteen perustuvia osallistumiskanavia. Käyttäjä- tai asiakasdemokratiaa toteutetaan kunnissa
esimerkiksi neuvostoilla tai muilla toimielimillä,
paneeleilla, raadeilla, erilaisilla tilaisuuksilla sekä
asiakaspalautetta keräämällä. Käytännön esimerkkejä ovat Helsingin potilasneuvosto, sosiaali- ja
terveystoimen palveluiden asiakasneuvosto sekä
vammaispalveluiden ryhmä. Koulussa käyttäjädemokratiaa toteutetaan oppilaskunnilla, johtokunnilla ja vanhempainyhdistyksillä.
Käyttäjäosallisuuden vahvistaminen on tärkeää
sekä demokratia-aspektien että asiakas- ja kuluttajasuojaan liittyvien seikkojen vuoksi. Ääneltään heikkojen sosiaalihuollon ja asumisen asiakasryhmien
ohella tulisi huomioida myös heidän omaisensa.
Osallistumisjärjestelmiä tarvittaisiin myös muissa
hallintokunnissa, esimerkiksi pakkolaitoksissa ja
koululaitoksessa.
Osallistumisen ei tarvitse välttämättä olla pitkälle organisoitunutta. Se voi olla väljää tai va-
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kiintumatonta, ad hoc -tyyppistä toimintaa, kampanjoita, verkko-osallistumista tai lobbausta, jolla
pyritään saamaan muutosta tiettyyn asiaan. Yhdenasianliikkeillä tai protestiryhmillä on erilaisia suhteita kuntatahoon. Suhteet voivat olla jännittyneitä,
mutta kunnalla ja vapaaehtoistoimijoilla voi myös
olla rakentavaa yhteistyötä; kuntalaiset saavat näkökulmaansa esille ja kunta saa apua osallistumisen
kehittämiseen ja toiminnan järjestämiseen.
Voidaan ajatella, että kansalaisjärjestöillä voisi
olla nykyistä suurempi rooli lähidemokratian kehittämisessä sekä kunnallisessa päätöksenteossa. Koska
suomalaisten kansalaisjärjestöjen kirjo on hyvin laaja, ne tavoittavat suuren joukon kuntalaisia mukaan
lukien erityisryhmät. Lisäksi kansalaisjärjestöjä on
mahdollista käyttää asiantuntijana oman toimialansa kysymyksissä. Nuorisojärjestöillä on erityinen
rooli nuorten kuntalaisten asioiden asiantuntijoina.
Erityisen tärkeää olisi pyrkiä lisäämään valmistelevien viranhaltijoiden ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta eri muodoissaan.
Kuntalaiset voivat itse osallistua vaikuttamis- ja
osallismahdollisuuksiensa luomiseen ja kehittämiseen. Kunta voi kehittää osallistumista tekemällä
kuntalaisille kyselyitä tai tiedottamalla toiminnasta
entistä kattavammin. 136 Sekä kuntalaiset että valtuusto voivat edistää osallistumista kansanäänestyksillä. Kuntalaiset voivat lisäksi tehdä kuntalaisaloitteita.
Aloiteoikeus on hyvä vaikuttamiskeino, joka kuitenkin edellyttää valtuuston hyväksyntää ja sitoutumista asiaan. Aloitteen avulla asioita saadaan merkittäville päätöksentekoareenoille, joissa asiantilaan
voidaan todella vaikuttaa. Eri kunnissa on vaihtelevia
käytäntöjä siitä, voiko aloitteen tehdä sähköisesti vai
kirjeitse vai molemmilla tavoilla. Toisaalta omaehtoinen ja vapaamuotoisempi toiminta ei ole päätöksentekijöistä riippuvaista ja sen avulla voidaan saada
paljon aikaan, mikäli resursseja löytyy. Laissa velvoitetaan valtuustoa pitämään huolta osallistumisen ja
vaikuttamisen edellytyksistä 137.
Alueellisen osallistumisen käynnistäminen
Suomessa lähidemokratiaa on toteutettu kunnissa
monilla eri tavoilla. Esimerkiksi Vantaan aluetoimi-
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kunnat ja Oulun alueelliset yhteistyöryhmät voivat
tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistua alueensa kehittämiseen. Rovaniemen Yläkemijoen
aluelautakunnan toimivalta on edellisiä laajempi.
Se huolehtii oman vuosibudjettinsa turvin muun
muassa päivähoitoon ja perusopetukseen liittyvistä
tehtävistä. Myös uuden Salon aluetoimikunnilla on
laajat tehtävät valmistella omaa aluettaan koskevia
esityksiä ja aloitteita, joilla edistetään uuden viherkaupungin rakentamista sekä koko alueen vetovoimaisuutta. Yhtenä tavoitteena on saada aluetoimikuntien avulla kuntalaiset mukaan uuden Salon
strategiatyöhön.
Helsingin muutamilla alueilla toimivat aluefoorumit ovat syntyneet paikallisten kansalaisjärjestöjen aloitteesta. Aluefoorumien tavoitteena on
mobilisoida alueen kehittämiseen paikalliset toimijat, asukkaat, järjestöt, taloyhtiöt, alueen yritykset,
palvelutuottajat sekä viranomaiset. Tavoitteena on
kehittää julkisen vallan, yritysten ja kansalaisten
yhteistyötä paikallisessa kehittämisessä (PublicPrivate-People-Partnership). Myös kaupunkiseutu
on kansalaisten osallistumisen kannalta tärkeä.
Yhä useammin asukkaitten arkipäivään vaikuttavia asumista, liikennettä ja palveluja koskevia
ratkaisuja tehdään seututasolla. Helsingin kaupunginosayhdistysten (HELKA) aloitteesta syntynyt Kansalaiskanava-hankeen tavoitteena on ollut
seutuyhteistyön työkalujen kehittämiseen (www.
kaupunkiseutu.fi).
Oulussa alueellinen yhteistyöryhmä valitaan
vuosittain. Ryhmä koostuu asukkaiden lisäksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajista.
Yhteistyöryhmät laativat toimintasuunnitelman,
raportoivat toimintarahan käytöstä, laativat aloitteita, lausuntoja, suuralueen vision sekä alueen
ympäristöohjelman, jota myös päivitetään. Asukkaiden tarpeiden mukaan asukastuvilla järjestetään
harrastustoimintaa kaikenikäisille. Asukastuvat ovat
samalla myös aluetoimintapisteitä. Oulun alueellisen yhteistyön hyviksi puoliksi on koettu kaupungin
johdon ja luottamushenkilöiden tuki sekä kaikkien
kiinnostuneiden integroiminen yhteistyöryhmiin
jollakin tavalla. Toiminnalla on koettu olevan todellista vaikutusta. Erityisesti tiedottamisen paran-
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taminen nähdään edelleen haasteeksi.
Turussa ja Lahdessa aluetyöryhmät ovat kaikille
avoimia. Aluetyöryhmät käsittelevät alueen kehittämistä, ja ajankohtaisia asioita, joista tiedotetaan
asukkaille. Aluetyöryhmät myös järjestävät yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, tekevät esityksiä ja antavat lausuntoja. Ne kutsuvat kuultaviksi virkamiehiä
ja luottamushenkilöitä. Tarpeen mukaan järjestetään
kaupunginjohtajan johdolla suuria asukaskokouksia
tai asukastapaamisia luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa. Myös lautakunnat ja hallintokunnat
järjestävät asukastapaamisia. Lahdessa alue- ja yhteisötyön kehittämishanke on onnistunut kannustamaan asukkaat edistämään hyvinvointia omalla
asuinalueellaan. Alueellisia verkostoja, yhteistyötä ja
jatkuvuutta on onnistuttu parantamaan.
Turussa työryhmien kokouksiin osallistuu
myös virkamiehiä, luottamushenkilöitä, yrittäjiä ja
yhdistysten edustajia. Avoimet aluetyöryhmät ovat
saaneet kiitosta toimitilojen keskeisestä sijainnista
sekä aluetyöntekijöiden itsenäisyydestä asukkaiden
asioiden ajajina. Aluetyöntekijöiden asema on ollut
jossain määrin hankala kolmen eri ”työnantajan”
alaisuudessa. Kymmenen vastuutahon toiminnan
koordinointi on koettu vaativaksi ja aluekumppanuuden rooli on helposti jäänyt asukkaille epäselväksi. Avoimuudesta huolimatta työryhmät on
saatettu kokea suljetuiksi päätöksentekoelimiksi.
Espoossa jäsenistö ei koostu yksittäisistä asukkaista vaan alueen yhdistysten ja järjestöjen edustajista. Kaupunginvaltuusto nimeää alueneuvottelukuntatyöryhmän, joka valitsee valtuustokauden
ajaksi alueneuvottelukuntien jäsenet. Vantaalla toimikunta koostuu alueen asukkaista, joista osa valtuutetuista ja varavaltuutetuista sekä kaupunginhallituksen ja asukaspalvelulautakunnan edustajista.
Valtuusto valitsee toimikaudekseen aluetoimikunnan. Espoon alueneuvottelukunnat toimivat alueen
suunnittelua koskevissa kysymyksissä yhteistyössä
kaupungin kanssa. Ne antavat lausuntoja, laativat
talousarvion, selvityksen toimintarahan käytöstä
sekä alueellisen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Espoossa alueneuvottelukunnat eivät rasita kaupunginhallintoa, koska niiden toiminta ei
ole varsinaisesti kaupungin toimintaa. Niiden avul-

la saadaan tuotua julki suuralueiden näkökulma ja
alueelliset tahot tutustuvat toiminnan yhteydessä
toisiinsa. Espoossa on kuitenkin koettu, että neuvottelukunnan suhdetta kaupunginhallintoon tulisi selkeyttää ja näkökulmien yhteensovittamista
parantaa. Toimintaa ei myöskään vielä kovin hyvin
tunneta asukkaiden keskuudessa.
Vantaan aluetoimikuntien tarkoituksena on
ollut seurata alueen tilaa, edistää osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, hyvinvointia ja kestävää kehitystä, tiedottaa alueen asioista, antaa
lausuntoja ja tehdä aloitteita. Aluetoimikunnat
ovat päässeet lisäksi neuvottelemaan talousarvion
lähtökohdista. Vantaan aluetoimikuntien etuna on
pidetty toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja
kiinteää suhdetta valtuustoon. Parannettavaa on
asukkaiden ja toimikuntien välisessä yhteistyössä,
asukkaiden tietoisuudessa sekä asioiden saattamisessa toimikuntien valmisteluun entistä aikaisemmassa vaiheessa.
Kokemukset alueellisesta yhteistyöstä ovat kokonaisuutena positiivisia. On onnistuttu luomaan
yhteistyötä ja aktiivisuutta sekä alueen sisällä että
suhteessa kaupunginhallintoon. Alueiden verkostoja on linkitetty toisiinsa. Alueellisen yhteistyön
toimintarakenteet kehittyvät käytännön kokemuksen myötä, mutta valitettavasti toiminta muuttuu
myös rahoituksen puutteen tai katkonaisuuden
vuoksi. Asukkaat ovat kuitenkin itse osoittaneet
aktiivisuutta toiminnan jatkamisessa silloinkin
kun rahoitusta ei ole löytynyt. Joissakin kaupungeissa alueellista yhteistyötä on tarkoitus laajentaa,
ja yleinen ilmapiiri kannustaa edistämään alueellista
osallistumista jatkossakin.
Paikallisyhteisöt kunnan
kehittämisen voimavarana
Kaavoitukseen on viime vuosina kehitetty hyviä tiedottamisen ja osallistumiskäytäntöjä, joita voidaan
soveltaa muillakin kunnan toimialoilla. Kimmokkeena on ollut lainsäädäntö, joka velvoittaa kunnat
vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa kaavojen
valmistelussa.
Kansalaisjärjestöjen palautteessa on kiitetty tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien paran-
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tumista. Ongelmat liittyvät osallistumisen vaikuttavuuteen. Pettymys vaikutusmahdollisuuksiin on
tullut esiin erityisesti kansalaisjärjestöjen palautteessa. Ilmeistä tarvetta on myös ottaa käyttöön kaavoituksessa hyödynnettyjä vuorovaikutteisia työtapoja
muillakin kunnan toimialoilla. Voidaan arvioida,
että kuntalaisten osallistuminen nykyistä laajemmin
elinympäristönsä kehittämiseen lisäisi osallistumisen
vaikuttavuutta myös kaavoituksessa. Vuorovaikutukseen perustuva työtapa edellyttää myös nykyistä kehittyneempiä tapoja käsitellä ristiriitoja.
Sähköinen osallistuminen on vielä vähän käytetty mahdollisuus, joka voisi avata uusia mahdollisuuksia myös lähidemokratian toteuttamiseen. Esimerkiksi Espoon kaupungin teettämässä
tutkimuksessa 54 prosenttia asukkaista kannatti
sähköistä osallistumismuotoa ja kolmasosa asukastilaisuuksia. Alle 50-vuotiaista yli puolet osallistuisi mielellään internetin välityksellä, kun taas yli
60-vuotiaista harvempi kuin joka kymmenes haluaa
käyttää osallistumiseen internetiä. Yleisesti haluttiin
lisätä asuinalueen hankkeita ja muutoksia koskevaa
tiedotusta sekä internetin välityksellä että postitse.
Verkko antaa mahdollisuuden sekä avoimuuden
että vuorovaikutuksen vahvistamiseen hallinnon,
päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä. Luottamuksen vahvistamisessa avoimuus on avainkysymys. Aina kyse ei ole suurista asioista. Esimerkiksi
eräissä kehitysmaissa on kansalaisten luottamusta
julkisten varojen käyttöön pyritty vahvistamaan sillä, että koulujen ilmoitustauluilla kerrotaan kuinka
monelle opettajalle maksetaan palkkaa ja miten
koulun muut julkiset resurssit on kohdennettu.
Erilaiset verkkoareenat ovat nousemassa maailmalla yleisesti yhdeksi paikallistason demokratian
tukikanavaksi. Demokratian edistämisessä ne tarjoavat foorumin vapaalle ja riippumattomalle ajatustenvaihdolle. Paikallishallintojen roolina on pikemminkin osallistua yhtenä toimijana tähän sähköiseen
avaruuteen kuin yrittää hallita sitä. Sähköisen tiedonvälityksen voi ajatella vähentävän sitoutumista
paikallistason sosiaaliseen yhteisöön. Näin ei välttämättä ole – internetsivusto voi luoda korttelitason ja
kunnanosan tason yhteenkuuluvuutta.
Tällä saralla onkin viime vuosina tehty mer-
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kittävää kehitystyötä, josta hyviä esimerkkejä ovat
internetpohjaiset osallistumisfoorumit Espoossa,
osallistuvan paikkatiedon keräämisen ja käytön
menetelmät, Helsingin kaupunginosayhdistysten
Kotikatu-verkosto, Mansetori tai Hämeenlinnan
verkkovaltuusto. Haasteena on näiden sähköisten
vuorovaikutuksen menetelmien käyttö ja soveltaminen paikallisyhteisöjen vahvistamisessa.
Pääkaupunkiseudulla Kauniaisissa osallistumisen ja vuorovaikutuksen parantamiseksi on uusittu
kaupungin kotisivuja, kehitetty kaupungin tilojen
varausjärjestelmiä ja yhdistysten kanssa tehtävää
yhteistyötä. Helsingissä on luotu osallistumiseen
ja vaikuttamiseen portaali, joka on sijoitettu kaupungin ja virastojen etusivulle. Vantaalla internetsivuilta voi lukea kaupungin tapahtumia ja blogeja
sekä esittää toiveita valtuustolle. Verkkoasiointiin on
myös panostettu viemällä kaupungin lomakkeita
ja hakemuksia internetiin. Kuntalaisten mahdollisuutta seurata päätöksentekoa haittaa se, että luottamuselinten kokouksista ainoastaan valtuuston
kokoukset ovat avoimia. Halutessaan asioista tietoa
kuntalaisen on tutustuttava aihetta koskeviin asiakirjoihin.138 Kuntalain 29 pykälässä todetaan kunnan velvollisuudesta laatia katsauksia ja tiedottaa
sekä kertoa, miten kuntalaiset voivat esittää mielipiteitään ja kysyä asioista valmistelijoita ja päättäjiltä 139. Lähes kaikki kunnat julkaisevat sivuillaan
valtuuston hallituksen pöytäkirjat. Sen sijaan niiden
liitteet julkaisee vain neljännes kunnista.
Sähköisiä menetelmiä on kehitetty muun muassa OPUS-hankkeessa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kuntien yhteistyönä. Merkittävänä
rahoittajana on ollut muun muassa TEKES. Vain
harvalla kunnalla on kehitystyön edellyttämiä resursseja. Siksi on välttämätöntä, että kehittämiseen
saadaan jatkossakin rahoitusta tutkimusohjelmista.
On myös tarkoituksenmukaista, että menetelmiä ja
ratkaisuja vuorovaikutukseen verkon välityksellä
kehitetään yhteistyössä, ei yrityksen ja erehdyksen
kautta jokaisessa kunnassa. Valtiovarainministeriön
SADe-ohjelma (Sähköinen asiointi ja demokratia)
pyrkii luomaan edellytyksiä tälle yhteistyölle.
Toinen tärkeä kysymys on kehitystyön tulosten
hyödyntäminen kunnissa. Ongelmana on pidetty
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sitä, että osallistumis- ja vaikuttamiskanavia on
kehitetty, mutta kuntalaiset eivät niitä välttämättä
tunne eivätkä pääse niihin käsiksi. Palvelujen tunnettuuden lisääminen ja käytön helpottaminen on
näin ollen edelleen avainkysymyksiä. Pelkkä verkkotiedottaminen palveluista ei riitä, vaan tiedotus
tulisi hoitaa laaja-alaisesti myös perinteisiä tiedotuskanavia käyttäen.
Nykyisessä muodossaan kuntalain 4. luku
mahdollistaa laajasti eri välineiden hyödyntämisen kuntalaisten aktivoinnissa. Tämä koskee myös
sähköisiä sovelluksia, vaikka niitä ei laissa erikseen
mainita. Toisaalta lakiin sisältyy myös vähän käytännössä hyödynnettyjä keinoja, kuten esimerkiksi neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys.
Suomen kunnissa sähköisten menetelmien hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi muun muassa
resurssipulan vuoksi. Kuitenkin niiden avulla on
myös voitu parantaa palvelujen laatua ja saada kustannussäästöjä. Hyvä esimerkki on Tornion kaupungin osallisuushanke Meän pirssi, jossa käyttäjät,
viranhaltijat ja kuljetusliikkeen edustajat rakensivat
liikuntarajoitteisten kuljetuspalvelut yhteistyössä.
Kunnat valmistelevat osallisuusohjelmansa varsin monin tavoin. Paikallisista lähtökohdista rakentuvaa kehitystyötä voisi tukea toisten kuntien hyvillä
käytännöillä, mutta tarvitaan myös avoimuutta
kansainvälisten käytäntöjen soveltamisessa. Koska
suomalainen itsehallinto on vahva, voidaan myös
ulkopuolelta tulevia sovelluksia kokeilla ennakkoluulottomasti. Erityisen mielenkiinnon kohde on
erilaisia sähköisiä välineitä käyttävät sovellukset
perinteisempien menetelmien rinnalla. Esimerkiksi
kansalaispaneelin tapaiset palvelujen käytön seurannat ovat tyypillisiä muun muassa Britanniassa. Brasiliasta levinneet osallistavat budjettikäytännöt, joissa
osa kunnan budjetista irrotetaan kansalaisten päätettäväksi, ovat myös jääneet Suomessa vähälle huomiolle, vaikka niitä on sovellettu paljon Euroopassa.
Kaikilla kunnilla on nykyisin omat verkkosivut,
joilla tiedotetaan vireillä olevista asioista ja päätöksistä. Ne ovat suomalaisten eniten käyttämä julkisen hallinnon verkkopalvelu. Tutkimusten mukaan
tiedonhaku kuntien verkkosivuilta on kasvanut nopeasti viime vuosina. Taloustutkimuksen marras-

joulukuussa 2008 tekemän kyselyn mukaan internetin käyttäjistä 47 prosenttia on käynyt kotikuntansa www-sivuilla viimeisen kolmen kuukauden
aikana. Kuitenkin vain kuusi prosenttia internetin
käyttäjistä on antanut palautetta tai tehnyt aloitteen
julkishallinnon verkkosivuilla. 140
Kuntaliiton keväällä 2007 tekemän kyselyn mukaan yli kahdella kolmasosalla kunnista on verkkosivuillaan palautemahdollisuus. Kaavoja on valmisteluvaiheessa internetissä kommentoitavana noin
puolella kunnista. Noin viidesosa kunnista tarjoaa
internetsivuillaan kuntalaisaloitemahdollisuuden
tai mielipidekyselyjä. Verkkokeskustelu ja tärkeimmät, valmisteluvaiheessa kommentoitavana olevat
asiat löytyvät noin joka kymmenennen kunnan
verkkosivuilta.
Kuntalaisten sähköinen vuorovaikutus ei ole
lisääntynyt samassa suhteessa kuin kuntalaisille
tarjottava tieto kuntien päätöksenteosta. Verkkokeskustelut ja -foorumit kunnissa ovat vähentyneet
noin puoleen kuluvalla 2000-luvulla. Sähköinen
osallistuminen kunnissa on asettumassa yhdeksi
osallistumiskanavaksi muiden joukossa, ja tärkein
osallistumiseen vaikuttava tekijä on itse asioiden
ja teemojen kiinnostavuus. Tekniset rajoitteet ovat
vähentyneet kotiyhteyksien lisääntyessä ja kuntien tarjotessa ilmaisia internetpisteitä. Hallinnon
haasteeksi nousee toisaalta toimivien ja uskottavien verkko-osallistumiskanavien tarjoaminen kuntalaisille, toisaalta hallinnon läsnäolo niillä foorumeilla, joilla kansalaiset itse toimivat ja keskustelevat. Kehittämiskohteeksi nousee myös yhteistyö
median, järjestöjen ja erilaisten verkostojen kanssa.
Verkkodemokratian kehittämistä käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 10.
Kaavoituksessa sähköinen tiedottaminen on
ollut vuodesta 2005 alkaen pakollista. Kaavoituksen muutosten avaaminen kansalaisille internetin
kautta on helpottanut kuntalaisten tutustumista
varsin vaativiinkin aineistoihin, mutta kunnilla on
tässä toisiltaan paljon oppimista. Kuntalaisten mielenkiintoa ja potentiaalia uusien välineiden hyödyntämisessä ja kokemusten välittämisessä ei ole syytä
aliarvioida. Kunnan johtaman kehitystyön kautta
voidaan myös laajemmin sitouttaa uusia kuntalaisia
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mukaan myös laajemmassa mielessä. Vuonna 2009
valmistuneen Euroopan neuvoston e-demokratiaa
koskevan suosituksen tapaiset asiakirjat voivat toimia hyvänä kehikkona välineiden kehittämistyölle.
On myös odotettavissa, että sähköinen äänestäminen tulee yleistymään lähivuosina.

7.5 Johtopäätöksiä
Paikallishallinnon demokraattisuuteen on kiinnitetty Suomessa paljon huomiota viime vuosina.
Yleensä huolenaiheeksi on esitetty äänestysaktiivisuuden alentuminen, vaikeus saada kansalaisia osallistumaan tai valtuustojen vallan karkaaminen valtuutettujen vaikutuksen ulottumattomiin. Samalla
kunnissa on käynnissä suuria muutoksia kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen myötä.
On esitetty huomioita siitä, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisessa tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota kuntalaisten
osallistumiseen. Liitossopimuksissa olisi tarpeen
käsitellä myös lähi- ja paikallisdemokratiaan liittyviä kysymyksiä. Palvelurakenteita ja -tuotantorakenteita uudistettaessa on myös kansalaisjärjestöjen
rooliin kiinnitettävä huomiota.
Kaikissa kunnissa tulisi luoda toimintatavat
kansalaisjärjestöjen kuulemiseen päätöksenteon eri
vaiheissa (esim. kansalaisjärjestöfoorumi). Kuntia
voisi myös kannustaa laatimaan osallistumisstrategioita (vrt. kansalaisyhteiskuntastrategioita), joihin
tulee sisällyttää konkreettiset toimenpide-ehdotukset
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi sekä vaihtamaan hyviä kuntalaisten kuulemisen ja paikallistason osallistumisen käytäntöjä.
Erityisesti tarvitaan tukea kuntien kokeiluille liitosten
reuna-alueilla (esim. aluelautakunnat ja -toimikunnat). Myös alueellista, kunnanosa- tai kaupunginosakohtaista osallistumista olisi pohdittava kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Huomiota
olisi suunnattava nykyistä enemmän erilaisiin alueellisiin osallistumismahdollisuuksiin, joista on paitsi
Suomessa, myös ulkomailla saatu hyviä kokemuksia.
Näitä kokemuksia olisi tarpeen koota ja arvioida.
Kaikilla Suomen kunnilla on omat internetsivustot, joiden kehittämistyötä tulisi edelleen jatkaa.
Erityistä huomiota olisi jatkossa kiinnitettävä tiedon
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helppoon saatavuuteen ja sivujen käytettävyyteen
asukasnäkökulmasta. Tiedon välittymistä voisi tehostaa muun muassa kehittämällä sähköisiä sovelluksia ja välineitä välittämään tietoa ja kanavoimaan
kansalaisten näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Tämä tukisi valtuustojen roolia aktiivisempana toimijana suhteessa virkamieshallintoon.
Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi olisi syytä arvioida myös sähköisten vuorovaikutusmenetelmien kehittäminen. Edistämällä
kansalaispaneelien ja sähköisten palautejärjestelmien käyttöönottoa ja kehittämistä kunnissa voidaan
myös kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia
parantaa. Samalla olisi arvioitava, tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia. Onko esimerkiksi kuntalain
neljättä lukua syytä täydentää sähköisillä osallistumismuodoilla, ja onko tarvetta tarkastella kunnallisten kansanäänestyksen sitovuutta uudelleen?
Tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittavat, että kuntatalouden ja demokratian yhteydestä
tarvitaan lisää kokemusten vaihtoa. Tällaisia ovat
muun muassa osallistavat budjetit, jossa osa kunnan
budjetista on varattu kuntalaispäätöksentekoon.
Myös kokemusten vaihto Ruotsin aluelautakuntien
budjettivastuiden toimivuudesta voisi tuoda lisäväriä keskusteluun. Suomalaisilla kunnilla on laajasti
ystävyyskuntayhteyksiä eri puolille maailmaa. Suomi on myös useiden maiden mielenkiinnon kohde
julkisten hyvinvointipalvelujensa vuoksi. Demokratian toimivuus ja ihmisten yhteydet päätöksentekoon ovat kuitenkin maailmanlaajuinen ongelma
ja koskevat myös Suomea. Tarvitaan foorumeita, joissa voidaan välittää paikallisen osallisuuden
kokemuksia myös Pohjoismaista hyvinvointimallia laajemmasta kulttuuriympäristöstä. Samoin
tarvitaan kunnissa tehtäviä ennakkoluulottomia
kokeiluja, joissa muualla toimivia ratkaisuja voidaan soveltaa suomalaiseen ympäristöön. Kokeilut
voivat liittyä sekä suoran osallistumisen muotoihin
että edustuksellisten elinten toimintaan. Suomen
Kuntaliitolla ja kansalaisjärjestöillä on tässä ministeriöiden lisäksi keskeinen rooli.
Tarpeen on myös selvittää, miten kuntien viranhaltijoille ja poliitikoille olisi mahdollisuus antaa
mediakoulutusta sopivassa yhteydessä, esimerkiksi

78

Demokratiapolitiikan suuntaviivat

virkaan astuttaessa tai valtuustokauden alkaessa.
Koulutuksen tulisi lisäksi sisältää opastusta kansalaisyhteiskunnan huomioimiseen.
Olisi myös tärkeätä nykyistä paremmin huomioida maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien
tarpeita. Maahanmuuttajien osallisuus vaatisi nykyistä laajempia kehittämistoimenpiteitä niin kunnilta kuin kansalaisjärjestöiltäkin. Tarpeellista olisi
esimerkiksi järjestää fyysisiä tiloja väestöryhmien
väliselle vuoropuhelulle. Vuoropuhelurakenteisiin ja tiloihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota
maahanmuuttajatiheillä asuinalueilla. Maahanmuuttajien osallisuutta olisi mahdollista kehittää myös osana yleistä kehittämistyötä, kuitenkin
maahanmuuttajien erityiskysymykset huomioon
ottaen. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen omien järjestöjen asiantuntemusta voisi myös
hyödyntää aiempaa enemmän kuntien päätöksen-

teossa (esim. osana mahdollisia kansalaisjärjestöfoorumeita). Kunnille voisi myös suositella kumppanuuksien luomista maahanmuuttajia edustavien
järjestöjen kanssa.
Ikärakenteeltaan maahanmuuttajat ovat suomalaisia nuorempia. Maahanmuuttajanuorille
tulisi tarjota peruskoulussa riittävä määrä yhteiskuntatietoutta. On esimerkiksi ehdotettu, että
kunnille voisi suositella suunnitelman laatimista
kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, mitä kautta
saadaan myös vanhempiin kontakti ja voidaan välittää tietoa. Äideille voitaisiin välittää tietoa myös
esimerkiksi päiväkerhojen kautta. Maahanmuuttajien omakielisiä tiedotusvälineitä, julkaisuja ja tiedotteita olisi myös tarpeen kehittää edelleen, jotta
kaikilla olisi mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa yhteiskunnan toiminnasta. 

8. Kohti suoraa demokratiaa?



Viime vuosikymmenten aikana on Euroopassa yleisesti kehitetty suoran demokratian menettelytapoja edustuksellisten päätöksentekomallien rinnalla. Maailmanlaajuisesti ajatellen
suoran demokratian keinot lienevätkin laajimmin
tällä hetkellä käytössä juuri Euroopassa, jossa esimerkiksi kansanäänestykset ovat kahden viime
vuosikymmenen aikana selvästi lisääntyneet.
Euroopan unionin jäsenmaiden allekirjoittaman Lissabonin sopimuksen myötä käyttöön
otetaan eurooppalainen kansalaisaloite, joka mahdollistaa kansalaisten suoran osallistumisen EU:n
päätöksentekoon. Kansalaisaloitteella miljoona
kansalaista useasta jäsenmaasta voi pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöaloitteen EU:n toimivallan piiriin kuuluvasta kansalaisia koskevasta
asiasta.
Suoran demokratian vahvistumisen taustalla
on monia tekijöitä. Koulutustason nousu ja tieto-

yhteiskuntakehitys ovat vahvistaneet kansalaisten
kykyä ja mahdollisuuksia ottaa kantaa päätöksenteon kohteena oleviin asioihin. Suora osallistuminen
on mahdollista, kun ihmiset pystyvät aikaisempaa
vaivattomammin ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia sekä hankkimaan itselleen päätöksentekoon tarvitsemaansa informaatiota. Toisaalta suoran demokratian vaatimukset kumpuavat myös
osittain kansalaisten poliittisesta vieraantumisesta.
Kansalaiset, jotka eivät luota poliitikkoihin ja poliittisiin instituutioihin, vaativat ymmärrettävästi lisää
suoria vaikutusmahdollisuuksia. 141
Helsingissä asuva valtiotieteilijä ja tekniikan
tohtori Rolf Büchi on esittänyt, että edustuksellinen
demokratia on kuin asiantuntijoiden näkökulmasta tehty Web 1.0, kun taas suoraan demokratiaan
siirtyminen rinnastuu Web 2.0:aan. Asiantuntijanäkökulman sijaan siinä korostuu käyttäjän näkökulma.
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Suomi ei sijoitu eurooppalaisessa suoran demokratian vertailussa eturiviin. Suomessa on järjestetty vuoden 1945 jälkeen vain yksi valtiollinen
kansanäänestys, äänestys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin vuonna 1994. Valtiollinen kansanäänestys on Suomessa oikeudelliselta luonteeltaan
neuvoa-antava, ei sitova, kuten monissa muissa
maissa. Kansanäänestyksen järjestämisestä päättää
eduskunta lailla. Suomessa ei tunneta valtiollista
kansalaisaloitetta eivätkä äänestäjät pääse suoraan
vaikuttamaan kansanäänestyksen järjestämiseen.
Paineet suoran demokratian vahvistamiseen
ovat kuitenkin kasvamassa. Vaikka puheet edustuksellisen demokratian kriisistä voivat olla vielä
ennenaikaisia, ajan merkit on otettava vakavasti.
Äänestysaktiivisuus on laskenut jo pitkään. Kansalaiset jakautuvat yhä selvemmin aktiivisiin ja
osallistuviin sekä toisaalta politiikasta ja puolueista
vieraantuneisiin.
Vertailututkimusten mukaan suomalaisten
usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on heikko.
Toisaalta yhteiskunnan erilaisilla ryhmillä on tarve
vaikuttaa suoraan politiikan asiaratkaisuihin, jolloin edustuksellisen järjestelmän vaikutusmahdollisuudet koetaan riittämättömiksi.
Suora ja edustuksellinen demokratia nähdään
usein vaihtoehtoisina malleina, mutta eurooppalaisessa kehityksessä suoran demokratian elementtejä
on tuotu edustukselliseen demokratiaan vahvistamaan kansanvaltaa.
Suoran demokratian vaikutukset ovat Euroopan
maissa tehtyjen tutkimusten perusteella rohkaisevia.
Mahdollisuus osallistua tärkeiden ratkaisujen tekemiseen näyttää vahvistavan ihmisten tietoisuutta
päätöksenteon kohteena olevista aihepiireistä ja yhteiskunnasta: ihmiset, jotka voivat olla mukana päättämässä tärkeistä ratkaisuista ovat tiedostavampia
kuin ihmiset, joilla ei ole vastaavaa mahdollisuutta.
Kansanäänestysten laajempaa käyttöönottoa
on vastustettu muun muassa arviolla siitä, että
tiheään toistuvat äänestykset voivat ajan mittaan
menettää kiinnostavuuttaan. Kansanäänestysten
alhainen äänestysprosentti voisi toisaalta edesauttaa äänestämisen normin höltymistä ja jouduttaa
äänestysaktiivisuuden laskua. Toisaalta esimerkiksi
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Sveitsissä kokemukset kansanäänestysten järjestämisestä ovat rohkaisevia. Erilaiset kansanäänestyksen muodot ovat muodostuneet osaksi tavallista
päätöksentekoa eri hallinnon tasoilla.
Suoran demokratian vahvistamisessa on kyse
vallan tasaisemmasta jakamisesta. Toisaalta suora demokratia voi osaltaan edistää osallistumisen
polarisoitumista. Voidaan ajatella, että kansanäänestyksissä äänestysaktiivisuus vaalien tapaan
jakautuu vahvasti koulutuksen, iän ja sosioekonomisen aseman mukaan. Näin suoran demokratian
vahvistuminen vahvistaisi entisestään jo valmiiksi
aktiivisten vaikutusmahdollisuuksia. Eduskuntavaalitutkimus 2007 kertoo, että heikommin koulutettujen ja pienituloisempien äänioikeutettujen
ryhmässä onkin paljon ns. häivedemokratian kannatusta. Tämä tarkoittaa, että äänestäjät edellyttävät vaaleissa valittujen edustajiensa ”hoitavan hommansa” vaatimatta kansalaisilta enempää vaivannäköä demokratian hyväksi. Toisaalta tutkimuksesta
käy ilmi, että myös suoran demokratian kannatus
on vahvaa tässä samassa ryhmässä. Sen sijaan hyvin
koulutetut ja hyvätuloiset eivät perää sen enempää
suoraa demokratiaa kuin häivedemokratiaakaan.

8.1 Valtiollinen kansanäänestys
ja kansanaloite
Kuten edellä todettiin, kansainvälisessä kehityksessä on nähtävissä selvää suoran demokratian
vahvistumista. Euroopassa kansalliset järjestelmät
poikkeavat kuitenkin toisistaan paljon: on puhtaita
edustuksellisen demokratian järjestelmiä, vahvasti
suoran demokratian järjestelmiä ja toisaalta lukuisa
joukko näiden väliin sijoittuvia järjestelmiä.
Kansanäänestysinstituutio on ollut viime vuosina huomion kohteena useissa Euroopan maissa.
Suomessa perustuslain seurantatyöryhmä arvioi
mietinnössään vuonna 2002, että perustuslain ratkaisuja kansalaisten suoran osallistumisen mahdollisuuksista valtiollisella tasolla tulisi arvioida uudelleen pitkällä aikavälillä myös Suomessa ja että
asiasta tulisi käynnistää lisäselvitykset.
Seurantatyöryhmän toimeksiannosta laadittiin vuonna 2002 vertaileva katsaus valtiollisesta
kansanäänestyksestä Euroopan maissa 142. Vuonna
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2004 oikeusministeriössä laadittiin katsaus muiden
Pohjoismaiden demokratiahankkeista viime vuosikymmeniltä 143 sekä selvitys valtiollisen kansanäänestyksen mahdollisista kehittämistarpeista ja
valtiollisesta kansanaloitteesta 144. Ruotsissa vireillä olevassa perustuslakiuudistuksessa arvioidaan
myös kansanäänestyksen kehittämistarpeita, ja
hankkeen yhteydessä on laadittu taustaselvityksiä
kansanäänestysinstituutiosta Euroopassa. 145
Euroopassa on jo käytössä monenlaisia aloite- ja
referendumimenettelyjä alue- ja valtiotasolla. Kolmessa valtiossa neljästä on voimassa plebiskiitti eli
vallanpitäjien aloitteesta järjestetty kansanäänestys
kansallisella tai alueellisella tasolla. Perustuslaillisen
referendumin on ottanut käyttöön lähes puolet Euroopan valtioista. Sen järjestäminen perustuu lakiin
eikä vallanpitäjien päätöksiin. Vain kolmasosassa
Euroopan valtioista on käytössä kansalaisaloitteesta
järjestetty referendumi, jonka voidaan ajatella puhtaimmin edustavan suoraa demokratiaa.
Valtiollisesta neuvoa antavasta kansanäänestyksestä on säädetty Suomessa perustuslain 53 §:ssä.
Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään joka kerta erikseen lailla, jossa on
säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Toistaiseksi ainoa
neuvoa antava kansanäänestys II maailmansodan
jälkeen on järjestetty Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi. Valtiollista kansanaloitetta
Suomessa ei ole.
Nykyiset perustuslain säännökset neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä pohjautuvat kansanäänestyskomitean valmistelutyöhön vuodelta 1983.
Säännökset tulivat voimaan vuonna 1987. Silloiset
ratkaisut tehtiin nykyiseen verrattuna erilaisessa
valtiosääntöympäristössä, mikä todennäköisesti
heijastui myös kansanäänestyskomitean arvioihin
erilaisten sääntelyvaihtoehtojen toimivuudesta.
Perusteellista arviota nykyisten säännösten
toimivuudesta tai kehittämistarpeista ei ole tehty
1980-luvun ratkaisujen jälkeen. Perustuslakiuudistuksessa vuonna 2000 kansanäänestystä koskevat
säännökset säilytettiin olennaisilta osin entisellään,
sillä uudistuksessa ei pidetty mahdollisena arvioida
kokonaisvaltaisesti sääntelyn toimivuutta ja kehit-

tämistarpeita ainoastaan yhden kansanäänestyksen
perusteella. Toisaalta perustuslakiuudistuksen selkeänä lähtökohtana oli edustuksellinen demokratian vahvistaminen.
Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa perustuslaissa nostettiin yksilön osallistumisoikeudet ja
vaikutusmahdollisuudet vahvemmin edustuksellisen demokratian periaatteiden rinnalle. Perustuslakiin kirjattiin osana kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme perusperiaatteita yksilön oikeus osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslaissa asetettiin lisäksi julkisen
vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Julkisen vallan on myös pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään
koskevaan päätöksentekoon.
Suomen nykyisessä valtiollisessa kansanäänestyksessä on herättänyt keskustelua äänestyksen
järjestämisen valinnaisuus ja äänestystuloksen
neuvoa-antavuus. Kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään tapauskohtaisesti lailla, eikä kansanäänestyksen tulos sido oikeudellisesti lopullista
päätöksentekijää eli eduskuntaa. Äänestäjät eivät
myöskään pääse vaikuttamaan siihen, mistä asiasta
kansanäänestys järjestetään. Kysymys kansanaloitteesta kytkeytyy läheisesti kansanäänestysjärjestelmään. Niissä maissa, joissa kansanaloite on käytössä, se on yleensä luonteeltaan nimenomaan kansalaisten aloite kansanäänestyksen järjestämiseen.
Paineita nykyisen sääntelyn uudelleen arviointiin tuo myös kehitys Euroopan unionissa. Lissabonin sopimus sisältää määräyksiä uudenlaisesta
EU:n kansalaisaloitteesta osana demokratian toteutumista koskevia sopimusmääräyksiä. Sopimuksen
mukaan ”vähintään miljoona unionin kansalaista
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä
aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten
mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi” 146.
Kyse olisi siten lainsäädäntöaloitteesta, ei kansanäänestysaloitteesta. EU:n kansalaisaloitteen

OSA 1: ”Suuri demokratia”

tekemistä varten vaadittavat menettelyt ja edellytykset vahvistettaisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti Euroopan
parlamentin ja neuvoston antamilla asetuksilla.
Asetuksella määriteltäisiin muun muassa, kuinka
monesta jäsenvaltiosta aloitteen tekijöiden on oltava kotoisin.
Vielä ei ole nähtävissä, millaiset menettelymuodot EU:n kansalaisaloite käytännössä saisi. EU:n
kansalaisaloite ei kuitenkaan rinnastu eri jäsenvaltioiden kansallisiin kansanaloitejärjestelmiin, sillä
aloite tehdään komissiolle, ei parlamentille, eikä
aloite sido komissiota oikeudellisesti eli komissiolla ei ole velvollisuutta tehdä aloitteen tarkoittamaa
säädösehdotusta.
Kehittämisvaihtoehdoista
Vuonna 2008 työnsä aloittaneen perustuslakityöryhmän arvio on ollut, että aikaisempia ratkaisuja suoran demokratian asemasta osana poliittista
järjestelmää on arvioitava uudelleen. Johtopäätöstä
tukee myös edustuksellisessa järjestelmässä tapahtunut huolestuttava kehitys: äänestysaktiivisuuden
lasku, osallistumisen polarisoituminen ja kansalaisten heikko usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin.
Työryhmän näkemys on, että suoraa demokratiaa ei tulisi nähdä vastakkaisena edustukselliselle
järjestelmälle, vaan pikemminkin sitä täydentävänä, tukevana ja vahvistavana elementtinä. Suoran
demokratian avulla voidaan tuoda poliittiselle
agendalle asioita, joita valtioelimet ja poliittiset
puolueet ovat jättäneet huomiotta. Tämä voi herkistää poliittisen järjestelmän vastaanottavaisemmaksi kansalaisten toiveille ja ehkäistä äänestäjien
vieraantumista ja voimattomuuden tunnetta. Suoralla demokratialla voidaan myös lisätä poliittisten
päätösten legitimiteettiä ja avata yhteiskunnan kehityksen tai päätöksenteon lukkoja.
Yhtenä kehittämisvaihtoehtona voidaan pitää
kansanäänestyksen oikeudellisen luonteen tarkistamista sitovaksi. Eurooppalaisissa valtioissa myös
vapaaehtoisten tai valinnaisten kansanäänestysten
kohdalla äänestystulos on useimmiten oikeudellisesti sitova. Suomen järjestelmää vastaavat neuvoa-antavat vapaaehtoiset kansanäänestykset ovat
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Euroopassa vähemmistönä. Ero sitovan ja neuvoaantavan kansanäänestyksen välillä on periaatteellisesti merkittävä, mutta käytännössä vähäisempi,
sillä yleensä neuvoa-antavan kansanäänestyksen
maissa äänestystulosta pidetään tosiasiallisesti
poliittisesti sitovana. Ero oikeudellisesti sitovaan
kansanäänestykseen näkynee enemmänkin menettelymuodoissa ja päätöksentekojärjestyksessä
sekä poliittisessa keskustelussa.
Sitova kansanäänestys edellyttää, että äänestyksen tulos on selkeästi todettavissa. Tämä puolestaan
edellyttää lähtökohtaisesti äänestystä kahden vaihtoehdon välillä. Laki tosin sallii useamman kuin
kahden vaihtoehdon kansanäänestyksessä sekä
edellyttää, että äänestäjällä tulee aina olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyistä
vaihtoehdoista. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan äänestäjillä tulisi aina olla
mahdollisuus ilmaista, etteivät he kannata mitään
esitetyistä vaihtoehdoista. Tällainen sääntelytapa
korostaa kansanäänestyksen neuvoa-antavaa luonnetta. Laissa neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä
Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa annettiin äänestäjille kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa,
”kyllä” ja ”ei”. Laissa todettiin nimenomaisesti, että
tyhjiä äänestyslippuja pidetään mitättöminä.
Sitovaan kansanäänestykseen liittyy kysymys
äänestystuloksen ajallisesta sitovuudesta: Kuinka
pitkään äänestystulos sitoo hallitusta ja parlamenttia? Milloin samasta asiasta voidaan järjestää uusi
kansanäänestys? Sitovuuden ajallisesta kestosta voi
käytännössä muodostua poliittisessa päätöksenteossa ongelmallisia asetelmia. Euroopassa on vain
eräissä Keski- ja Itä- Euroopan maissa säädetty
nimenomaisia aikarajoja kansanäänestyksen sitovuudelle (Viro, Liettua, Puola, Slovakia, Slovenia).
Pääsääntöisesti ne liittyvät uuden, samasta asiasta
järjestettävän kansanäänestyksen ajankohtaan, joka
voi olla aikaisintaan 1–4 vuoden kuluttua. Sitovaan
kansanäänestykseen voidaan liittää myös erilaisia
quorum-vaatimuksia. Näistä tavallisin on vaatimus
äänestäjien vähimmäismäärästä (osallistumisquorum). Yleisimmin edellytetään, että kansanäänestyksessä äänestää vähintään puolet äänioikeutetuista. Osallistumisquorumin lisäksi tai sijasta voidaan
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edellyttää, että tietty osa äänioikeutetuista tukee
äänestyksessä voittanutta vaihtoehtoa, jotta tulos
olisi sitova tai pätevä (hyväksymisquorum). Euroopassa useiden maiden kansanäänestysjärjestelmiin
sisältyy jonkinlaisia quorum-säännöksiä. Euroopan
neuvoston Venetsia-toimikunta on antanut kansanäänestyksen hyvistä käytännöistä suosituksen
(2007), jonka mukaan tällaisten säännösten käyttö
ei ole toivottavaa. Esimerkiksi osallistumisquorum
saattaa toimikunnan mukaan kannustaa ehdotuksen vastustajia äänestämättä jättämiseen, mitä ei
voida pitää demokratian toteutumisen kannalta
suotavana.
Neuvoa-antavan ja sitovan luonteensa ohella
kansanäänestykset voidaan jaotella pakollisiin ja
vapaaehtoisiin (tai valinnaisiin) kansanäänestyksiin. Pakollisella kansanäänestyksellä tarkoitetaan
sitä, että perustuslaissa tai muussa laissa säädetään
kansanäänestyksen järjestäminen pakolliseksi
osaksi jotakin asiaa koskevaa päätöksentekomenettelyä. Pakolliset kansanäänestykset ovat säännönmukaisesti oikeudellisesti sitovia. Käytännössä
kansanäänestyksen pakollisuus liittyy usein perustuslain muuttamiseen. Myös toimivallan luovuttaminen ylikansallisille organisaatioille voi edellyttää
kansanäänestystä.
Suomessa ns. normaaliin perustuslainsäätämisjärjestykseen sisältyy lakiehdotuksen hyväksyminen kaksilla valtiopäivillä, joiden välissä on
eduskuntavaalit. Voidaankin ajatella, että perustuslain kokonais- ja osittaisuudistukset saatetaan
tällä tavalla myös äänestäjien arvioitaviksi. Varsinaiseen perustuslakikansanäänestyksen mahdollisuuteen liittyy Suomessa eräitä hankalia kysymyksiä. Näihin kuuluu kansanäänestyksen suhde
nopeutettuun perustuslainsäätämisjärjestykseen
ja poikkeuslakien säätämiseen. Perustuslakityöryhmän näkemyksen mukaan etenkin pakollisten
kansanäänestysten kytkeminen perustuslakimuutoksiin soveltuisi huonosti nykyiseen järjestelmään.
Pakollisia kansanäänestyksiä yleisempi instituutio Euroopassa on vapaaehtoinen tai valinnainen
kansanäänestys. Niihin voi myös kuulua erilaisia
kumoavia tai estäviä lakikansanäänestyksiä. Vapaaehtoistenkin kansanäänestysten enemmistönä

Euroopassa ovat sitovat kansanäänestykset. Vapaaehtoisuudesta tai valinnaisuudesta huolimatta
kansanäänestyksille voidaan asettaa erilaisia asiakohtaisia rajoituksia siten, ettei kansanäänestyksen
järjestäminen ole mahdollista tietyistä asioista. Rajoitukset voivat koskea valtiomuodon pääpiirteisiin,
muihin valtiosäännön perusperiaatteisiin (ylimpien
valtioelinten suhteet, hallinnon rakenteet), valtion
suvereniteettiin (mm. valtion alue), valtiontalouteen
(verot, budjetti, maksut, lainat jne.) ja kansainvälisiin
velvoitteisiin liittyviä kysymyksiä. Tällaiset rajaukset
ovat melko yleisiä Euroopassa, joskin asiarajaukset
vaihtelevat maittain melko paljon.
Yksi olennaisimpia kysymyksiä suoran demokratian kannalta on se, kuka voi tehdä aloitteen
kansanäänestyksen järjestämisestä. Perustuslakityöryhmän näkemys on ollut, että kansanäänestystä koskevaa aloiteoikeutta voidaan pitää jopa
merkityksellisempänä kuin sitä, onko äänestyksen
tulos muodolliselta luonteeltaan sitova vai neuvoaantava. Kansanäänestystä koskevalla aloitteella äänestäjät voivat halutessaan pidättää päätösvallan
jossakin asiassa itsellään.
Kansanaloite voi olla äänioikeutettujen kansanäänestysaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi
jostakin asiasta tai ns. sisällöllinen kansanaloite,
jolla tietty määrä äänioikeutettuja voi saada jonkin
asian parlamentin käsiteltäväksi ja vaikuttaa siten
välittömästi politiikan asialistaan. Kansanaloitteella
voi siten olla toisistaan poikkeavia tavoitteita tai perusteluja. Kansanaloitteiden muodot ja menettelyt
vaihtelevatkin maittain paljon. Useimmiten kansanaloite kytkeytyy kuitenkin kansanäänestyksen
järjestämiseen. Sisällölliset kansanaloitteet ovat eurooppalaisissa valtioissa harvinaisempia. Tällaisia
on nykyisin ilmeisesti vain Alankomaissa, Espanjassa, Itävallassa, Liettuassa, Puolassa, Sloveniassa
ja Unkarissa. Sisällöllinen kansanaloite kohdistuu
jonkin lainsäädäntötoimen käynnistämiseen tai
muuhun parlamentin päätettävissä olevaan asiaan. Useimmissa järjestelmissä kyse on lainsäädäntöaloitteesta, joka tehdään suoraan parlamentille.
Yleensä tällaiseen sisällölliseen lainsäädäntöaloitteeseen liittyy myös parlamentin velvoite aloitteen
käsittelyyn.
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Kansanäänestysaloite voi olla luonteeltaan välitön tai välillinen riippuen siitä, voiko parlamentti vaikuttaa kansanäänestyksen järjestämiseen sen
jälkeen kun aloite on tehty eli voivatko äänestäjät
tosiasiassa päättää kansanäänestyksen järjestämisestä. Välittömään kansanäänestysaloitteeseen
liittyy usein jonkinlaisia asiakohtaisia rajoituksia
kansanäänestyksen järjestämiselle.
Kansanaloitteeseen liittyy vähimmäisvaatimus
aloitteen allekirjoittavien äänioikeutettujen määrästä, joka on jollain tavalla suhteutettu valtion väkilukuun. Sisällöllisessä kansanaloitteessa vaatimus
voi olla alhaisempi kuin kansanäänestysaloitteessa.
Esimerkiksi Alankomaissa 40 000 äänioikeutettua
voi tehdä lainsäädäntöaloitteen parlamentille.
Itävallassa lainsäädäntöaloite edellyttää 100 000,
Unkarissa 50 000 ja Espanjassa 500 000 äänioikeutettua.
Suomessa sisällöllinen kansanaloite olisi ajateltavissa joko eduskunnalle tai hallitukselle osoitettavana aloitteena. Jos aloite tehtäisiin eduskunnalle,
eduskunta voisi sen käsiteltyään edellyttää hallituksen valmistelevan asiasta esityksen. Jos aloite puolestaan tehtäisiin hallitukselle, jäisi myös päätöksenteko aloitteesta hallituksen arvioinnin varaan,
sillä ei olisi tarkoituksenmukaista viedä asiaa eduskuntaan periaatteellista ratkaisua varten ja sitten
palauttaa se takaisin hallituksen valmisteltavaksi.
Aloitemahdollisuus voitaisiin rajata koskemaan
vain lainsäädäntökysymyksiä, jolloin esimerkiksi
talousarvioasiat ja kansainvälisten velvoitteiden
hyväksyminen rajautuisivat pois.
Sisällöllisessä kansanaloitteessa erilaisiin asiaryhmiin liittyvät rajoitukset eivät toisaalta ole
samalla tavoin merkityksellisiä kuin kansanäänestysaloitteissa, sillä sisällöllisen kansanaloitteen
sitovuudessa voi olla kyse vain siitä, onko parlamentti tai muu päätöksentekijä velvoitettu käsittelemään aloitteen, ei velvoitteesta hyväksyä aloite.
Eduskunnan käsittelyvelvoitteen liittäminen kansanaloitteeseen edellyttäisi sitä, että aloitteen takana
on merkittävä määrä äänestäjiä. Muussa tapauksessa tiheästi tehtävät kansanaloitteet voisivat tukkia
eduskunnan päätöksenteon.
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8.2 Kunnallinen kansanäänestys
Vaikka valtiollisella tasolla on Suomessa vuoden
1945 jälkeen järjestetty vain yksi kansanäänestys,
on kansanäänestyksiä toki järjestetty kuntatasolla.
Kunnallinen kansanäänestys on kuntalain mukaan
neuvoa-antava, sillä ei ole sitovaa vaikutusta. Kansanäänestyksen järjestämisestä päättää valtuusto147.
Myös kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä. Kansanäänestysaloitteen taakse vaaditaan vähintään viisi prosenttia
äänioikeutetuista kunnan asukkaista. 148 Valtuuston
on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Kansanäänestys
voidaan toimittaa koko kuntaa tai jonkin kunnan
osa-aluetta koskevana. Kansanäänestyksen järjestelyt vastaavat kunnallisvaaleja.
Mahdollisuutta kansanäänestysaloitteeseen ei
kunnissa juuri ole käytetty ja valtuustot harvoin
ovat taipuneet järjestämään vaaditun kansanäänestyksen, varsinkaan kun kyseessä on jokin muu
asia kuin kuntaliitos. Hämeenkyrön kansanäänestys jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta vuonna
2007 oli tässä suhteessa poikkeus.
Kunta voi myös järjestää mielipidetiedusteluja,
jotka ovat järjestelyiltään kansanäänestystä kevyempiä.
Suomen yli neljässäsadassa kunnassa järjestettiin
vuosina 1990–2007 yhteensä 52 kansanäänestystä:
47 kertaa äänestettiin kuntaliitoksesta, kaksi kertaa
tiejärjestelystä, kerran lääninvaihdosta, sekä kunnanrajan pakkosiirrosta (vuonna 2007 Sipoossa)
ja jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta (2007
Hämeenkyrössä). Suomessa kansanäänestys ymmärretään lähinnä mielipidemittauksena, jonka
perusteella kunnanvaltuusto, tai eduskunta, tekee
varsinaisen päätöksen.
Kunnanvaltuustot eivät aina olekaan noudattaneet kansanäänestyksen tulosta; näin tapahtui ainakin Konginkankaalla (1991), Kuorevedellä (1999),
Pattijoella (2001), Korpilahdella (2006), Hämeenkyrössä (2007) ja Nurmossa (2007). Demokratian
näkökulmasta tilanne on ongelmallinen silloin kun
kuntalaisten kansanäänestyksessä ilmaisema tahto
päätöksenteossa sivuutetaan. Voidaankin ajatella,
että vaikka kansanäänestys ei sido päätöksentekoa
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juridisesti, käytännössä kansanäänestyksen tulosta
tulisi pitää varsin velvoittavana. Kääntöpuoli asiassa on, että mitä velvoittavammaksi kansanäänestyksen tulos katsotaan, sen korkeammalla nousee
kynnys kansanäänestysten järjestämiseen.

8.3 Sähköinen
kansanäänestys ja aloite
Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on
avannut uusia mahdollisuuksia suoran demokratian toteuttamiselle. Voidaan ajatella, että yhteiskuntakoon kasvaessa edustuksellisen demokratian
menettelyjen kehittäminen ja korostaminen on
ollut välttämättömyys – ennen nykyteknologiaa ei
ole ollut käytännössä mahdollista rakentaa menettelyitä, joissa miljoonilla ihmisillä olisi yhtäläinen
mahdollisuus samanaikaisesti ilmaista mielipiteensä tai tahtonsa päätettävästä asiasta.
Uuden teknologian avulla voidaan kansalaisia
kuulla aikaisempaa useammin paitsi erilaisten verkkoon avattavien kuulemis- ja osallistumiskanavien
kautta, myös järjestämällä kunnallisia tai valtiollisia
kansanäänestyksiä. Uuden teknologian avulla myös
kansanaloitteille on mahdollista luoda toimiva ja
helppokäyttöinen toteutusmalli.
Sitovien tai neuvoa-antavien kansanäänestysten
järjestäminen ei verkkoäänestysmahdollisuuden
myötä ole enää samalla tavoin kustannuskysymys
kuin aikaisemmin. Kansanäänestysten toteuttaminen verkossa voisikin osaltaan laskea kynnystä niiden järjestämiseen.
Sitovien valtiollisten tai kuntatason vaalien järjestämiseen verkon välityksellä on Suomessa kuitenkin liitetty huomattavan paljon huolia tai epäilyksiä.
Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa toteutetun äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen äänestyksen pilotissa rekisteröitymättä jääneet äänet ovat entisestään
lisänneet varauksellista suhtautumista sähköiseen ja
verkkoäänestämiseen.
Vaikka verkko-äänestyskokeilun järjestämistä
ehdotetaan useissa viimeaikaisissa verkkodemokratiaa käsittelevissä työryhmäraporteissa, on kynnys
verkkoäänestyksen pilotointiin valtiollisissa tai kunnallisvaaleissa todennäköisesti lähivuosina korkea.
Yhtenä vaihtoehtona voidaankin nähdä verkkoää-

nestyksen käyttöönotto ja pilotointi ensi vaiheessa
neuvoa antavissa kuntatason kansanäänestyksissä.
Tämä olisi myös periaatteelliselta kannalta helpompaa, koska kunnallisissa kansanäänestyksissä on jo
nyt käytössä etä-äänestys, eli mahdollisuus äänestää
kotoa kirjeitse.

8.4 Epämuodollinen
suora osallistuminen
Edellä kuvatut kansanäänestykset ja kansanaloitteet edustavat lakiin perustuvaa, institutionaalista
suoraa demokratiaa. Voidaan kuitenkin ajatella,
että paine kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen edellyttää myös kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista
arjessa. Tämä puolestaan tarkoittaa kanavien ja
menettelyjen kehittämistä kansanäänestyksiä ja
-aloitteita epämuodollisemmalle osallistumiselle.
Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä
kansalaisten mahdollisuus saada tietoa valmisteltavana olevista asioista on parantunut. On myös
kehitetty kanavia, joiden kautta kansalaiset voivat
tuoda näkemyksiään valmisteluun ja päätöksentekoon. Kansalaisten osallisuuden vahvistamista on
käsitelty verkkodemokratiaa ja hallinnon kehittämistä koskevissa luvuissa.
On kuitenkin tärkeää huomata, että suoraa epämuodollista osallistumista kehitettäessä ei ole kyse
vain kanavien ja välineiden kehittämisestä. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen
edellyttää myös prosessien ja menettelytapojen
muuttamista. Osallistumisella on oltava todellista
vaikuttavuutta.
Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta käydyssä keskustelussa nousee usein esille,
että kansalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua
yhteiskunnallisen agendan asettamiseen. Kansalaisia ei tulisi yksinomaan kuulla valmisteltavana
ja päätettävänä olevasta asiasta, vaan kansalaisten
ja kansalaisyhteiskunnan tulisi voida olla mukana
määrittämässä, mistä asioista valmistelua ylipäätään käynnistetään ja mistä asioista yhteiskunnassa
päätetään. Yhtenä ongelmana tässä on nähty hallitusohjelmien laajuus ja ”kaikenkattavuus”. Hallitusohjelmat määrittävät hallinnon valmistelun
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hallitusohjelmakaudella ja jättävät vain vähän tilaa
kansalaisten aloitteista ja esityksistä käynnistyvälle
valmistelulle.
Voidaankin kysyä, tulisiko hallitusohjelmakaudelle jättää liikkumavaraa kansalaisten aloitteellisuuden ja deliberatiivisen keskustelun perusteella
toteutettaville hankkeille ja ratkaisuille. Esimerkiksi
Vanhasen II hallituksen toteuttama ”puoliväliriihi”
voisi tulevilla hallituskausilla toimia tarkastelupisteenä, jonka yhteydessä kansalaisia kannustettaisiin
tuomaan esille näkemyksiään ja aloitteitaan.
Virossa käynnistettiin 1.5.2009 prosessi, jossa
kansalaisia kannustetaan ottamaan kantaa virolaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Yhden päivän
aikana järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui noin
11 000 virolaista. Tilaisuuksissa esille nousseita
esityksiä ja aloitteita puntaroitiin tämän jälkeen
laajassa kansalaiskeskustelussa. Vastaavanlainen
prosessi voisi soveltua esimerkiksi hallituskausittaiseen kansalaiskeskusteluun Suomessa.

8.5 Johtopäätöksiä
Vakiintuneissa demokratioissa on yleisesti syntynyt
painetta suoran demokratian vahvistamiseen edustuksellisen demokratian menettelytapojen rinnalla.
Taustalla on ollut muiden muassa tietoyhteiskuntakehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet toisaalta informaation saamiseen ja välittämiseen ja toisaalta suoran osallistumisen toteuttamiseen. Myös
sekä yleinen sivistystason nousu että päätöksentekoa
kohtaan koetun luottamuksen heikentyminen ovat
vahvistaneet suoran demokratian vaatimuksia.
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Suoran demokratian vahvistaminen on yksi
keino edustuksellisen demokratian vahvistamiseen.
Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia voidaan
vahvistaa ottamalla käyttöön ns. sisällöllinen kansanaloite. Kansanaloitteiden käytännön toteutukseen on tarpeen luoda verkkoinfrastruktuuri osana
julkisen vallan verkkodemokratiainfrastruktuuria,
joskin kansanaloitteen tekemiseen on oltava verkon
rinnalla myös vaihtoehtoisia menettelytapoja.
Suoraa demokratiaa voidaan vahvistaa myös
rohkaisemalla kuntia kokeilemaan eri toimialoilla mielipidetiedustelujen järjestämistä kunnassa
esimerkiksi sähköisiä kuulemismenetelmiä hyödyntämällä. Sähköisten äänestysmahdollisuuksien kehittyminen voi jatkossa osaltaan madaltaa
kynnystä sekä valtiollisiin että kunnallisiin kansanäänestyksiin. Suomessa on toistaiseksi suhtauduttu pidättyväisesti verkkoäänestysmahdollisuuden käyttöönottoon vaaleissa. Tulisi kuitenkin
arvioida, millä tavoin verkkoäänestystä voitaisiin
hyödyntää neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä.
Lakiin perustuvan ”vahvan” suoran demokratian ohella on kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia tarpeen vahvistaa myös kehittämällä menettelytapoja ja kanavia kansalaisten epämuodolliseen
osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Vaikutusmahdollisuuksia kehitettäessä on huolehdittava, että
kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen myös
kytkeytyy valmistelun ja päätöksenteon prosesseihin niin, että osallistumisella on myös tosiasiallista
vaikuttavuutta. 
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OSA 2
”Pieni demokratia”

OSA 2: ”Pieni demokratia”
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9. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset



Osallistuvassa demokratiassa kansalaisuus
ja kansanvalta eivät ole vain aktiivista osallistumista vaaleihin vaan myös kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista erilaisten järjestöjen ja
verkostojen kautta sekä tietoyhteiskuntakehityksen
myötä yhä useammin myös suoraa yksilötason vaikuttamista valmisteluun ja päätöksentekoon.
Vahva kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt
sen ytimessä ovat tärkeitä tekijöitä osallistuvassa
demokratiassa. Kansalaisjärjestöt tarjoavat areenan
kansalaisten vaikuttamiselle ja osallistumiselle myös
vaalien välisenä aikana. Monien järjestöjen keskeinen tehtävä on nimenomaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsenten tarpeiden ja asiantuntemuksen välittäminen valmisteluun ja päätöksentekoon.
Järjestöjen ja demokratian suhde ei kuitenkaan ole
näin yksiulotteinen. Myös muilla kuin yhteiskunnallisesti suuntautuneilla järjestöillä on demokratian kannalta tärkeä rooli eräänlaisina kansalaistoiminnan oppimiskeskuksina. Toimimalla vaikkapa
harrastusjärjestöissä lapset, nuoret ja aikuiset saavat
samalla valmiuksia yhteisten asioiden hoitamiseen,
osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Vapaalla kansalais- ja järjestötoiminnalla on kuitenkin myös edustuksellisesta demokratiasta riippumaton itseisarvo.
Vahva kansalaisyhteiskunta luo edellytyksiä
sosiaalisen pääoman ja luottamuksen rakentumiselle ja sitä kautta myös yhteiskuntarauhalle. Demokratian vahvistamisen näkökulmasta pohdintoja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten
turvaamisesta ja kansalaisten osallistumisen kynnyksen madaltamisesta ei tule rajata yksinomaan
yhteiskunnallisesti suuntautuneisiin järjestöihin
tai kansalaisliikkeisiin.

Hallituskaudella 2003–2007 toimineen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tehtävänä
oli edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian
toimivuutta. Ministeri Kalevi Kivistön johtama
Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta paneutui
vuosina 2004–2005 kansalaisten osallistumisen ja
kansalaisvaikuttamisen edellytysten kehittämiseen.
Toimitusjohtaja Markku Ruohosen johtama
Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmä sai tehtäväkseen laatia kokonaisarvion kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytyksiin vaikuttavista muutoksista sekä esitykset kansalaisyhteiskunnan toimintaa edistäviksi säädösmuutoksiksi.
Työryhmä esitti, että hallitus tekisi periaatelinjauksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämiseksi ja asettaisi Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnan turvaamaan kansalaisjärjestöjen
asemaa ja toimintaedellytyksiä.
Professori Pentti Arajärvi valmisteli politiikkaohjelman kutsuman asiantuntijaryhmän avustuksella periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Periaatepäätös hyväksyttiin valtioneuvostossa 8.3.2007. Periaatepäätöksellä asetettiin raamit julkisen vallan toimintalinjalle
suhteessa kansalaisjärjestöihin. Keskeisiä teemoja
olivat muun muassa järjestöjen verokohtelu sekä
yleishyödyllisyyden käsite. Periaatepäätöksen toteutumisen seuranta on vastuutettu oikeusministeriön
yhteydessä toimivalle Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:lle.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaa koskeva asetus hyväksyttiin valtioneuvos-
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ton yleisistunnossa 15.2.2007 ja neuvottelukunta
asetettiin 4.10.2007. Sen ensimmäinen toimikausi
päättyy 31.10.2011. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnan tavoitteena on järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen
edistäminen, kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutosten seuraaminen, kansalaisyhteiskuntaa koskevien aloitteiden, esitysten ja lausuntojen antaminen sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevan
tutkimuksen edistäminen.
Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan, Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmän sekä valtioneuvoston kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytyksiä koskevan periaatepäätöksen
esityksistä osa on edennyt, mutta keskeiset kysymykset kansalaisjärjestötoiminnan ja muun kansalaistoiminnan resursoinnista ja osallisuuden vahvistamisesta ovat edelleen ajankohtaisia.
Perinteisen järjestöosallistumisen rinnalle on
syntymässä yhä enemmän myös uudentyyppistä,
epämuodollista ja verkostoituvaa kansalaistoimintaa. Vielä on vaikea ennakoida, kuinka merkittävä
osuus rekisteröityneen yhdistystoiminnan ulkopuolelle syntyvällä kansalaistoiminnalla suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa jatkossa on. Jo
nyt voidaan kuitenkin nähdä, että sekä järjestöt
että hallinto joutuvat parhaillaan pohtimaan suhdettaan epämuodolliseen kansalaistoimintaan.
Perinteisen ja uusimuotoisen kansalaistoiminnan
raja on jossain määrin veteen piirretty viiva. Perinteinen yhdistystoiminta uudistaa toimintamuotojaan kansalaisten odotusten ja tarpeiden mukaan,
ja esimerkiksi uutta tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödynnetään jo monipuolisesti järjestöjen arjessa.
Toisaalta epämuodollisessa kansalaistoiminnassa on
myös vaihteleva määrä perinteisen yhdistystoiminnan tunnuspiirteitä. Kuitenkin esimerkiksi kysymys
siitä, miten yksinomaan tai pääasiassa verkossa toimiva tai organisoituva kansalaistoiminta nähdään,
jakaa mielipiteitä myös järjestökentässä.

9.1 Suomalaiset yhdistysosallistujina
Yhdistyslaitoksen toimivuudella on erityinen merkitys Suomelle, jonka kollektiivinen toiminta ja
siten kansalaisten intressien toteuttaminen ja etu-

jen puolustaminen lepää pääasiassa muodollisesti
organisoituneen vapaaehtoistoiminnan varassa.
Yhdistystoiminta on tutkimustulosten valossa ollut Suomessa tärkeämpää kuin missään muualla
maailmassa – ei niinkään siksi, että suomalaiset
olisivat maailman aktiivisimpia yhdistystoimijoita,
vaan siksi, että kansalaisten sosiaalista pääomaa ja
luottamusta tuottavat sidokset rakentuvat meillä nimenomaan muodollisen yhdistystoiminnan kautta.
Vaikka esimerkiksi muissa Pohjoismaissa kansalaiset ovat suomalaisiakin aktiivisempia toimimaan
yhdistyksissä, ei suomalaisten ”keinovalikoimassa”
ole yhdistystoiminnan rinnalla muita vaihtoehtoja
samalla tavoin kuin muilla pohjoismaalaisilla. Yhdistystoiminnalla ja sen elinvoimaisuudella onkin
tästä syystä erittäin suuri merkitys sekä yksilöiden
että koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. 149
Suomalaisten järjestö-osallistumisesta ja sen
muutoksesta tiedetään vähemmän kuin äänestysaktiivisuuden kehittymisestä. Vaikka järjestöosallistumista ja muuta kansalaistoimintaa on tutkittu, kokonaiskuvan muodostaminen suomalaisen
kansalaisyhteiskunnan tilasta on vaikeaa. Yleisesti
koetaan perinteisen järjestötoiminnan olevan murroksessa. Monet järjestöt ja yhdistykset pohtivat menestymisensä tekijöitä. Aktiivijäsenet ikääntyvät, ja
maksulliset vapaa-ajanpalvelut kilpailevat ihmisten
vapaaehtoistyöhön perustuvan järjestötoiminnan
kanssa. Moni on halukas kuluttamaan palveluja,
mutta osallistuminen toimintaan laajemmin ei kiinnosta entiseen tapaan. Yleisiä kehityssuuntia ovat
järjestötoiminnan ammatillistuminen ja jäsenten
osallistumisintensiteetin keventyminen.
Uusien yhdistysten ja yhdistysjäsenyyksien
määrän perusteella suomalainen yhdistyslaitos voi
kuitenkin yleisesti ottaen hyvin. Uusia yhdistyksiä
perustetaan vilkkaasti. Kokonaan järjestötoiminnan ulkopuolelle jääneen aikuisväestön osuus on
vähentynyt.
Yhdistysaktiivisuus on Suomessa jonkin verran
vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa mutta korkeata Euroopan mittakaavassa. Selkeä enemmistö
suomalaisista on jonkin yhdistyksen jäsen. Tutkimusten mukaan vain noin 16 prosenttia aikuisväestöstä ei vuonna 2000 osallistunut yhdenkään yh-
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Yhdistysjäsenyyksien määrä vuosina 1972–2005.
(Allardt 1976; Pesonen ja Sänkiaho 1979; Luokkaprojekti 1984; Siisiäinen 2002; Kankainen 2007)

Jäsenyyksiä

1972

1975

1981

1986

1988

1994

2000

2005

Ei yhtään

38

27

28

25

21

23

17

13

Yksi

37

34

39

36

35

30

29

18

Kaksi

25

22

16

24

20

21

25

22

Kolme

–

9

8

10

11

12

16

19

Neljä

–

8

4

3

6

7

8

12

Viisi

–

–

2

1

3

8

4

8

Kuusi

–

–

2

–

2

–

2

3

Enemmän
Yhteensä %
N

–

–

1

–

2

–

2

6

100
994

100
1 124

100
1 436

100
2 291

100
2 008

100
1 788

100
1 616

100
1 000

Vuosina 1919–2007
Suomessa rekisteröidyt
yhdistykset*.
* Luvuista on poistettu
selvimpiä uudelleen
rekisteröintejä, minkä vuoksi
kokonaisluvut ovat pienemmät
kuin yhdistysrekisterin juokseva
rekisterinumerointi.
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1946

distyksen toimintaan. Vastaavasti noin 40 prosenttia
oli viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut
yhden yhdistyksen toimintaan ja hieman enemmän
kuin yksi kolmesta oli osallistunut useamman yhdistyksen toimintaan. Täsmällisiä tietoja yhdistysjäsenyyksistä on kuitenkin vaikea saada jo pelkästään
siksi, että harva kykenee kysyttäessä ilmoittamaan
täsmällisesti kaikki yhdistysjäsenyytensä.
Yhdistysrekisterin perustamisvuodesta 1919
lähtien yhdistyksiä on perustettu keskimäärin
1 420 vuodessa. Vahvin yhdistysten perustamisbuumi osuu 1990-luvun loppupuolelle. Vuosina

1943

1940

1937

1934

1931

1928

1925

1922

1919

0

1995–2004 Suomessa rekisteröitiin noin 2 750 yhdistystä vuodessa. Toimivien yhdistysten määrien
laskemista tai edes arvioimista vaikeuttaa se, ettei
toimintansa lopettaneiden yhdistysten lukumääriä
tunneta. Tämän vuoksi arviot yhdistysten määristä
ovat vaihdelleet paljon. 150
Vaikka yhdistysten määrässä tai yhdistystoimintaan osallistumisen määrässä ei näytä tapahtuneen
suuria muutoksia, yhdistysosallistumisen luonne
on ainakin jossain määrin muuttunut. Tutkimusten
perusteella näyttää siltä, että uuden suomalaisen yhdistystoiminnan painopiste on siirtymässä laajasta
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yleisestä yhteiskunnallisesta toiminnasta erilaisten
elämäntapa- ja elämäntyyliyhdistysten suuntaan.
Nykymuotoiselle yhdistystoiminnalle ominaista
on kevyt ja usein projektiluonteinen sitoutuminen.
Yhdistystoiminnan näkyvää laskua on tapahtunut
etenkin yhteiskunnallisesti suuntautuneessa, esimerkiksi poliittista tai taloudellista vaikuttamista
varten perustetussa yhdistystoiminnassa. Erityisen
elinvoimaista yhdistystoiminta puolestaan on etenkin kulttuuri-, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa.
Pohjoismaalaisittain ammattiyhdistykset muodostavat Suomessakin suurimman järjestösektorin. Ammattiyhdistyksiin kuuluvien määrässä ei
ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia.
Toiseksi suurimmalla järjestösektorilla, liikunta- ja
urheiluseuroissa, jäsenmäärät ovat olleet kasvussa.
Samoin vapaaehtoisjärjestöissä jäsenosuudet ovat
kasvaneet. Henkilömäärillä mitattuna suomalaiset osallistuvat verrattain paljon myös kunnan- ja
kaupunginosayhdistyksin, eläkeläisjärjestöihin,
tuottajayhdistyksiin sekä poliittisiin järjestöihin,
jossa jäsenmäärät ovat kuitenkin olleet laskussa siinä missä esimerkiksi ympäristöjärjestöjen suosio on
ollut kasvussa.
Keskeisenä yleisenä kehityssuuntana yhdistyslaitoksen kokonaisuudesta erottuu perinteisen
puoluekytkentäisen poliittisen organisoitumisen
voimakas heikentyminen, jopa romahtaminen.
Myös useimmat aikaisemmin voimakkaat poliittisideologiset osakulttuurit ovat hiipuneet. Toisaalta
kulttuurin eri osa-alueiden, liikunnan ja muiden
vapaa-ajan harrastusten yhdistyksiä on vuosituhannen vaihteessa perustettu määrällisesti ja suhteellisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Taloudellis-ammatillisten yhdistysten ryhmän
osuus on pienentynyt, mutta sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ovat lievästi nostaneet osuuttaan
1990-luvulta alkaen.
Varsinaisten kansainvälisyyskysymyksiin keskittyvien yhdistysten osuus on pysytellyt noin prosentissa kautta vuosikymmenten. Yhdistystoiminta on
kuitenkin kansainvälistymässä, mikä näkyy jo siinä, kuinka monella kielellä yhdistykset ilmoittavat
nimensä rekisteröityessään yhdistysrekisteriin. Samoin uusimpien yhdistysten toimintaideat perus-

tuvat vanhoja yhdistyksiä useammin ulkomaisiin
lähteisiin.
Yhdistysmuodostus on pitkälle erikoistunutta
lähes kaikentyyppisten yhdistysten piirissä. Pienten ryhmien harrastusmuodot saavat omia yhdistyksiään, esimerkkinä musiikin eri muodot ja lajit,
moninaiset koira- ja kissarodut, urheilun ja liikunnan muodot sekä erilaisten merkkituotteiden harrastukset. Tällä alueella internet-pohjaiset ”harrastusyhteisöt” kilpailevat ilmeisen menestyksellisesti
perinteisten yhdistysten kanssa.
Internetyhteisöjen ja yhdistysten suhteesta sekä
erilaisten vapaaehtoisten yhteenliittymien kokonaisuudesta tiedetään melko vähän. Joitakin kehityssuuntia yhdistyskentän ”rakennemuutoksessa”
on kuitenkin nähtävissä. Erikoistuneen intressin
toteuttamiseen keskittyvässä yhdistyksessä toimiminen merkinnee useimmissa tapauksissa sitä, että
yhdistystoimintaan investoidaan vain pieni osa persoonallisuutta tai identiteettiä. 151
Toisaalta nähtävissä on, että pienten ja erikoistuneiden (”villien”) yhdistysten irtautuminen laajoista kansanliikkeistä ja poliittisista osakulttuureista
katkaisee perinteiseen yhdistystoimintaan liittyneen
enemmän tai vähemmän suoran vaikutuskanavan
poliittisen päätöksenteon keskuksiin. Perinteisesti yhdistyksillä on ollut rooli tyytymättömyyden
ja protestimielialan kanavoijina organisoituihin
uomiin. Tämä puolestaan on osaltaan rakentanut
yhteiskuntarauhaa ja poliittista koheesiota. Uusilla
yhdistyksillä on tyypillisesti vähemmän vuorovaikutusta kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten
tai instituutioiden kanssa kuin vanhemmilla yhdistyksillä. Monet uudet yhdistykset rikkovat vanhan
suomalaisen kansalaisyhteiskuntaperinteen, jonka
mukaisesti yhdistykset ovat eräänlainen osa poliittista ja kunnallista järjestelmää, ja toiminnallisesti
valtio- tai kuntasuuntautuneita. Voidaan ajatella,
että kansalaisyhteiskunta on jossain määrin astumassa askelen sivuun pitkään jatkuneesta kumppanuudestaan julkisen vallan kanssa. Monien mielestä
kehitys on tervetullutta ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan itsenäistä luonnetta. Kehityksellä on kuitenkin myös vaikutuksia kansalaisyhteiskunnan
vaikutusmahdollisuuksiin ja toimintaedellytyksiin.
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Suurten ja vakiintuneiden järjestöjen kautta kansalaisten näkemykset tulevat todennäköisemmin
paremmin kuulluiksi julkisen vallan valmistelussa
kuin pienten ja epämuodollisten.
Uudet yhdistykset ovat pienikokoisia paitsi
jäsenmääriltään, myös budjetiltaan ja toimintakapasiteetiltaan. Tutkimuksissa on havaittu, että
pienet yhdistykset ovat tehokkaampia yhdistysaktivistien ”tuottajia”; ne kykenevät suuria järjestöjä
paremmin muuntamaan muodollisen jäsenyyden
toiminnalliseksi aktiviteetiksi. Toisaalta poliittisen
järjestelmän legitimointi sekä hyvinvointiregiimin
toiminta edellyttää suurimittaista vapaaehtoisten ja
aktivistien joukon olemassaoloa ja toimintaa. Tämä piirre tulee korostumaan entisestään, etenkin
jos kolmannen sektorin odotetaan yhä enemmän
kantavan vastuuta heikommassa asemassa olevien
ryhmien asemasta ja palveluista.
Voidaankin arvioida, että niin uusilla pienillä
yhdistyksillä kuin suurilla ja perinteisilläkin yhdistyksillä on yhteiskunnassa tärkeä funktionsa: pienet
herättävät aktivismiin, suuret kykenevät toteuttamaan yhteiskunnan mittakaavassa jäsentensä, kohderyhmänsä, ja yhteiskunnallisten alajärjestelmien
kannalta välttämättömiä tehtäviä. 152
Osallistuminen järjestäytyneeseen kansalaistoimintaan on jakautunut epätasaisesti väestöryhmissä.
Järjestöjen kautta yhteiskuntaan kiinnittymättömien
osuus on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Huolimatta siitä, että yhdistystoiminta on
edelleen vireää, näyttää se kuitenkin polarisoituvan
muun muassa iän, hyvinvoinnin, koulutuksen, kielen ja asuinpaikan mukaan. Vaikka jäsenyyspohja ja
osallistuminen ovat yleisesti ottaen vahvoja, yhdistyslaitos on myös haasteiden edessä. Tutkimukset
osoittavat järjestelmällisesti, että sosioekonominen
asema vaikuttaa merkittävästi yhdistystoimintaan
osallistumiseen: ylemmät toimihenkilöt osallistuvat
selvästi eniten ja työttömät vähiten.
Koulutus on merkittävä yhdistystoimintaan
osallistumista selittävä tekijä. Korkeasti koulutetut
osallistuvat yhdistyksiin enemmän kuin muut väestöryhmät. Lisäksi ruotsinkieliset ja kaksikieliset
osallistuvat muita ahkerammin yhdistystoimintaan. Kuntatasolla ruotsinkielisissä ja kaksikielisis-
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sä kunnissa yhdistystoiminta on vireämpää kuin
muualla. Itä-Suomen ja Lapin haja-asutus alueilla
järjestäytyminen on ohuinta. Suurissa kaupungeissa järjestäytymisaste sijoittuu lähelle keskiarvoa.
Sekä järjestöosallistumisen kokonaismäärissä että
eri järjestötyyppien vetovoimaisuudessa kunnat
poikkeavat toisistaan paljonkin. Esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöihin kuuluvia on eniten varsinaisuomalaissa pienissä kunnissa ja vähiten PohjoisSuomessa. Kulttuurijärjestöihin taas liitytään eniten
ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa. 153
Yhdistysjäsenten keski-ikä on varsin korkea,
kun taas nuorimpien ikäryhmien kiinnostus muodolliseen yhdistysjäsenyyteen on hiipumassa. Tällä
tulee todennäköisesti olemaan vaikutuksia tulevaisuuden järjestötoimintaan. Etenkin nuoret osallistuvat vapaaehtoiseen yhteiskunnalliseen toimintaan
aikaisempaa laajemmin järjestöjen ulkopuolella ilman liittymistä jäseneksi. Lisäksi nuorten osallistuminen on hyvin eriytynyttä yhdistystyypin suhteen.
Nuoret osallistuvat suhteellisen vilkkaasti urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen toimintaan, mutta
ovat muutoin keskimääräistä vähemmän yhdistyksissä mukana. Tämä vahvistaa osaltaan huolta
nuorten kiinnittymisestä demokratiaan – vaikuttaa
siltä, että äänestämisen lisäksi myös yhteiskunnallisesti suuntautunut yhdistystoiminta on jäämässä
varttuneempien ikäryhmien varaan.

9.2 Suomalaiset ja
epämuodollinen kansalaistoiminta
Suomessa poliitikkoihin ja virkamiehiin pidetään
tutkimusten mukaan yhteyttä enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Selitystä tähän voitaneen etsiä
paitsi kansakunnan pienuudesta ja verraten pienistä
luokkaeroista, myös vaalijärjestelmästä, jossa kansalaiset äänestävät vaaleissa suoraan ehdokasta. Tämä
luo mahdollisuuden henkilökohtaiseksi koettuun
äänestäjä-edustajasuhteeseen. Kaiken kaikkiaan suorat yhteydenotot poliittisen osallistumisen muotona
eivät ole kovin yleisiä Euroopassa. 154
Paitsi ottamalla suoraan yhteyttä valmistelijoihin ja päätöksentekijöihin, suomalaiset pyrkivät
vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon myös
vetoomuksin, yleisönosastokirjoituksin ja suorin
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Eri vaikuttamistapoja käyttäneiden kuntalaisten osuudet (%) vuosina 1996, 2000 ja 2004.
Lähde: Suomen demokratiaindikaattorit (2006) s. 240, taulukko 12.3.
Taulukon lähdeaineisto: KuntaSuomi 2004 -kuntalaistutkimukset.

1996

2000

2004

1.

Nostanut asioita julkiseen keskusteluun

14

13

13

2.

Allekirjoittanut vetoomuksen

25

36

31

3.

Tehnyt kuntalaisaloitteen

6

3

3

4.

Osallistunut mielenosoitukseen

4

5

4

5.

Tehnyt valituksen tai oikaisuvaatimuksen

11

14

13

6.

Vaikuttanut järjestöjen / yhdistysten kautta

21

25

27

7.

Ottanut yhteyttä kunnallisiin luottamushenkilöihin

23

32

32

8.

Kirjoittanut yleisönosastokirjoituksen

8

10

10

9.

Osallistunut osto- tai maksuboikottiin

7

8

7

20

25

26

9

11

12

15 190

12 511–12 748

10. Ottanut yhteyttä kunnan johtavaan viranhaltijaan
11. Osallistunut puoluetoimintaan
(N)

kontaktein poliitikkoihin. Myös boikotit, maksuja ostolakot sekä rauhanomaiset mielenosoitukset
ovat osallistumismuotoja, joihin vähintään puolet
suomalaisista on joko osallistunut tai valmis osallistumaan. Eurooppalaisittain tarkasteltuna mielenosoitukset sen sijaan eivät ole erityisen suomalainen osallistumistapa. Samoin osallistuminen tai
valmius väkivaltaisiin osallistumismuotoihin ovat
marginaali-ilmiöitä Suomessa. Vain todella harva
on valmis tämäntyyppiseen mielenilmaukseen. 155
Monien osallistumistapojen käyttö lisääntyi
vuodesta 1996 vuoteen 2000. Samaan aikaan usko osallistumiskanavien tehokkuuteen kuitenkin
vähentyi selvästi. Uuden vuosituhannen puolella
muutokset ovat jääneet vähäisemmiksi. Kehitys on
ollut lisäksi kahdensuuntaista – joidenkin osallistumismuotojen suosio on hieman vähentynyt, toisten
hieman lisääntynyt.
Epämuodolliselle kansalaistoiminnalle on ominaista siirtyminen yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisiin ja pitkäjänteisistä projektimaisiin vaikuttamistapoihin. Epämuodollinen kansalaistoiminta organisoituu usein ainakin osittain internetin
avulla ja toimijoiden välisissä verkostoissa. Sille on

11 542–11 797

tyypillistä performatiivinen, elämyksellinen ja julkisuushakuinen toiminta. Sitoutuminen on kevyttä
ja hallintokeskeisyydestä on siirrytty enemmän autonomisuuteen. Kohteena on yhteiskunnallisten rakenteiden ja hallinnon sijaan usein henkilökohtainen
elämänpiiri ja mediajulkisuus. Toiminta on samaan
aikaan paikallista ja kansainvälistä, mutta myös hyvin
heterogeenistä. Epämuodollisen kansalaistoiminnan
korostuminen asettaa demokratian toimivuudelle
haasteita, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia. On
todennäköistä, että uutta kansalaisyhteiskuntaa syntyy jatkossa yhä enemmän perinteisen rekisteröityneen yhdistystoiminnan ulkopuolelle. Tällöin myös
hallinnon on määriteltävä oma suhtautumisensa
epämuodolliseen kansalaistoimintaan ja ratkaista
esimerkiksi se, minkälaiset yhteistyön muodot ovat
mahdollisia ainoastaan rekisteröityneen yhdistystoiminnan kanssa tai miten epämuodollista kansalaistoimintaa voidaan tai tulisi resursoida.
Vapaamuotoisissa verkostoissa valta ja vastuu
eivät välttämättä kohtaa, ja toiminnan konkreettisia tuloksia voi olla vaikea mitata. Epämuodollisen kansalaistoiminnan ja verkko-osallistumisen
lisääntyessä yksilöiden vaikutusmahdollisuudet
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monipuolistuvat. Järjestörakenteita ei välttämättä tarvita turvaamaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, vaan kaikilla on periaatteessa
mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
ja perustaa erilaisia vapaamuotoisia liikkeitä. Toiminnan monipuolistumisen ja pirstoutumisen
myötä yksilöillä on enemmän matalan kynnyksen
tarttumapintoja tulla mukaan yhteiskunnalliseen
vaikuttamistyöhön. Verkkoyhteisöjen valtavat käyttäjämäärät tarjoavat parhaimmillaan hyvän potentiaalin ihmisten mobilisaatiolle. Samalla korostuvat
osallistumisen tasa-arvoisuus, vaikuttamiskeinojen
läpinäkyvyys ja moninaisuus sekä ylipäätään päätöksenteon avoimuus. 156 Toisaalta epämuodolliseen osallistumiseen liittyy myös ongelmallisempia
ulottuvuuksia. Lyhytaikaisessa ja epämuodollisessa
osallistumisessa pyritään tyypillisesti vaikuttamaan
tässä ja nyt käsillä olevaan konkreettiseen kysymykseen – asia ei kytkeydy laajempaan yhteyteensä eikä
vaikuttamiseen sisälly vastuuta tai velvoitteita.

9.3 Kansalaisyhteiskunnan haasteet
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
KANE määritteli ensimmäisen toimintavuotensa
aikana (2008) vision suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta 2015 sekä ns. ”ajopuuskenaarion kuvaamaan todennäköistä kehitystä, mikäli muuhun
ei aktiivisesti pyritä. 157
Neuvottelukunnan visio kansalaisyhteiskunnasta 2015 on seuraava:
”Kansalaisyhteiskunta on arvostettu, samaan
aikaan globaali ja paikallinen osallistumisen, yhteisen oppimisen, vuorovaikutuksen ja tarvittaessa
kriittisenkin vaikuttamisen areena. Suomalaisen
kansalaisyhteiskunnan tunnuspiirteitä ovat kansalaisten aktiivinen osallisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu
ja uudistajuus. Kansalaisjärjestöissä ja erilaisissa
verkostoissa syntyy sosiaalista pääomaa, luottamusta, hyvinvointia ja vakautta. Vahva, moniarvoinen ja
monimuotoinen kansalaisyhteiskunta takaa suomalaisen demokratian elinvoimaisuuden.”
KANE:n visiovalmistelussa on kuitenkin arvioitu, että ilman aktiivista ponnistelua kansalaisyhteiskunnan kehitys kulkee todennäköisemmin
ns. ”ajopuuskenaarion” suuntaan:

93

”Vuonna 2015 julkinen sektori on ulkoistanut
merkittävän osan palveluista järjestöjen tuotettaviksi.
Kilpailutetussa järjestöjen palvelutuotannossa kilpailutekijöinä ovat kustannustehokkuus, ammattimaisuus ja laatu. Julkisen sektorin rahoitus järjestöissä
toteutuu lähinnä ostopalveluiden kautta. Etenkin
keskusjärjestöillä on vahva asema asiantuntijaorganisaatioina, mutta monet järjestöt ovat taloudellisten resurssien niuketessa joutuneet rajaamaan vaikuttamis- ja toiminta-aluettaan. Vapaaehtoistyö ja
yhteiskunnallinen osallistuminen ylipäätään ovat
hiipumassa ja järjestöjen jäsenkunta harmaantunut.
Nuorten aikuisten äänestysaktiivisuus on Euroopan
matalimpia. Erityisesti nuorten ja maahanmuuttajaväestön yhteiskunnallinen syrjäytyminen on johtanut
väkivaltaisiin purkauksiin. Yhteiskunnassa toimii pieni mutta aktiivinen, kansainvälisesti verkottunut ja
pääasiassa kuluttajavalintoja vaikuttamiskeinoinaan
hyödyntävä verkkokansalaisyhteiskunta.”
Ajopuuskenaarion ja KANE:n vision keskeinen
ristiriita liittyy siihen, millä keinoin voidaan vahvistaa eri kansalaisryhmien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja samalla turvata, ettei yhteiskuntaan
synny yhteiskunnallisesti syrjäytyneiden ryhmiä.
On tärkeää, että kansalaisyhteiskunta jatkossakin
säilyy monimuotoisena ja moniarvoisena. Niin
perinteiselle kuin uusimuotoisellekin kansalaistoiminnalle on luotava edellytyksiä. Hallinnon tavoin
myös järjestöjen on jatkuvasti kehitettävä omia toimintamuotojaan tarjotakseen foorumin kansalaisten osallisuudelle ja vaikuttamiselle.
Toinen vision ja ajopuuskenaarion välinen haaste
liittyy järjestöjen asemaan ja rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestöjen palveluilla on suuri merkitys
yhteiskunnallemme. On kuitenkin huolehdittava, ettei järjestötoimintaa tarkastella yksinomaan täydentävänä julkisten palvelujen tuottajana vaan tunnistetaan
sen laaja-alainen ja monimuotoinen rooli ja merkitys.
Kansalaisjärjestöt eivät ole osa julkista sektoria tai elinkeinoelämää. Kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuden
kannalta on tärkeää, että ne jatkossakin voivat voimia
ensisijaisesti aatteellisista lähtökohdista, ilman että
tarpeettomasti joutuvat muovaamaan toimintaansa
elinkeinoelämän käsitteiden, toimintatapojen tai toimintalogiikan mukaiseksi.
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Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan
visioprosessissa vision toteutumisen keskeisiksi
haasteiksi todettiin seuraavat:
• Osallisuuden toteutuminen ja vahvistaminen
• Moniarvoisuus ja monimuotoisuuden
vahvistaminen
• Kansalaisyhteiskunnan arvostuksen
vahvistaminen julkishallinnossa
• Kansalaisjärjestöjen ja verkostojen
toimintaedellytykset
• Järjestöjen oma uudistumiskyky
KANE:n esille nostamia haasteita käsitellään
yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa.

9.4 Osallisuuden vahvistaminen
Alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on voimistunut viime vuosikymmenien aikana. Nuorta ja
koulutettua väestöä siirtyy koulutuksen ja työn
perässä suurempiin kaupunkeihin, minkä seurauksena on vaarana, että kouluttamattoman ja ikääntyneen väestön suhteellinen osuus syrjäseuduilla
kasvaa. Sisäinen muuttoliike katkoo myös suku- ja
perheyhteyksiä ja erityisesti vanhukset jäävät helposti yksin. Alueellinen jakautuminen ja muuttoliike haastavat monella tapaa niin syrjäseudut kuin
kasvukeskukset.
Eräiden väestöryhmien, kuten kouluttamattomien, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten valmiudet
kiinnittyä yhteiskuntaan ovat usein muuta väestöä
heikommat. Useille edellä mainittuun ryhmään
kuuluville esimerkiksi vakituisen työn saanti on
vaikeaa. Tutkimusten mukaan heikommassa asemassa olevien erityisryhmien yhteiskunnallinen
aktiivisuus on myös vähäisempää. Tämä on entisestään kasvattanut hyvinvointieroja. Näiden ryhmien
elämän- ja arjenhallintataitoja, yleisiä valmiuksia
kansalaistoimintaan sekä osallistumismahdollisuuksia tulisi vahvistaa. Myös maahanmuuttajien
osallistumismahdollisuuksiin tulisi kiinnittää erityishuomiota ja tunnistaa osallistumiseen liittyvät
haasteet. Maahanmuuttajien on esimerkiksi tärkeää
omaksua uuden kotimaansa kansalaisen perustiedot ja -taidot sekä tuntea kansalaisuuden ja demokratian säännöt ja mahdollisuudet.

Huono-osaisten erityisryhmien osallisuus
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
asetti Kansalaisyhteiskunnan tila ja osallisuus -työryhmän loppuvuodesta 2007 valmistelemaan ehdotuksia osallisuuteen ja sen vahvistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Osallisuustyöryhmän aloittamaa
työtä jatkaa KANE:n piirissä osallisuusjaosto, jonka
keskeisiä painopisteitä ovat kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuudet sekä nuorten ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuus.
Jaosto järjesti Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa huhtikuussa 2009 seminaarin, jossa
käsiteltiin huono-osaisten erityisryhmien aktiivista
kansalaisuutta ja osallisuutta.
Huono-osaisuus viittaa paitsi köyhyyteen myös
kulttuuristen ja sosiaalisten resurssien puutteeseen.
Se voidaan käsittää laaja-alaisena elinoloja, elämäntapaa tai elämisen laatua koskevien puutteiden esiintymisenä. Lähtökohta huono-osaisten osallisuuden
vahvistamiseen saattaa turhan usein olla erityisryhmien aktivointi ylhäältäpäin ryhmien omaehtoisen
osallistumisen helpottamisen sijaan. 158
Vaikka osallisuuden vahvistamisen tarve koskee koko väestöä, on erityishuomiota kiinnitettävä huono-osaisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin
ihmisryhmiin. Polarisaation seurauksena erot yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja arjen taidoissa
ovat kasvamassa entistä suuremmiksi. Samalla on
kuitenkin syytä välttää leimaamasta tiettyjä ihmisryhmiä, kuten vammaisia tai kouluttamattomia,
väistämättä huono-osaisiksi.
Päihteidenkäyttäjien, vankien, toimeentulotuen saajien ja asunnottomien osallistumismahdollisuuksien voidaan arvioida olevan keskimääräistä
heikommat, vaikka tutkimusta aiheesta onkin tehty niukasti. Edellä mainitut ryhmät unohdetaan
helposti myös heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Vastuu korostuu monesti oikeuksien ja
mahdollisuuksien kustannuksella. Vaikutusvallan
vähyys suhteessa omaan elämään saattaa johtaa yhteiskunnasta eriytymiseen. Päihteidenkäyttäjillä korostuu tämän lisäksi arjen taitojen ja sosiaalisten tukiverkostojen merkitys. Helposti ajatellaan, etteivät
päihteidenkäyttäjät voi osallistua tai olla osallisina

OSA 2: ”Pieni demokratia”

edes omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon
ennen päihteiden käytön lopettamista. 159
Vankien osallisuutta rajoittaa muiden tekijöiden ohella itse vankeusrangaistus, mikä samalla
vieraannuttaa vankia muusta yhteiskunnasta. Paluu
vapauteen ja sopeutuminen saattaa tämän vuoksi
olla vaikeaa. Vankien osallisuutta yhteiskuntaan
onkin tutkittu lähinnä sopeutumisen ja elämänhallinnan, ei niinkään aktiivisen kansalaisuuden
kautta. Yhteiskuntaan sopeutumisen näkökulmasta
ongelmallista on myös yhteiskunnan sopeutuminen
vapautuneeseen vankiin. Vanki on usein muun yhteiskunnan näkökulmasta vanki vielä vapauduttuaankin. Olisikin tarpeellista tutkia vankien osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä vankeuden
aikana että sen jälkeen. Tutkimustiedosta voisi olla
hyötyä vankien yhteiskuntaan sopeutumisen edistämisessä. 160
Asunnottomuus on erityisen ongelmallista
osallisuuden näkökulmasta, sillä asunto voidaan
nähdä yhteiskuntaan integroitumisen perusedellytyksenä. Toisaalta asunnottomuudella on erilaisia muotoja tilapäisestä pysyvään, tuttavien luona
majailusta kadulla elämiseen. Asunnottomat, kuten
vangitkin, ovat pääasiassa miehiä. Usein asunnottomuuteen yhdistyy myös muita huono-osaisuuden
tunnusmerkkejä kuten päihteiden käyttö ja toimeentulotuen varassa eläminen. Erityisenä ongelmana muiden erityisryhmien tapaan on, etteivät
asunnottomat useinkaan pääse itse osallistumaan
asunnottomuudesta käytävään yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. 161
Pitkäaikaistyöttömien ja koulupudokkaiden
aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta on tutkittu
Suomessa melko vähän. Ryhmät menevät osittain
myös limittäin, sillä peruskoulun jälkeen opintonsa
päättäneistä noin kolmannes on työttömänä. On
kuitenkin huomioitava, että molempiin ryhmiin
kuuluu myös aktiivisia kansalaisia, jotka eivät ole
syrjäytymisvaarassa. Erityisesti työttömyyttä tarkastellaan usein rakenteiden kautta, jolloin yksilö
saattaa jäädä huomiotta. Aktivointipolitiikka edellyttää, että henkilö on töissä tai opiskelee, ennen
kuin hän voi täysivaltaisesti osallistua ja omaksua
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aktiivisen kansalaisen roolin. Tämän voidaan nähdä rajoittavan yksilön valinnanvapautta ja oikeutta
tulla kuulluksi. Samoin kuin muidenkin ryhmien
kohdalla, työttömiin ja koulupudokkaisiin kohdennettujen toimien voidaan nähdä olevan aktivointia
ylhäältäpäin ryhmien omatoimisen osallistumisen
sijaan. 162
Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveyskuntoutujien osallisuus nostaa esiin kysymyksen erilaisuuden hyväksymisestä ja yksilönvapauden kunnioittamisesta. Vammaisten osallisuuden
kohdalla korostuvat minäkuvan merkitys, dialogisuus sekä vertaistoiminnan hyödyt. Vammaiset
saattavat helposti jättää omaa elämäänsä koskevan
päätöksenteon muille, jos he eivät koe itseään täysivaltaisiksi. Tämä rajoittaa myös vammaisten halua
osallistua muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.
Läheisen sairastuminen tai vammautuminen vaikuttaa merkittävästi myös lähiomaisten elämänpiiriin ja osallisuuteen, mikä saattaa pahimmassa
tapauksessa johtaa heidänkin osittaiseen syrjäytymiseensä. Tämän ehkäisemisessä tärkeässä roolissa
ovat omaisten vertaistukiryhmät. 163
Sukupuolinäkökulma liittyy olennaisesti muihin yhdenvertaisuusnäkökulmiin. Asunnottomista, vangeista ja päihteidenkäyttäjistä enemmistö on
miehiä. Naisvähemmistöllä on kuitenkin erityistarpeita, jotka on otettava huomioon palvelujen ja
hoitomuotojen kehittämisessä. Vammaiset naiset
ovat usein moniperustaisen syrjinnän kohteena
esimerkiksi työmarkkinoilla. Vammaisten naisten
elinolojen parantamiseksi tarvitaan tutkimusta ja
faktatietoa heidän elämästään. Vammaisten naisten
pitää saada olla kuultavana heitä koskevissa päätöksenteossa.
Myös Suomessa köyhyys on naisistunut. Yksinhuoltajien, jotka pääsääntöisesti ovat naisia, toimeentulotukiköyhyys on kaksinkertainen verrattuna kahden elättäjän perheisiin. Eläkeikäisten naisten taloudellinen tilanne on usein huonompi kuin
vastaavanikäisten miesten. Maahanmuuttajanaiset
syrjäytyvät maahanmuuttajamiehiä helpommin, ja
maahanmuuttajanaisten euron on arvioitu olevan
vain 15–20 senttiä.
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Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen
Maahanmuuttajien osallistumiseen liittyvät kysymykset ovat pääosin samanlaisia kuin syntyperäisillä suomalaisillakin, mutta maahanmuuttajien
osallistumismahdollisuuksiin liittyy myös eräitä
erityiskysymyksiä. Osallistumista heikentäviä yleisiä
tekijöitä ovat esimerkiksi maahanmuuttajien keskimääräistä korkeampi työttömyysaste ja alhaisempi
tulotaso. Nämä tekijät keskittyvät lisäksi nimenomaan naisiin ja tiettyihin kansalaisryhmiin. Osallistumismahdollisuuksien kannalta keskeisessä asemassa ovat esimerkiksi yhteiskuntatiedon ja omia
osallistumisoikeuksia koskevan tiedon riittävyys
sekä osallistumisen edellyttämä kielitaito. Kunnilla
on yleisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta,
johon kuuluu kielikoulutuksen ohella tiedon tarjoaminen yhteiskunnasta.
Osallistumishalukkuutta saattavat vähentää
kotimaassa saadut huonot kokemukset poliittisesta
osallistumisesta. Myös hyvillä etnisillä suhteilla ja
syrjimättömyydellä on suuri merkitys osallisuuden
kokemisessa. Tunne syrjinnästä ja siitä, että viranomaiset eivät puutu syrjintään, saattaa vaikuttaa
heikentävästi osallistumishaluun. Toisaalta väestöryhmien väliset suhteet vaikuttavat siihen, miten maahanmuuttajat pääsevät osaksi esimerkiksi
asuinyhteisöjä ja suomalaista järjestömaailmaa.
Maahanmuuttajien osallistumista tarkastellessa
erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, eikä maahanmuuttajaidentiteetti välttämättä ole motivaatio
poliittiselle osallistumiselle. Myös osallistumisaktiivisuuden tai osallistumattomuuden taustalla olevat
syyt saattavat vaihdella suuresti. Aktivoituminen
saattaa myös tapahtua vasta vuosia maahan muuton jälkeen – tai vasta seuraavassa sukupolvessa.
Toisaalta uskomus maassa oleskelun väliaikaisuudesta saattaa vähentää kiinnostusta osallistumiseen.
Mikäli ns. ensimmäiselle maahan muuttaneelle sukupolvelle suomalaisen yhteiskunnan toimintaan
osallistumisen mahdollisuudet jäävät vieraiksi, eivät he voi myöskään tukea täysipainoisesti lapsiaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa.
Maahanmuuttajien integroituminen tasavertaisiksi toimijoiksi suomalaiseen kansalaisyhteiskun-

taan on osa onnistunutta kotoutumista ja aktiivisen
kansalaisuuden rakentumista. Tämän tarkoittaa toisaalta maahanmuuttajien itseorganisoitumista, eli
maahanmuuttajien oman järjestötoiminnan kehittämistä sekä sitä kautta yhteisöjen ja yksilöiden kotoutumista, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Samanaikaisesti on tärkeää, että maahanmuuttajilla on mahdollisuuksia osallistua suomalaisten
järjestöjen toimintaan.
Maahanmuuttajien omat järjestöt toimivat kohderyhmänsä vaikuttamiskanavana ja edunvalvojana
sekä viranomaisten yhteistyökumppaneina. Lisäksi
maahanmuuttajien omilla järjestöillä on vähemmistökulttuurien ja -kielten tuntemus sekä verkostot,
joiden avulla ne voivat edistää maahanmuuttajien
osallistumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisaalta järjestöt tarjoavat maahanmuuttajille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan, perinnettään ja kieltään, millä on merkittävä
rooli erityisesti lasten ja nuorten oman identiteetin
vahvistamisessa sekä suomen tai ruotsin kielen oppimisessa. Järjestöt ovat maahanmuuttajille myös
merkittävä vertaistuen lähde. Kansalaisyhteiskunta
tuo myös eri toimijat yhteistyöhön, mikä edistää
kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
Tiivistetysti voidaan sanoa, että maahanmuuton
kautta Suomeen tulleiden henkilöiden ja ryhmien
omat järjestöt toimivat muun muassa
• oman kulttuurin, perinteen ja historian sekä
kielen ylläpitäjinä
• kotoutumisen edistäjinä
• maahanmuuttajien vaikuttamis- ja
osallistumiskanavina
• ryhmien edustajina viranomaisiin päin
• viranomaisten ja muun järjestökentän
yhteistyökumppaneina ja asiantuntijatahoina
• kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäjinä
Tehokkaan rasismin ja syrjinnän vastaisen politiikan sekä eri ryhmien välisen vuoropuhelun tukemisen voidaan nähdä edistävän osallisuutta. Euroopan
unionin tuella jäsenmaiden on ollut mahdollista
kehittää syrjinnän vastaista työtä horisontaalisesta,
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eri syrjintäperusteet (etninen alkuperä, uskonto tai
vakaumus, vammaisuus, ikä, seksuaalinen suuntautuminen sekä moniperusteinen syrjintä) kattavasta
lähtökohdasta. Eri ryhmiä edustavien järjestöjen,
viranomaisten, median ja työelämän osapuolten
yhteistyötä on viety eteenpäin muun muassa kansallisten syrjinnän vastaisten kampanjoiden avulla
jo vuodesta 2002 lähtien. Kampanjoita rahoitettiin
ensin Yhteisön syrjinnänvastaisesta ohjelmasta ja sen
jälkeen Progress-ohjelmasta vuoteen 2014 saakka.
Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 ja sen toteuttamiseksi valmistellut kansalliset strategiat ovat toimineet perustana horisontaalisen lähestymistavan kehittämiselle eri jäsenmaissa.
Koulutus on yksi keino moniarvoisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen.
Koulutusta tulisikin kehittää esimerkiksi kehittämällä
monikulttuurista ja rasismin vastaista kansalaiskasvatusta koulujen ja järjestöjen yhteistyönä. Nämä teemat
tulisi myös sisällyttää hallinnon henkilöstökoulutusohjelmiin. Hallinnon eri tasoilla tulisi kehittää eri
etnisten ryhmien välistä vuoropuhelua tukevia foorumeita sekä suunnata resursseja tätä vuoropuhelua
edistäviin hankkeisiin. Myös eri kulttuureita ja uskontoja koskevan tiedon tarjontaa tulisi lisätä.
Maahanmuuttajien omat järjestöt tarvitsevat
usein tukea siihen, että niillä olisi riittävät resurssit
toimia tasavertaisina toimijoina ja kumppaneina
suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedon, neuvonnan, ohjauksen ja
koulutuksen tarvetta. Maahanmuuttajien omat järjestöt myös tarvitsevat rahallista tukea hankkeisiin
ja perustoiminnan aloittamiseen ja ylläpitämiseen.
Myös verkostoituminen on tärkeää. Kumppanuuden kautta myös tieto leviää ja demokratia sekä kansalaistaidot vahvistuvat ruohonjuuritasolla.
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
on tehnyt selvityksen maahanmuuttajajärjestöjen
kokemuksista toimintansa rahoittamisesta. Selvityksen tuloksena havaittiin, että keskeisiä ongelmia
maahanmuuttajajärjestöjen rahoitushakuprosessissa ovat järjestöjen vähäinen hallinnollinen osaaminen, puutteellinen kielitaito, heikko suomalaisen
järjestökulttuurin ja lainsäädännön tuntemus sekä
näistä seuraavat hakemuslomakkeiden täyttämis-
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vaikeudet. Tämän lisäksi maahanmuuttajille kohdennettu projektikoulutus koettiin riittämättömäksi ja toiminta-avustusten sekä työttömyysturvan ja
palkkatuen myöntämiskriteerit tiukoiksi. ETNO
päätyi suosittelemaan muun muassa avustuslomakkeiden yhtenäistämistä ja selkeyttämistä sekä
avustusten myöntämisehtojen uudistamista maahanmuuttajajärjestöjen näkökulmasta.
Nuorten ja ikääntyvien osallisuus
Nuorten osallisuuden vahvistaminen nousee erityiskysymykseksi pohdittaessa osallistuvan demokratian
tulevaisuutta ja keinoja osallisuuden vahvistamiseen.
Nuorten osallistuminen on vahvasti polarisoitumassa. Vaikka suuri osa nuorista on erittäin aktiivisia,
jää merkittävä osa kiinnittymättä yhteiskuntaan. Ikä
muodostaa tärkeän taustatekijän erilaisissa osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvissä tutkimuksissa.
Nuorten kiinnostus perinteiseen kansalaisvaikuttamiseen – äänestämiseen tai järjestöosallistumiseen
– on olennaisesti vähäisempää kuin varttuneemmilla
ikäryhmillä. Kiinnostukseltaan politiikkaan ja perinteiseen kansalaistoimintaan suomalaisnuoret sijoittuvat vuosikymmenen takaisessa kansainvälisessä
vertailussa viimeiselle sijalle.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan osallisuusteeman valmistelussa on noussut
esille kysymyksiä esimerkiksi yhteiskunnallisten
sisältöjen vahvistamisesta kouluopetuksessa sekä
osallistumista ja vaikuttamista tukevien työtapojen
kehittäminen kouluissa. KANE:n kantana on myös
ollut, ettei oppilaskuntien perustamisen tulisi peruskouluissakaan olla kiinni opetuksen järjestäjästä,
vaan oppilaskunnan perustamisen tulisi olla lakisääteistä kuten lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Ehdotukseksi on nostettu mahdollisuus
sekä kouluille että vanhemmille suunnatusta demokratiakasvatuksen ”maineenpalautuskampanjasta”,
jolla pyrittäisiin madaltamaan koulujen ja kotien
kynnystä poliittis-yhteiskunnallisten sisältöjen käsittelemiseen lasten ja nuorten kanssa. Samoin on
ehdotettu peruskoulun työelämään tutustumisjakson kaltaista tutustumista järjestötoimintaan.
Demokratiakasvatusta ja nuorten osallisuutta
käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 12.
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Väestö Suomessa ikääntyy nopeasti. Ennen
1960-lukua syntyneet sukupolvet ovat omia lapsiaan
ja lapsenlapsiaan aktiivisempia niin äänestäjinä
kuin esimerkiksi järjestöosallistujina. Ikääntymisen myötä osallistumisen kynnykset kuitenkin
nousevat. Esimerkiksi yleisen äänestysaktiivisuuden ennakoidaan heikentyvän edelleen sekä uusien
sukupolvien alhaisen äänestysaktiivisuuden vuoksi
että väestön ikääntymisen seurauksena. Ikääntyvien
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin tuleekin
kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.
Uusi tieto- ja viestintäteknologia avaa mahdollisuuksia myös ikääntyvän väestön osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Vaikka
esimerkiksi eläkeläisten internetin käyttö on vielä
olennaisesti vähäisempää kuin työssäkäyvän väestön, käyttää jo useampi kuin joka kolmas eläkeläinen internetiä säännöllisesti ja osuus kasvaa
nopeasti. Esimerkiksi liikuntarajoitteista kärsiville
vanhuksille vuorovaikutus ja vertaistuki tai esimerkiksi mahdollisuus yhdistysten kokousten järjestämiseen verkon välityksellä avaavat uusia mahdollisuuksia aktiivisen kansalaisen roolin ylläpitämiseen.
Esteettömyys ja saavutettavuus nousevat tärkeiksi
kysymyksiksi sekä verkossa että verkon ulkopuolella
olevia osallistumis- ja vaikutuskanavia kehitettäessä.
Myös erilaisten neuvonta- ja tukipalveluiden kehittäminen teknologia-avusteiseen osallistumiseen sekä ikääntyvän väestön tarpeet huomioon ottava järjestelmien käytettävyystestaus on jatkossa tärkeää.
Vanhustyön keskusliitto toteaa ikääntymispoliittisessa ohjelmassaan vuodelta 2009, että ikäihmisillä on oltava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen
sekä tasa-arvoiseen kohteluun ja osallistumiseen
yhteiskunnassa. Erityisen tärkeätä tämä on silloin,
kun kyseessä on sairas ja hauras vanhus, joka ei enää
omin voimin kykene ajamaan asiaansa. Keskusliitto
korostaa, että iäkästä ihmistä ja hänen mielipiteitään
sekä toiveitaan on aina kuultava.
Yhtenä ratkaisuna vanhusten oikeuksien vahvistamiseksi on esitetty lain säätämistä vanhusten
asemasta ja oikeudesta saada palveluita. Lain keskeisenä tarkoituksena olisi voimistaa vanhusten
tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa, edistää ja
tukea heidän toimintakykyään sekä turvata tarkoi-

tuksenmukaisen palvelukokonaisuuden saaminen.
Paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi on myös esitetty paikallisten edustuksellisten toimielinten, vanhusneuvostojen, perustamista. Esimerkiksi Tanskassa vanhusneuvostot ovat
lakisääteisiä ja niiden edustajat valitaan vaaleilla.
Vanhusneuvostojen kautta saadaan käyttöön ikäihmisten oma panos kuntien toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja turvataan siten parempi
käyttäjän äänen kuuleminen.
Osallisuutta vahvistavat toimenpiteet
Kansalaisyhteiskunta voi tarjota erityisryhmille
osallisuuden kokemuksia ja vertaistukea sekä hyviä
kanavia kouluttautumiseen. Vertaistuki ja osallisuus
vahvistavat myös tutkimusten mukaan itsetuntoa
ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Esimerkiksi kieli- tai kommunikaatiovaikeuksien tai
liikuntaesteiden takia heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien omaehtoinen osallistuminen
ja kansalaistoiminta vaatii kuitenkin usein tukea.
Kielteiset ilmiöt, kuten rasismi ja syrjintä, saattavat
sen sijaan johtaa väestöryhmät ylittävien kontaktien
välttämiseen ja ryhmien sulkemiseen tai sulkeutumiseen yhteiskunnan ulkopuolelle.
Tärkeintä erityisryhmien osallistumismahdollisuuksien parantamisessa on kuunnella näihin
erityisryhmiin kuuluvia ja ottaa ryhmät aktiivisiksi
osapuoliksi mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Jokaisen kansalaisen tulisi myös tietää perusoikeutensa. Perustuslain uudistamisen yhteydessä voisi olla sopiva hetki käynnistää laajamittainen hanke perustuslakiin kirjattujen kansalaisten
perusoikeuksien tunnetuksi tekemiseksi. Tavoitteena olisi kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja
lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisista liikkeistä sekä
monimuotoisesta, vapaasta ja omaehtoisesta kansalaistoiminnasta. Kampanjatoimien erityiskohderyhmänä olisivat nuoret ja maahanmuuttajaväestö.
Olisi myös selvitettävä, miten voidaan lisätä kokemusta siitä, että osallistuminen ei ole vain
muodollisuus, vaan että sillä on tosiasiallista vaikuttavuutta. Tämä voi tapahtua esim. lisäämällä tiedottamista myös niistä prosesseista, joissa päätökset
on tehty sekä perustelemalla päätökset tavalla, josta
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käy ilmi, miten eri tahojen esittämät näkökulmat
on otettu huomioon. Elämän- ja arjenhallintataitoja tulisi vahvistaa hyvinvoinnin edistämiseksi
osoittamalla resursseja kansalaistoimijoiden kokeiluprojekteille, joissa erilaiset väestöryhmät voivat
itse osallistumalla oppia kansalaisena toimimisen
perustietoja ja -taitoja. Vapaaehtois- ja järjestötoimintaan osallistumisella (esim. vapaapalokuntatoiminta) ei tulisi olla kielteistä vaikutusta erilaisten
sosiaalietuuksien saamiseen.

9.5 Kansalaisyhteiskunnan
arvostuksen vahvistaminen
Yhtenä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvänä haasteena Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunta KANE nosti visiotyössään esille
kysymyksen kansalaisyhteiskunnan arvostuksesta.
Visiotyössä kannettiin huolta siitä, että käynnissä
oleva kehitys voi olla johtamassa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan marginalisoitumiseen
ja sulautumiseen osaksi suomalaista palvelujärjestelmää. Vaikka järjestöillä on merkittävä rooli palvelutuotannossa, kansalaisyhteiskunnan rooli on
kuitenkin paljon laajempi. KANE:n valmistelussa
pidettiinkin tärkeänä, että kansalaisyhteiskunnan
merkitystä ja moniulotteista roolia osallistumisen,
oppimisen, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen
areenana sekä hyvinvoinnin, sosiaalisen pääoman,
luottamuksen ja vakauden tuottajana tuodaan esiin.
Yhtenä keinona kansalaisyhteiskunnan roolin
puntarointiin ja kansalaisyhteiskunnan arvostuksen
vahvistamiseen on nähty laaja hallinnon kansalaisyhteiskuntasitoumus, jossa kansalaisyhteiskunnan
toimijat ja hallinto yhdessä toteavat kansalaisyhteiskunnan roolin ja merkityksen suomalaisessa
yhteiskunnassa, kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon
kumppanuuden eri muodot sekä keinot, joilla kansalaisyhteiskunnan osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa turvataan. Sitoumus voisi myös
toimia pohjana ministeriöiden ja kuntien kansalaisyhteiskuntastrategioille ja niiden päivittämiselle.
Idea kansalaisyhteiskuntasitoumuksesta on lähtöisin Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Virossa laadituista sitoumuksista, joista erityisesti Ruotsin sitoumuksen rajaus on kuitenkin suppeampi. Sopimus koskee
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ensisijassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja valtion
ja kuntien keskeistä yhteistyötä. Sen tavoitteena on
vahvistaa yhdistysten roolia yhteiskunnallisina mielipidevaikuttajina, monipuolistaa palveluntuotantoa
sosiaali- ja terveyssektorilla, taata järjestöille yhdenvertaiset mahdollisuudet kilpailla muiden palveluntuottajien kanssa sekä luoda pohja julkishallinnon ja
järjestöjen entistä tiiviimmälle yhteistyölle. Sopimuksella on poliittisen kentän laaja tuki ja sitä on tarkoitus päivittää joka viides vuosi. Budjetista sopimuksen
toteuttamiseen on varattu 2,6 miljoonaa kruunua
(noin 246 000 euroa) vuodelle 2009.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan valmistelussa on myös esitetty kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä koskevan koulutuksen
toteuttamista hallinnossa. Koulutuksen tavoitteena
olisi vahvistaa virkamiesten kansalaisyhteiskunnan
tuntemusta. Sisäasiainministeriössä on omaksuttu
käytäntö, jonka perusteella jokaisella virkamiehellä
on oikeus käyttää yksi työpäivä vuodessa vapaaehtoistyöhön. Käytäntö antaa virkamiehille mahdollisuuden tutustua kansalaisjärjestöjen toimintaan
ja toimintatapoihin. Vastaavia tutustumismahdollisuuksia voidaan ajatella sisällytettäväksi esimerkiksi
yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opetukseen,
mutta myös peruskoulu- ja lukio-opetukseen peruskoulujen työelämään tutustumisjakson tavoin. Näin
kansalaisyhteiskunnan tunnettuuden vahvistaminen
tukisi osaltaan myös koulujen demokratiakasvatusta.
Myös ehdotus vuotuisen demokratiapalkinnon
perustamisesta voi osaltaan nostaa esiin kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja vahvistaa sen arvostusta. Demokratiapalkinto voitaisiin myöntää kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistyötä tai osallisuutta
edistävälle hankkeelle, toimenpiteelle, toimijalle tai
innovaatiolle. Demokratiapalkinnon myöntäjänä
tai valmistelijana voisi toimia Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE.

9.6 Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
Yleishyödyllisen palveluntuotannon suhde
aatteellisen toimintaan
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan
puitteissa tehtiin 2008 alustavaa kartoitustyötä siitä,
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millaisia vaikeuksia ja haasteita järjestöt ovat kohdanneet sisämarkkinasääntelyyn, erityisesti hankintalainsäädäntöön liittyen ja millaisia ovat järjestöjen
kokemukset ja kohtaamat uhkat palveluiden tarjoamisen alueella erityisesti haavoittuvassa asemassa
oleville ihmisryhmille.
Suomen lainsäädäntö ei tunne käsitettä yleistä
taloudellista etua koskeva palvelu (SGEI) eikä EU:n
lainsäädäntö käsitettä yleishyödyllinen yhteisö, mikä on omiaan tuottamaan sekaannusta. Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ovat EU:n komission mukaan luonteeltaan taloudellisia palveluja,
joista on yleistä etua ja joiden tuottajalle jäsenvaltio
on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun
velvoitteen. Se, mitkä palvelut katsotaan yleistä taloudellista etua koskeviksi palveluiksi ja millaisia
julkisen palvelun velvoitteita niille asetetaan, on
kunkin jäsenvaltion päätettävissä.
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen saa perustaa
”aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten”. Tämän perusteella voidaan katsoa, ettei yhdistyksillä tule olla sellaisia toimintoja, jotka eivät tätä
aatteellista tarkoitusta tue. Tällä voidaan tarkoittaa
esimerkiksi taloudelliseen voitontavoitteluun tähtäävää toimintaa. Rajanveto palvelutoiminnan ja
vapaaehtoistoiminnan välillä voi kuitenkin joissain
tapauksissa olla hankalaa, sillä rajat ovat kolmannella sektorilla hämärämpiä kuin julkisella tai yksityisellä puolella. Erityispalveluja tarjoavat järjestöt
esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla ovat usein
pitkälle ammattimaistuneita. Monet sosiaali- ja terveysalan järjestöt kykenevät ajamaan voimakkaasti
sektorinsa intressejä ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä: sosiaali- ja terveysalan järjestökenttä on merkittävä palvelujen tuottaja julkisen vallan tarpeisiin ja
se vastaa laajasti myös yksityisten kuluttajien palvelukysyntään.
Kolmannen sektorin palvelut täydentävät julkisen sektorin ja markkinoiden palveluita. Rahapelimonopoleilla on julkisen sektorin rahoituksessa merkittävä rooli. Ne eivät voi tukea toimintaa,
joka aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa
markkinoilla. Isompi kysymys on kuitenkin julkisen
sektorin ja kolmannen sektorin palveluiden välinen
suhde.

Järjestöihin kohdistettujen odotusten ja niiden
verotuskohtelun välillä on havaittavissa ristiriita.
Samalla kun kunnat vastuuttavat lakisääteisiä tehtäviään ja velvoitteitaan järjestöille julkinen valta
verottaa järjestöjä niiden tarjoamista palveluista.
Voidaan ajatella, että järjestöt ottavat tämän kehityksen myötä sellaista vastuuta, jonka ei välttämättä
voida katsoa niille kuuluvan. Järjestöjen roolin ja
toiminnan muutos ja toisaalta EU-lainsäädäntö ja
sen kautta korostuneesti esille noussut kilpailuneutraliteettivaatimus ovat jo herättäneet keskustelun
siitä, millä tavoin järjestöjen asema yleishyödyllisten palvelujen tuottajana määritellään ja siitä, onko kilpailuneutraalisuuden arvo nousemassa siinä
määrin keskiöön, että kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ovat jäämässä sen jalkoihin.
Epävarmuus järjestöjen verokohtelusta ja lisääntyvä byrokratia ovat omiaan vähentämään
yhdistysten vapaaehtoisten motivaatiota. EU:n
kilpailutussäännöksistä on käyty melko vähän laajempaa julkista keskustelua. Olisikin tarpeen pohtia,
minkälaista kansalaisyhteiskuntaa halutaan edistää
ja miten vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä voitaisiin parantaa. Jo nyt on nähtävissä, että samalla
kun yritysten toimipaikkojen määrä on sosiaalipalveluissa noussut voimakkaasti, järjestötaustaisten toimipaikkojen määrä on jopa vähentynyt.
Sosiaali- ja terveysyhdistyksillä on lisäksi pulaa uusista vapaaehtoistoimijoista. 164
Jotkut järjestöjen vapaaehtoisten toteuttamista palveluista ovat sellaisia, joita julkisen sektorin
olisi vaikea ja markkinoiden mahdoton toteuttaa.
Tällöin julkisen sektorin oikeudellisena ja moraalisena velvollisuutena voidaan katsoa olevan tällaisen kansalaistoiminnan tukeminen ja kansalaisten
sosiaalista pääomaa edistävän toiminnan edistäminen. Järjestöjen tehtävänä on täydentää julkisen ja
yksityisen sektorin toimintaa ja täyttää niiden jättämiä aukkoja. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty rajoitetun voitonjaon yhtiöitä, jotka antaisivat aatteellisille yhteisöille mahdollisuuden toimia markkinoilla aatteellisen toiminnan ulottuvuuden säilyttäen.
Järjestöjen kannalta oleellista ei ole markkinaistumiseen ja kunnan asettamiin haasteisiin vastaaminen vaan kansalaisyhteiskunnan rakentaminen.
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1990-luvun alun laman jälkeen julkisten palveluiden
tuotannolle on asetettu yhä enemmän tehokkuusvaatimuksia ja yksityisten toimijoiden osuus on
lisääntynyt. Samalla poliittisen ohjauksen voidaan
katsoa menettäneen otettaan palveluntuotannosta.
Julkishallinnon toimintalogiikka on perustunut
rationaaliseen ja ennustettavaan vahvaan hallintoon
ja asiantuntijuuteen. Jos tämä perusta heikkenee,
se ei enää jäsennä paikallistason toimintaa, jolloin
alueet erilaistuvat toisiinsa nähden. Jos tätä halutaan välttää, tulisi markkinoiden toimintalogiikan
olla vahvassa ohjauksessa ja kansalaisia tulisi kuulla myös palveluntuotannon suhteen. Tavoitteeksi
voisi asettaa kansalaislähtöisen sosiaalipolitiikan ja
hyvinvointipolitiikan kunnan tasolla.
Markkinoilla menestymisen kriteerinä on taloudellinen voitto, julkisella sektorilla kuntalaisten hyvinvointi ja kansalaistoiminnassa mielekäs toiminta
ihmisille itselleen. Kansalaisaktivismi haastaa sekä
markkinalogiikan että julkisen sektorin logiikan.
Privatisoitumiskehityksen voidaan kuitenkin nähdä
muuttavan kansalaisen roolia kuluttajan suuntaan.
Kilpailuttamisen etuna on korruption ja mielivallan ehkäisy, mutta toisaalta se on myös raskas
ja byrokraattinen prosessi niin kilpailuttajan kuin
järjestötoimijankin näkökulmasta. Kilpailuttaminen vaatii enemmän osaamista kuin avustusperustainen järjestelmä. Voidaan myös nähdä, että
avustusjärjestelmä mahdollistaa pitkäjänteisemmän
kumppanuuden kuin ”historiaton” kilpailuttaminen. Kunnan viranhaltijoiden ja järjestötoimijoiden osaamista kilpailutukseen liittyvien sääntöjen
suhteen olisi syytä vahvistaa. KANE:n osallisuustyöryhmä on ehdottanut myös järjestötoiminnan
kehittämiskoulutuksen ja järjestöjohtamisen koulutusohjelman toteuttamista.
Kun kilpaillaan siitä, miten parhaiten tuotetaan
hyvinvointipalveluita, vaaditaan selvästi rajattu
tuote, jolla kilpaillaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tämä on johtanut palveluiden pilkkomiseen pieniksi osiksi, jotka saattavat olla yksittäin laadukkaita
mutta eivät aina muodosta järkevää kokonaisuutta.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan linjauksen mukaan vapaaehtoistoiminnan julkisen rahoituksen tulee perustua lähtökohtaisesti
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kuntien ja muiden tahojen yleisavustuksiin. Ilman
yleisavustuksia järjestöjen on vaikeaa toteuttaa alkuperäistä aatteellista tarkoitustaan. Palvelusopimuksien tai vastikkeellisten avustusten kautta avustusten
myöntäjä ohjaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa
entistä enemmän palvelutuotantoon, minkä lisäksi
ne voivat aiheuttaa järjestöille muun muassa veroseuraamuksia. Järjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten näkökulmasta yleishyödyllistä toimintaa rahoittavan rahapelimonopolin turvaaminen on
ensiarvoisen tärkeää.
Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset
Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta esitti loppuraportissaan, että julkinen sektori tukee parhaiten
kansalaistoimintaa luottamalla sen omaehtoisuuteen ja turvaamalla sen julkisen rahoituspohjan.
Omaleimaisuus ja autonomia ovat suomalaisen
kansalaistoiminnan suuri vahvuus ja menestymisen edellytys, raportissa todetaan. Raportti esittääkin, että kansalaistoiminnan merkitys tärkeänä
hyvinvoinnin edistäjänä tunnustetaan ja kansalaistoiminta ja sen pitkäjänteinen rahoitus otettaisiin
laajemmin ja selkeämmin mukaan hallitusohjelmiin ja muihin keskeisiin politiikka- ja strategiaasiakirjoihin niin valtiollisella, maakunnallisella,
seutukunnallisella kuin kuntatasollakin.
Toimikunta esittää myös muun muassa uusien
järjestöjen ja kansalaistoiminnan muotojen rahoituksen mahdollistamista, ohjelmaperusteista rahoitusta suuriin järjestörajat ylittäviin kehityshankkeisiin sekä julkista tukijärjestelmää mahdollistamaan
ruohonjuuritason kansainvälisen toiminnan monialaiset innovaatiot. Toimikunnan järjestöjen
taloudellisiin edellytyksiin liittyvistä toimenpideesityksistä vain pieni osa on edennyt. Kansalaisjärjestöjen hyvät toimintaedellytykset turvaavat kansalaisjärjestöstrategiat puuttuvat edelleen monilta
ministeriöiltä. Toimikunnan esittämä järjestöjen
varainhankinnan helpottaminen lahjoitusten verovähennysoikeuksin on kirjattu hallitusohjelmaan.
Samoin kansalais- ja järjestötoiminnan yleishyödyllistä luonnetta suhteessa elinkeinotoimintaan on
pyritty määrittelemään, kuten toimikunta esitti.
Valtioneuvoston maaliskuussa 2007 tekemä
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periaatepäätös velvoittaa turvaamaan vapaaehtoistyöhön perustuvien, yleishyödyllisten, voittoa
tavoittelemattomien järjestöjen toimintaedellytykset ja mahdollisuudet ei-taloudellisen toiminnan
kehittämiseen. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:n alaisuudessa toimi järjestöjen
taloudellisia toimintaedellytyksiä käsitellyt työryhmä, jonka helmikuussa 2009 valmistunut loppuraportti suositteli kattavan selvityksen tekemistä järjestötoiminnan rahoituksesta sekä kuntien myöntämistä harkinnanvaraisista avustuksista, ministeriöiden
avustuskäytäntöjen yhtenäistämistä sekä rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmän turvaamista.
Selvityksessä todetaan, että järjestöjen rahoituslähteet ovat hyvin moninaiset. Rahoitus on jakautunut epätasaisesti riippuen järjestön koosta,
sijaintipaikkakunnasta, historiasta ja toiminnasta.
Selvimmät ja tällä hetkellä tutkituimmat rahoitusjärjestelyt on luotu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä
urheilu- ja liikuntajärjestöille. Syynä tähän on se, että Raha-automaattiyhdistyksen tuotto ohjataan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja
näin ollen järjestöjen toiminnan tukemiseen. Myös
Veikkauksen ja Fintoton tuotto käytetään järjestötoiminnan tukemiseen. Raha-automaattiyhdistyksen tuottojen myöntämisestä päättää valtioneuvosto
sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jakoehdotuksen
pohjalta. Veikkauksen tuoton jakamisesta päättää
opetusministeriö. Fintoto tukee hevosurheilua ja
siihen liittyvää järjestötoimintaa.
Arpajaislain uudistamisen yhteydessä arvioidaan, miten rahapeliyhteisöjen tuotonjakoa koskevat päätökset tehdään ja mihin tarkoituksiin tuotot
kohdistetaan. Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen on keskeinen kysymys sekä
pelihaittojen ehkäisyn että järjestöjen toimintaedellytysten näkökulmasta.
Kunnat myöntävät avustuksia pääsääntöisesti
paikallisille toimijoille. Kunnan avustustoiminnan
tulee kohdistua kunnan omiin asukkaisiin tai ainakin koitua heidän hyväkseen. Avustusta voidaan
antaa muussakin muodossa kuin rahana. Kunta voi
esimerkiksi tarjota tiloja ja liikuntapaikkoja järjestöjen käyttöön maksutta tai markkinahintaa edul-

lisemmin. Tarkkaa tietoa siitä, miten paljon kunnat
myöntävät avustuksia järjestöille, ei ole olemassa.
Ministeriöt jakavat avustuksia yhdistyksille erilaisin perustein, erilaisin hakumenettelyin ja myös eri
toimijoiden tai osastojen kautta.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan valmistelussa onkin noussut esiin tarve selvitykselle, jossa kartoitettaisiin järjestöjen rahoittajat,
rahoituksen määrä, kohderyhmät, hakuprosessi,
rahoituksen kesto sekä mahdolliset väliinputoajat.
Selvityksen pohjalta voitaisiin ministeriöiden avustustoiminnalle pyrkiä luomaan ainakin jossain
määrin yhtenäiset käytännöt ja järjestelmät. Samoin
voitaisiin arvioida tarve ja keinot kuntien avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseen ja avustustoiminnan
edistämiseen sekä mahdollisuudet ohjelmaperusteiseen rahoitukseen laajoissa, järjestörajat ylittävissä
hankkeissa.
Oma kysymyksensä liittyy rahoituslähteiden
saavutettavuuteen ja neuvontapalveluiden tarpeellisuuteen. Kysymys on noussut esille erityisesti
keskustelussa maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytysten parantamisesta, mutta myös järjestöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä yleisemmin
pohtinut KANE:n työryhmä nosti esille tarpeen
järjestöille suunnatuille neuvonta- ja tukipalveluille.
Toistaiseksi ei esimerkiksi ole olemassa rekisteriä tai
tietokantaa, johon olisi koottu kaikki haussa olevat
avustukset, hakuajat ja avustuskriteerit. Hankeavustusten myöntämisajat vaihtelevat myös suuresti rahoittajasta riippuen. Keskittyminen jatkuvaan
rahoituksen etsintään on pois järjestön perusjärjestötyöstä. Tiedotus- ja tukipalveluita tarvitaan
sekä kansalliseen että EU-rahoitukseen liittyvissä
avustuskysymyksissä. Vaikeiden hakuprosessien ja
byrokratian ohella EU:n myöntämän rahoituksen
ongelmana järjestöille on omarahoituksen kokoaminen sekä EU-rahoituksen hidas maksatus. Yhtenä
toiveena järjestöjen puolelta on esitetty, että järjestöjen tueksi voitaisiin perustaa erityinen puskurirahasto hitaan EU-maksatuksen hoitamiseksi.
Järjestöjen omaehtoinen varainhankinta on
muuttunut ja lisääntynyt viime vuosina. Järjestöjen toiminnalta odotetaan usein toimintaa laajalle
kohderyhmälle, eikä pieniä ja kohdennettuja pro-
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jekteja välttämättä tueta. Järjestöjen avustusten
kohteita rajoitetaan lähes aina rahoittajan erityisin
ohjein tai määräyksin. Tällöin laajaa, yli sektorirajojen tapahtuvaa järjestötoimintaa voi olla vaikeaa
aloittaa ja kehittää.
Monimuotoisen kansalaistoiminnan ja demokraattisen osallistumisen kannalta julkisten avustusten painopisteen siirtyminen yleisavustuksista projektiavustuksiin ja ostopalveluista saataviin vastikkeellisiin korvauksiin on ongelma. Tähän viitataan
myös Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
-työryhmän mietinnössä vuonna 2005. Mietinnön
mukaan yleisavustukset kaventavat vähiten järjestöjen autonomiaa. Järjestöjen tehtäviin kuuluu
kanavoida jäsenkuntansa näkemykset ja tarpeet
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja valmisteluun.
Edunvalvontatoiminta ja sen kehittäminen edellyttää kuitenkin, että järjestöillä on siihen taloudelliset
edellytykset. Järjestön edunvalvontatyö on vaikeasti
muutettavissa projektiluontoiseksi. Voidaan myös
arvioida, että kansalaisyhteiskunnalla on oltava
mahdollisuus omaehtoisesti kehittää toimintamuotojaan ilman, että julkinen valta projektikohtaisin
rahoituspäätöksin ohjaa kansalaisyhteiskunnan
toiminnan kehittymistä ja suuntaa.
Järjestöjen verotus
Järjestöt ovat viime vuosina kokeneet niitä koskevien verosäädösten tiukentuneen. Keskeisenä syynä
tähän lienee ollut verohallinnon yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan verovalvonnan tehostuminen, mikä
on aiheuttanut järjestötoimijoiden parissa epävarmuutta ja kuormittanut järjestökenttää hallinnollisesti. Keskeiseksi ongelmakohdaksi yleishyödyllisten
yhteisöjen tuloverotuksessa on noussut yleishyödyllisen toiminnan ja taloudelliseen voittoon tähtäävän
toiminnan välinen rajanveto.
Valtioneuvoston periaatepäätös järjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten edistämisestä vuodelta 2007 velvoittaa arvioimaan tarpeet järjestöjen
verotusta koskevien säädösten kehittämiseen.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:n verojaosto katsoo syksyllä 2008 valmistuneessa väliraportissaan, että yhteiskunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-alueella tapahtu-
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neet muutokset vaativat laaja-alaista keskustelua
yleishyödyllisten yhteisöjen asemasta ja tehtävistä,
mihin myös yleishyödyllisten yhteisöjen verotus
oleellisesti liittyy. Yhteisöllisyys yhteiskunnan arvoissa johtaa aatteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan merkityksen korostumiseen. Yleishyödylliset
yhdistykset ja säätiöt rakentavat yhteisöllisyyttä aatteelliselta perustalta taloudellisen toiminnan ollessa
tälle alisteinen. Verotukseen liittyvillä ratkaisuilla
voidaan joko edistää tai estää yhteisöllisyyttä.
Julkisella hallinnolla on tarve täydentää omaa
toimintaansa yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten toiminnalla ja palveluilla. Julkinen hallinto yhä
kasvavassa määrin siirtää lakisääteisten tehtävien
käytännön toteuttamista omien organisaatioiden
ulkopuolelle yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten hoidettavaksi, järjestämisvastuun säilyessä
julkisella hallinnolla (esimerkkinä tilaaja-tuottaja
-malli). Joiltakin osin julkinen hallinto on myös lakisääteisten tehtävien ulkopuolella supistanut omaa
toimintaansa jättäen näiden toimintojen hoitamista
yleishyödyllisille yhteisöille. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevaa asemaa ja verolainsäädäntöä tulisi tarkastella myös tältä näkökannalta ottaen
samalla huomioon yritystoiminnan asema.
Verotuksen kannalta pienimuotoinen, vapaaehtoisuuteen perustuva yhdistys- ja kansalaistoiminta ei ole ongelmallista. Verotuksellisesti tulkinnanvaraiseksi ja ongelmalliseksi on muodostunut
varainhankintatarkoituksessa tai laajamuotoisesti
harjoitettu toiminta, jossa yhdistykset ja säätiöt
toimivat osittain samoilla toimintaperiaatteilla ja
toimialoilla kuin yksityiset yritykset. Erityisiä ongelmia voi muodostua tilanteissa, joissa yleishyödylliset yhteisöt toimivat markkinaehtoisesti samoilla
markkinoilla kuin yksityiset yritykset, suorasti tai
epäsuorasti verovapaudestaan hyötyen.
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön peruslinja tukee sitä, että yleishyödyllisten yhteisöjen varsinaista, sääntöihin tai vastaaviin säännöksiin perustuvaa toimintaa ei yleensä pidetä elinkeinotoimintana. Mikäli tuloverolakia uudistetaan,
on muistettava, että aikaisemman oikeuskäytännön
merkitys tällöin vähenee, mikä saattaa luoda ainakin hetkellisesti epävarmuutta.
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Arvonlisäverovelvollisuuden kannalta elinkeinotoiminnan määrittely on myös keskeinen kysymys,
koska pääsääntöisesti elinkeinotulo yleishyödylliselle
yhteisölle merkitsee samalla myös arvonlisäverovelvollisuutta (poikkeuksena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut). EU:n komissio on
käynnistänyt valvontamenettelyn yleishyödyllisten
yhteisöjen arvolisäverovelvollisuuden määrittelyn
liittämisestä tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä
koskeviin säännöksiin. Tämä voi tulevaisuudessa
tuoda muutoksia Suomen lainsäädäntöön.
Hallitusohjelma velvoittaa selvittämään, voidaanko kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä
parantaa muuttamalla niille annettavat lahjoitukset
tiettyyn rajaan asti verovapaiksi. Esimerkiksi maaseutupoliittisen selonteon valmistelussa on myös
nostettu esille mahdollisuus muuttaa kansalaisjärjestöjen jäsenmaksut verovähennyskelpoisiksi.
Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä
koskeva valtioneuvoston periaatepäätös velvoittaa
selkeyttämään järjestöjen verokohtelua ja arvioimaan viipymättä mahdolliset säädöksiin liittyvät
muutostarpeet. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunta KANE:n piirissä käynnistetyssä
järjestöjen verotusta koskevassa valmistelutyössä on
käynyt ilmi, että kansalaisjärjestötoiminta on muuttunut järjestöjen verotusta koskevan lainsäädännön
voimaantulon jälkeen ja lainsäädännön päivittämiseen on olemassa tiettyä tarvetta. Järjestöjen kokema
verokohtelun muutos on kuitenkin myös osaltaan
seurausta kilpailuneutraliteetin periaatteen korostumisesta aikaisempaan verrattuna.
Järjestöjen verotuksen kehittäminen edellyttääkin yhteiskunnassa käytävää arvokeskustelua
järjestöjen aatteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan
ja kilpailuneutraliteetin keskinäisestä suhteesta erilaisissa rajanvetotilanteissa.
Järjestöjen verotukseen liittyvää valmistelua
tehtiin kevään ja kesän 2009 aikana valtiovarainministeriön johdolla Yleishyödyllisten yhteisöjen
verotus -työryhmässä. Työryhmän lähtökohtana
on ollut yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksen
selkeyttäminen. Toimeksiannossa on nostettu esille erityisesti markkinaneutraalisuuden näkökulma.
Työryhmässä ei järjestöjen verotusta ole tarkasteltu

kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistamisen näkökulmasta, mitä esimerkiksi KANE on
valmistelun kuluessa kritisoinut.

9.7 Järjestöjen uudistumiskyky ja
jäsendemokratian vahvistaminen
Kansalaisyhteiskunnan ja sen toimintaympäristön
muutokset merkitsevät painetta myös järjestöille
oman roolinsa ja toimintamuotojensa uudelleenhahmottamiseen. Järjestöt etsivät tässä ajassa roolia, jossa
on mukana vapaaehtoistyötä, palveluntuotantoa ja
aktiivista kansalaistoimintaa. Kumppanuus ja avautuminen eri toimijoiden suuntaan ovat välttämättömiä paikallistason hyvinvoinnin rakentamiseksi. On
pyrittävä siihen, että kumppanit tuntevat toistensa
arvopohjan, toiminnan logiikan ja tavoitteet ja ratkaistava, miten palvelut tuotetaan kuntalaisten eduksi
kunnan kanssa ja kansalaisjärjestöjen ehdoilla.
Erityisesti nuorten etääntyminen perinteisestä
järjestötoiminnasta on suuri haaste sekä järjestöille
itselleen että koko yhteiskunnalle. Jos järjestöt haluavat jatkossakin puhutella myös uusia sukupolvia
ja säilyttää roolinsa kansalaisyhteiskunnan ytimessä, on niiden kyettävä uudistumaan ja kehittämään
omia toimintamuotojaan. Järjestöissä esimerkiksi
uusi tieto- ja viestintäteknologia on nähty sekä uhkana että mahdollisuutena. Aidosti vuorovaikutteiset sähköisen keskustelun ja osallistumisen muodot
ovat edelleen järjestöissä suhteellisen harvinaisia.
Uusi teknologia avaa kuitenkin myös järjestöille mahdollisuuksia esimerkiksi vahvistaa jäsendemokratiaa, käydä deliberatiivista, puntaroivaa
keskustelua ja tarjota uudenlaisia ajasta ja paikasta
riippumattomia osallistumismuotoja niille jäsenille, joita perinteiset järjestötoiminnan muodot eivät
kiinnosta.
Kuten koko demokraattisessa järjestelmässä,
myös järjestödemokratian näkökulmasta tärkeäksi
kysymykseksi nousee, mikä on uuden teknologian
mahdollistaman suoran osallistumisen suhde perinteisiin edustuksellisen päätöksenteon menettelyihin. Jäsenkunnan osallisuutta järjestön päätöksentekovalmistelussa voidaan uuden teknologian
avulla merkittävästi vahvistaa, mikäli niin halutaan, esimerkiksi toteuttamalla jäsenäänestyksiä ja
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pitämällä kokouksia tai valmistelemalla strategia- ja
tavoiteasiakirjoja, toimintasuunnitelmia tai esimerkiksi lausuntoja yhteisesti verkossa. Ratkaistavia
asioita tällöin ovat muun muassa osallistumisen
edustavuus ja vastuukysymykset. Tällä hetkellä yhdistyslaki rajoittaa suhteellisen tiukasti sähköisten
menetelmien käyttöä rekisteröidyn yhdistyksen
päätöksenteossa.
Järjestöjen uudistumispaineet eivät kuitenkaan
liity yksinomaan teknologiaan ja sen hyödyntämiseen. Kollektiivisten identiteettien murtuminen ja
korvautuminen entistä yksilöllisemmillä identiteeteillä merkitsee, että myös järjestöjen on kehitettävä
toimintaansa vastaamaan näihin ilmiöihin. Haasteeksi ja toisaalta mahdollisuudeksi tässä nousee
muun muassa perinteisten järjestöjen kyky rakentaa
verkostomaista, projektikohtaista yhteistyötä järjestön ulkopuolisen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Yhtenä kysymyksenä esille on myös nostettu, miten järjestöjen välistä yhteistyötä ja kumppanuutta voidaan
esimerkiksi julkisen rahoituksen keinoin vahvistaa.
Uuden teknologian
hyödyntäminen yhdistystoiminnassa
Yhdistykset hyödyntävät jokapäiväisessä toiminnassaan yhä enemmän uutta tieto- ja viestintätekniikkaa
perinteisen toiminnan osana ja rinnalla. Esimerkiksi
järjestöjen hallitustyöskentelyssä hyödynnetään jo
yleisesti teknisiä apuvälineitä. Teknologian avulla on
myös mahdollista vahvistaa järjestöjen jäsenkunnan
osallisuutta järjestön toiminnassa ja päätöksenteossa. Aivan oma kysymyksensä on lisäksi uudenlainen kansalais- ja yhdistystoiminta, jolle verkko on
keskeinen, joissain tapauksissa jopa pääasiallinen
toiminnan tai sen organisoinnin foorumi.
Nykyinen yhdistyslaki on ollut voimassa vuodesta 1990. Moderni tietoyhteiskunta on kehittynyt
vasta lain voimaantulon jälkeen, eikä laki näin ollen
tunnista nyky-yhteiskunnassa käytössä olevaa tietoja viestintätekniikkaa yhdistysten yhteydenpidon ja
päätöksenteon välineenä. Lakia uudistettaessa erityisesti yhdistyksillä on ollut erilaisia näkemyksiä
siitä, kuinka laajasti ja millä tavoin uutta tieto- ja
viestintätekniikkaa voidaan rekisteröityneen yhdistyksen toiminnassa hyödyntää. Osa järjestöistä on
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pitänyt tärkeänä, että rekisteröitymismahdollisuus
säilyy vain yhdistyksillä, joilla on myös toimintaa
verkon ulkopuolella, ja jotka päätöksenteossaan
noudattavat vakiintuneita yhdistystoiminnan hyviä käytäntöjä.
Toisaalta on nähty, että yhdistyslain tulisi antaa
mahdollisimman laaja liikkumavara kansalaisyhteiskunnan organisoitumiselle. Lain ei myöskään
tulisi asettaa sellaisia yhdistyksiä, joille verkko on
keskeinen toiminnan organisoinnin infrastruktuuri, eriarvoiseen asemaan perinteisemmin toimivien
yhdistysten kanssa. Rekisteröitymismahdollisuudella on merkitystä muun muassa yhdistysten
pääsylle julkisten avustusten ja muiden julkisten
resurssien piiriin.
Verkossa organisoituvan kansalaistoiminnan
ja -osallistumisen toimintamuodot ja periaatteet
poikkeavat perinteisestä kansalaistoiminnasta, ja
esimerkiksi päätöksentekomenettelyt ovat usein toisenlaisia kuin perinteisissä yhteisöissä. Esimerkiksi
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
KANE on yhdistyslain uudistamista koskevassa lausunnossaan esittänyt, että yhdistystoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamista tulisi jatkaa siten,
että se mahdollistaisi rekisteröitymisen myös verkossa organisoituville ja kokonaan verkossa toimiville yhdistyksille. KANE kuitenkin edellyttää, että
ennen uudistamistyön käynnistämistä tulee toteuttaa selvitys siitä, miten verkossa organisoituvien yhdistysten toimintatavat ja päätöksentekomenettelyt
poikkeavat ns. perinteisten yhdistysten toiminnasta.
Olennaista on myös selvittää, mihin suuntaan perinteisten järjestöjen toiminta- ja päätöksenteko on
uuden teknologian mahdollisuuksien avautumisen
myötä kehittymässä.

9.8 Kansalaistoiminnan
uudet muodot
Perinteinen järjestötoiminta elää meillä kuten
muuallakin monella tavoin murroskautta. Monet
ns. vanhoista järjestöistä ja yhdistyksistä pohtivat
tällä hetkellä tulevaisuuttaan ja menestymisensä
edellytyksiä. Järjestöjen aktiivijäsenet ikääntyvät.
Maksulliset vapaa-ajan palvelut kilpailevat ihmisten
ajasta vapaaehtoistyön kanssa. Moni on halukas ku-
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luttamaan palveluja, mutta osallistuminen toimintaan laajemmin ei välttämättä herätä kiinnostusta.
Yhtenä kehityssuuntana on ollut järjestötoiminnan
ammatillistuminen.
Puhutaan paljon käynnissä olevasta identiteettien muutoksesta, jossa yksilölliset projekti-identiteetit syrjäyttävät perinteiset kollektiiviset identiteetit. Ihmiset eivät ole entiseen tapaan valmiita
pitkäaikaiseen sitoutumiseen esimerkiksi puolueen
tai järjestön toimintaan, vaan etsivät pikemminkin
mahdollisuuksia lyhytaikaiseen ja projektimaiseen
vaikuttamiseen.
Uudentyyppinen verkosto- ja kumppanuustoiminta kansallisella, kansainvälisellä ja globaalilla
tasolla on nousemassa perinteisen kansalaistoiminnan rinnalle. Tämänkaltainen rekisteröitymätön ja
epämuodollinen toiminta on osaltaan synnyttämässä uudenlaista aktiivisen kansalaisuuden kulttuuria.
Vaikuttaa siltä, että etenkin nuoret kokevat omakseen osallistumisen erilaisten kansalaisliikkeiden
ja vapaamuotoisten verkostojen toimintaan ilman
jäseneksi sitoutumisen velvoitetta.
Vielä ei kuitenkaan ole nähtävissä, missä määrin
verkostoituva, epämuodollinen osallistuminen on
nousemassa kansalaisten yleiseksi osallistumis- ja
vaikuttamismuodoksi. On myös mahdollista, että
merkittävä osa kansalaisista syrjäytyy täysin osallistuvasta kansalaisuudesta eikä etsi osallistumis- ja
vaikutuskanavia myöskään uusista kansalaisliikkeistä tai aktivoidu yksilötason vaikuttamiseen verkon välityksellä.
Kansalaistoiminta on tärkeä arvo sinänsä, ja
sen merkitys yhteiskunnan menetystekijänä tulisi
tunnustaa. Kansalaistoiminta on uutta luovaa. Se
tuottaa ja vaalii sosiaalista pääomaa, rakentaa yhteiskuntarauhaa ja tuottaa yhteisöllisyyttä. Ihmiset lähtevät mukaan kansalaistoimintaan omasta
halustaan toimiakseen tasa-arvoisesti yhteistyössä
muiden ihmisten kanssa, saadakseen uusia ystäviä,
löytääkseen sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, auttaakseen muita ihmisiä ja parantaakseen yhteisöjen,
lähipiirin ja oman elämän laatua.
Suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan
2000-luvulla paljon palveluista ja asiakaskeskeisyydestä. Kansalaisuus ei kuitenkaan ole kansanvallassa

vain kuluttajuutta ja ”demokratiapalvelujen asiakkuutta”. Kaikenlaisen kansalaistoiminnan elvyttäminen ja tukeminen on demokratian toimivuuden
kannalta tärkeää.
Kansalaistoiminta muuttuu nopeasti muun
yhteiskunnan mukana. Etenkin yhteiskunnallinen
aktivismi on murrosvaiheessa. Talonvaltaukset,
kuluttaja-aktivismi ja erilaiset elämäntapavalinnat
edustavat uudenlaista yhteiskunnallista vaikuttamista, jota on hankala hahmottaa perinteisten poliittisten toimintamallien näkökulmasta.
Epämuodollinen kansalaistoiminta poikkeaa
perinteisestä kansalaistoiminnasta monin tavoin.
On sanottu, että velvollisuudentunnon ja moraaliprotestien sijaan sitä leimaavat elämyksellisyys ja elämäntapakokeilut. Epämuodollinen aktivismi ei ole
niinkään yhteiskunnallista kuin henkilökohtaista:
mikä tahansa voi politisoitua kenen tahansa toimesta.
Asiantuntijuuden sijaan epämuodollinen
kansalaistoiminta edustaa performatiivisuutta
ja karnevalismia. Toiminta kohdistuu enemmän
mediajulkisuuteen kuin poliittiseen järjestelmään.
Epämuodollinen aktivismi ei välttämättä luo eikä
edellytä elämänkaaren mittaista sitoutumista, vaan
toiminta on projektiluonteista ja liittyy yksittäisiin
asiakysymyksiin tai tempauksiin.
Paikallisuuden tai kansainvälisyyden sijaan yksi epämuodollisen kansalaistoiminnan keskeisistä
toimintaympäristöistä on verkko. Verkossa toimiminen ei välttämättä edellytä pysyviä rakenteita,
järjestöjä tai hallintoa, sillä rakenteet muodostuvat
toimijoiden välisissä käytännöissä ja ne voivat olla
muuntuvia, avoimia tai suljettuja. Esimerkiksi verkkokeskustelut ovatkin potentiaalisesti merkittävä
mielipidevaikuttamisen kanava, jota myös julkishallinnon tulisi seurata.
Hallintokeskeisyyden sijaan epämuodollista aktivismia voidaan luonnehtia autonomiseksi. Keskiössä
ei ole valtiovallan haltuunotto vaan omat utopiat
tässä ja nyt. Vaikka osallistumisen päämääränä olisi
julkiseen päätöksentekoon vaikuttaminen, toimijat eivät välttämättä pyri institutionalisoitumaan
tai vakiinnuttamaan omaa asemaansa hallinnossa.
On sanottu, että epämuodollinen aktivismi ei legitimoi demokratiaa tai vaadi hallinnon läpinäkyvyyt-
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tä, vaan sen avulla pyritään vaikuttamaan tärkeiksi
katsottuihin asioihin mahdollisimman suoraan.
Myös perinteinen järjestökenttä saattaa hyödyntää uudenlaisia tapoja vaikuttaa. Uudet vaikuttamisen muodot vaativat kuitenkin julkishallinnolta
uutta suhtautumistapaa kansalaistoimintaan. Julkisen rahoituksen ohjautuminen voi aiheuttaa ristiriitoja perinteisen järjestökentän ja epämuodollisen
aktivismin toimijoiden välillä. Toisaalta epämuodollinen kansalaistoiminta ei aina tarvitse merkittäviä resursseja tai pysyvää rahoitusta kevyiden
rakenteidensa ja projektiluonteisuutensa vuoksi.
Kaikki uudet toimijat eivät välttämättä ole julkisesta
rahoituksesta tai muista julkisista resursseista edes
kiinnostuneita.
Yksi julkishallinnon haasteista suhteessa epämuodolliseen aktivismiin on reaktionopeus. Hallinnon ei ole tarkoituksenmukaista reagoida kaikkeen
kansalaistoimintaan, mutta erityisen hankalaa sen
on vastata lyhytkestoisen ja hankalasti hahmottuvan
kansalaistoiminnan tarpeisiin. Yhteiskunnallisten
liikkeiden ja omaehtoisen kansalaistoiminnan tasapuolinen rohkaiseminen edistää yhteiskunnallista osallistumista. Hallinnon haasteeksi nouseekin,
kuinka osaltaan turvata arjen toimintaedellytykset
myös epämuodolliselle kansalaistoiminnalle samalla huomioiden, että esimerkiksi rahoituksen suuntaaminen rekisteröitymättömälle, epämuodolliselle ryhmälle sisältää huomattavia väärinkäytösten
mahdollisuuksia.
Hallinnon on kyettävä avaamaan kanavia myös
kansalaisten, kansalaisverkostojen ja uusien järjestöjen osallistumiselle. Esimerkiksi verkko tarjoaa
laajapohjaiselle osallistumiselle uusia kanavia ja
menettelyjä. Niitä kehitettäessä on kuitenkin myös
kyettävä huolehtimaan niiden ryhmien osallistumismahdollisuuksista, joille verkko ei syystä tai
toisesta ole luonteva osallistumisen foorumi.
Uudet osallistumisen muodot liittyvät usein
kiinteästi kuluttajuuteen: suositaan vastuullisesti
tuotettuja ja boikotoidaan vastuuttomasti tuotettuja tuotteita tai pidättäydytään kuluttamasta. Tällä
tavoin kuluttajakansalainen toimii myös päättäjänä. Voidaan kuitenkin katsoa, ettei demokratia voi
rakentua pelkästään yksilöllisten kulutusvalintojen
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varaan. Ongelmaksi tässä nousee toisaalta kokonaisuuksien hallinta, toisaalta esimerkiksi kansalaisten
eriarvoiset taloudelliset mahdollisuudet äänestää
omilla kuluttajavalinnoillaan.
Myös järjestöissä puhutaan jäsenyyden rinnalla
asiakkuudesta, jolloin näkökulma muuttuu järjestörakenteesta kysyntä-tarjonta-rakenteeseen. Monilla järjestötoimialoilla on ollut nähtävissä jäsenten
sitoutumisen heikentyminen ja läpivirtaamisen
lisääntyminen. Jäsenten sitoutumisen pintana ei
välttämättä enää olekaan yhdessä toimiminen ja järjestökulttuuri, vaan järjestön maksua vastaan tarjoamat toiminnot ja palvelut. Tällöin voidaan katsoa
oltavan melko kaukana kansalaistoiminnan ideasta.

9.9 Johtopäätöksiä
Vahva kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt
sen ytimessä ovat tärkeitä tekijöitä osallistuvassa
demokratiassa. Kansalaisjärjestöt tarjoavat areenan
kansalaisten vaikuttamiselle ja osallistumiselle myös
vaalien välisenä aikana.
Signaalit hiipuvasta kiinnostuksesta perinteiseen kansalaisjärjestötoimintaan sekä järjestöjen
kokemat niiden toimintaedellytyksiin vaikuttavat
toimintaympäristön muutokset herättävät huolta
suomalaisen kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuudesta.
Osallisuutta vahvistettaessa erityiskohderyhmiksi nousevat nuorten ohella esimerkiksi maahanmuuttajat. Väestön ikääntyessä tulee kuitenkin yhä
enemmän kiinnittää huomiota myös ikääntyvien
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin. Nuorten osallisuutta voidaan kehittää muun muassa
vahvistamalla demokratiakasvatusta, kehittämällä
nuorille suunnattuja kuulemis- ja osallistumiskanavia sekä luomalla edellytyksiä nuorten omaehtoiselle kansalaistoiminnalle. Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistamisessa erityiskysymyksiksi nousevat muun muassa tiedotustoiminta sekä
maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytykset.
Eri väestöryhmien vuoropuhelulle ja yhteistyölle
tulisi luoda edellytyksiä.
Julkinen valta voi osaltaan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä kehittämällä
sitä koskevaa säädöspohjaa, rahoitusmekanismeja
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sekä esimerkiksi kansalaiskasvatusta. Järjestöjen
haasteeksi nousee oman toiminnan ja esimerkiksi
jäsendemokratian kehittäminen siten, että järjestöt tulevaisuudessakin voivat tarjota mielekkään
vaikuttamisen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen
areenan kansalaisille.
Hallitus linjasi vuonna 2001, että ministeriöillä
tulee olla yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa luotu
kansalaisjärjestöstrategia. Strategialla haluttiin varmistaa, että valmistelutyön eri vaiheissa edistetään
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallisuutta.
Vaikka selvitysten mukaan ministeriöiden kuulemiskäytännöt ovat kehittyneet oikeaan suuntaan,
edelleenkin vain osalla ministeriöistä on voimassaoleva kansalaisjärjestöstrategia. Laatimalla hallinnon yhteinen kansalaisyhteiskuntasitoumus voitaisiin osaltaan luoda pohjaa myös ministeriöiden ja
kuntien kansalaisyhteiskuntastrategioille ja niiden
päivittämiselle.
Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousee kysymys
hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuusmalleista, joissa yhteistyö hyödyntää sekä hallintoa
että kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuus nousee
kehittämishaasteeksi yhtälailla palvelutuotannossa
kuin vaikkapa demokraattisen osallistumisen edistämisessä. Samalla kun kumppanuudella haetaan
molemminpuolista etua, on myös huomattava, että
kumppanuutta kehitettäessä on kansalaisyhteiskunnan itsenäisyys säilytettävä. Esimerkiksi järjestöjen
avustustoiminnassa lähtökohtana on perusteltua
pitää yleisavustuksia, joita voidaan täydentää hanke- ja projektiavustuksin. Mitä pidemmälle kansalaisyhteiskunnan toiminta perustuu yhteistyö- ja
hankintasopimuksiin, sen enemmän hallinto rahoituspäätöksillään ohjaa kansalaisyhteiskunnan
toimintaa. Kansalaistoiminta ja sen pitkäjänteinen
rahoitus on tarpeen ottaa nykyistä selkeämmin
mukaan hallitusohjelmiin ja muihin keskeisiin politiikka- ja strategia-asiakirjoihin niin valtiollisella,
maakunnallisella, seutukunnalliselle kuin kuntatasollakin. Kehittämistyössä on myös huomioitava
maahanmuuttajajärjestöjen erityistarpeet.
Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset
ja verotuksen kehittäminen niiden osana nousivat
vahvasti esille jo Kansalaisvaikuttamisen politiikka-

ohjelmassa 2003–2007. Jatkovalmistelussa ongelmaksi on edelleen noussut järjestöjen rahoituksen
monimuotoisuus. Järjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten vahvistamiseksi olisikin perusteltua
valmistella kattava selvitys järjestötoiminnan rahoituksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä ja järjestelmistä. Selvityksen pohjalta voitaisiin arvioida
tarve ja keinot kuntien avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseen ja avustustoiminnan edistämiseen.
Samassa yhteydessä tulisi arvioida myös keinot
järjestöjen neuvonta- ja tukipalveluiden toteuttamiseen kansallisissa ja EU-rahoitukseen liittyvissä
avustuskysymyksissä.
Valtioneuvosto edellytti periaatepäätöksessään
keväällä 2007 järjestöjen verotuksen selkiyttämistä.
Verohallinto on toteuttanut viime vuosina järjestöjen verotukseen liittyviä uudistustoimia, joiden
vaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida. Valtiovarainministeriössä on lisäksi toteutettu vuonna
2009 yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksen kehittämiseen liittyvä työryhmätyö. On tärkeää, että järjestöjen verotuksen selkeyttämisessä edetään
ripeästi. Myös tarve jatkotoimille tulee arvioida sen
jälkeen kun viimeaikaisten uudistusten vaikutukset ovat nähtävissä. Kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että uudistustyön
lähtökohtana on yhteishyödyllisen, aatteellisen toiminnan toimintaedellytysten turvaaminen.
Yhteiskunnallisen muutoksen myötä haasteeksi nousee, millä tavoin yhteiskunnallisia liikkeitä ja
omaehtoista kansalaistoimintaa voidaan rohkaista
tasapuolisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Esille on nostettu, että rekisteröitynyttä yhdistystoimintaa ei tule perusteettomasti suosia suhteessa
rekisteröimättömään yhdistys- ja kansalaistoimintaan. Ongelmaksi nouseekin sen määritteleminen,
missä tilanteissa rekisteröityminen on tärkeää tai
välttämätöntä. Olisikin tärkeää arvioida, millä tavoin julkisia resursseja mahdollisesti tulisi suunnata tukemaan ei-rekisteröitynyttä kansalaistoimintaa. Resurssitarpeet voivat liittyä esimerkiksi
tiloihin tai vaikkapa mielenosoituksissa ja tapahtumissa tarvittavaan välineistöön.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan valmistelussa yhdeksi olennaiseksi kansa-
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laisyhteiskunnan tulevaisuuden haasteeksi nousee
kansalaisyhteiskunnan arvostus – millä tavoin
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisten osallisuus
nähdään hallinnon valmistelussa, päätöksenteossa
tai esimerkiksi kouluopetuksessa. Yhtenä konk-
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reettisena esityksenä on ehdotettu vuosittaisen
demokratiapalkinnon perustamista kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistyötä tai osallisuutta edistävälle hankkeelle, toimenpiteelle, toimijalle tai
innovaatiolle. 

10. Verkkodemokratia



Tietoyhteiskuntakehityksessä teknologian
muutos kytkeytyy tiiviisti sosiokulttuuriseen muutokseen. Demokratian ja kansalaisvaikuttamisen alueella teknologian kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia. Verkko on avannut järjestöille
ja yksittäisille kansalaisille uusia tapoja organisoida
toimintaa, viestiä ja vaikuttaa. Käytännössä kaikki
perinteiset kansalaisvaikuttamisen muodot ovat jo
löytäneet toteutumismuotonsa verkossa: verkossa
kirjoitetaan vetoomuksia, järjestetään mielenilmauksia ja boikotteja, kampanjoidaan ja otetaan kantaa.
Verkko ajatellaan usein vain välineeksi tai työkaluksi, jonka roolia tai merkitystä ei tulisi ylikorostaa.
Teknologian kehityksen myötä ovat monet sosiaalisen vuorovaikutuksen pelisäännöt ja toimintatavat
kuitenkin muuttuneet. Suomea sanotaan kännykkäyhteiskunnaksi, jossa esimerkiksi monet aikaan ja
paikkaan liittyvät normit ovat muuttuneet. Läsnäoloksi sovitussa tapaamisessa voi riittää tekstiviesti,
tapaamisen ajankohta ja paikka muuttuvat reaaliaikaisesti, eivät etukäteen sovittuina. Matkapuhelimen kadottaminen merkitsee samalla sosiaalisten
yhteyksien ja siteiden lyhytaikaista katkeamista.
Länsimaissa on tällä vuosikymmenellä puhuttu paljon identiteettien muutoksesta. Kollektiivisten ja yhteisöllisten identiteettien on nähty olevan
korvautumassa yksilöllisillä, alituisessa liikkeessä
olevilla ”narikkaidentiteeteillä”, joissa ihmisen identiteetti ei kiinnity pitkäksi aikaa yhteen yhteisöön,
liikkeeseen tai tavoitteeseen. Teknologian ja identiteettien muutos ovat sidoksissa toisiinsa. Identi-

teettien muutos vaikuttaa siihen, mihin käyttöön
uuden teknologian erilaisia mahdollisuuksia halutaan ottaa. Teknologian kehityksen tarjoamat mahdollisuudet ovat puolestaan osaltaan vahvistamassa
käynnissä olevaa identiteettien, yhteisöllisyyden ja
osallistumisen muutosta. Tieto- ja viestintäteknologian muutos tekee mahdolliseksi entistä yksilöllisempään verkostoitumiseen perustuvan kiinnittymisen yhteiskuntaan.
Internetin suhteesta yhteisöllisyyteen, demokratiaan ja poliittiseen osallistumiseen on esitetty monenlaisia näkemyksiä. Uuden teknologian on nähty
toisaalta avaavan uusia mahdollisuuksia osallistuvaan demokratiaan, toisaalta internetin on pelätty
rapauttavan entisestään poliittista osallistumista ja
lisäävän eriarvoisuutta.
On esitetty, että pirstaloituvassa, moniarvoistuvassa ja verkostoituvassa yhteiskunnassa keskeiseksi
nousevat kansalaisten suora vaikuttaminen, pienyhteisöjen alakulttuurit ja niiden välinen vuorovaikutus perinteisten hierarkkisten rakenteiden sijaan.
On myös arvioitu, että uusi tieto- ja viestintäteknologia voi stimuloida keskustelua kansalaisten
ja päätöksentekijöiden kesken, mutta myös kansalaisten välillä. Kansalainen voi ainakin teoriassa
olla yhteydessä muihin verkottuneisiin kansalaisiin
nopeasti, helposti ja edullisesti. Internetin on näin
ajateltu lisäävän yksilöiden viestinnällistä voimaa.
Uudesta viestintäteknologista, kuten radiosta tai
televisiosta, on yleensä aina odotettu tietä parempaan ja tehokkaampaan viestintään ja vahvempaan
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demokratiaan. Näin myös internetistä. Uudessa
teknologiassa saattaakin piillä mahdollisuuksia demokratian vahvistamiseen: demokratiassa ja politiikassa on kyse pitkälti viestinnästä, kuulemisesta ja
kuuntelemisesta. Uusi tieto- ja viestintäteknologia
avaa ihmisille uusia ja vaihtoehtoisia osallistumis-,
vaikuttamis- ja tiedonsaantikanavia. Verkko antaa
tilaa kansalaisten uudenlaiselle vuorovaikutukselle
sekä kansalaisten kesken että kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä. Uuden tieto- ja viestintäteknologian avulla kansalaisen on myös mahdollista
hankkia itselleen tietoa muodostaakseen mielipiteensä, ottaakseen kantaa ja kohdatakseen päätöksenteon entistä tasa-arvoisemmalta pohjalta. Hänen
on myös entistä helpompaa yhdistää voimansa muiden samanmielisten kanssa omien näkemystensä ja
tavoitteiden edistämiseksi. Verkko antaa tilaa ja kanavan monille äänille ja monenlaisille mielipiteille.
On myös mahdollista, että teknologian kehitys
vahvistaa käynnissä olevaa yhteiskunnan ja politiikan yksilöllistymistä ja sirpaloitumista. Yhden asian
(verkko-)liikkeet ja suorat äänestykset voivat tehdä
erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamisesta entistä vaikeampaa. Olennainen kysymys on
myös, miten verkossa voidaan antaa aikaa ja mahdollisuuksia puntaroida yhdessä asioita ja niiden
seurauksia.
Internet voi madaltaa kynnystä osallistua, ottaa kantaa ja vaikuttaa, mutta tuskin itsessään lisää ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Sen sijaan yhteiskunnallisten kysymysten
konkretisoiminen ja tuominen lähemmäs ihmisten
jokapäiväistä arkea voi edistää kiinnostusta näihin
kysymyksiin. Tähän internetillä saattaa olla annettavaa. Toisaalta verkko tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen rakentamiselle
ja vertaistuelle, jolla puolestaan on suuri merkitys
yksilön itsetunnolle ja minäkuvalle, ja sitä kautta
myös aktiiviselle kansalaisuudelle. Tätä kysymystä
on käsitelty enemmän osallisuutta käsittelevässä
luvussa 9. Puhutaan digitaalisesta voimistumisesta,
jossa uuden teknologian avulla yksilön usko omiin
kykyihin ja vaikutusmahdollisuuksiin voi vahvistua.
Kehitettäessä kanavia ja malleja ihmisten demokraattiselle osallistumiselle olennaista on, kuinka

aitoa tämä osallistuminen ja vaikuttaminen viime
kädessä on. Verkkodemokratia voi myös helposti
muodostua näennäisdemokratiaksi, jossa kansalaiset saavat vaikuttamiselämyksiä, mutta vaikuttamisella ei ole todellista kytköstä päätöksentekoon.
Verkossa voidaan luoda uusia avoimia sekä
matalan kynnyksen tiloja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Mahdollisuus esiintyä nimettömänä, ja
siihen sisältyvä helppous, vapaus ja tasa-arvoisuus,
on ollut yksi keskeinen verkon kehitystä ohjaava
ideologia. Toisaalta nimettömyys voi myös toimia
esteenä merkitsevälle vuorovaikutukselle ja demokraattiselle pohdinnalle.
Keskeinen verkon demokratiaan liittyvä kysymys on verkkoon pääsyn tasa-arvoisuus ja epätasaarvoisuus. Tietoyhteiskunnasta syrjäytyminen voi
johtaa syrjäytymiseen myös aktiivisesta kansalaisuudesta. Verkko on kuitenkin jo muodostunut
osaksi suomalaisten arkea eivätkä sukupuoli, ikä,
tulotaso tai koulutus enää entiseen tapaan selitä
internetin käyttöä. Tämä ei kuitenkaan merkitse,
että ”digitaalinen kuilu” olisi kokonaan kadonnut
ja sen voisi jättää huomiotta. Tietoyhteiskunnassa
kansalaiset tarvitsevat uusia kansalaistaitoja. Näiden taitojen kehittymiselle on luotava edellytyksiä
ja samalla huolehdittava, että yhteiskunnassa on
jatkossakin tarjolla myös muita osallistumisen ja
vaikuttamisen kanavia ja mahdollisuuksia. Verkkoon avattavia osallistumiskanavia rakennettaessa
on esteettömyys ja eri väestöryhmien erityistarpeet
otettava huomioon. Verkon avulla voidaan vahvistaa esimerkiksi eri tavoin vammaisten ja sairaiden
osallistumismahdollisuuksia, mutta myös heikentää
niitä, jos heidän erityistarpeitaan ei oteta huomioon.

10.1 Sähköinen osallistuminen
Sähköisen osallistumisen eri indikaattoreita vertaillessa Suomi sijoittuu usein Euroopan kärkimaiden
joukkoon. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi kuitenkin menestyy verraten huonosti. Julkishallinnon läpinäkyvyydessä Suomi on yksi EU-maiden
kärkimaita. Suomen heikkoutena vertailussa on
aidosti vuorovaikutteisten osallistumiskanavien
puuttuminen niin valtakunnalliselta kuin kunnalliseltakin tasolta.
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Suomalaiset kuuluvat aktiivisimmin internetiä
käyttäviin EU-kansalaisiin. Vuonna 2008 julkaistun
YK-selvityksen mukaan Suomi ei kuitenkaan sijoitu erityisen hyvin sähköisten kansalaispalveluiden
tarjoamisessa kansalaisilleen. Maailmanlaajuisessa
vertailussa Suomen e-hallinto sijoittui sijalle 15.
Vertailussa Suomen heikkoudeksi paljastui nimenomaan verkkodemokratian kehittymättömyys.
Suomi sijoittui peräti sijalle 45 vertailtaessa, miten
hallinto eri maissa on kyennyt tarjoamaan kansalaisille osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
verkossa. 165
Vaikka Suomi on lähtenyt kansalaisten sähköisen kuulemisen ja osallistumisen kehittämisessä
liikkeelle eturivissä, on se viime vuosien aikana
jäänyt kehityksestä jälkeen. Syynä tähän lienee se,
että valtionhallinnosta on puuttunut käytännön
tasolla tahto ja valmius luoda uudenlaisia kanavia
kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista vahvistamaan.
Internetissä tapahtuvan osallistumisen kehittymistä on vaikea ennustaa, etenkin kun kyse on melko uudesta ja jatkuvasti kehittyvästä ilmiöstä, jota
koskeva tutkimus on varsin nuorta. Vielä vuonna
2003 internetiä käytti säännöllisesti 65 prosenttia
suomalaisista, vuonna 2008 jo 83 prosenttia. Internetin käytöstä on 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppua kohti tullut osa kansalaisten
arkea. Eroja väestöryhmien välillä on tosin edelleen
nähtävissä. Aktiivisimpia verkon käyttäjiä ovat
kaupungeissa asuvat, korkeasti koulutetut valtaväestöön kuuluvat miehet. Opiskelijoista internetiä
käytti säännöllisesti 99 prosenttia, työssäkäyvistä 90
prosenttia, eläkeläisistä 37 prosenttia. 166 Internetiä
käyttävien eläkeläisten osuus on kuitenkin koko
ajan kasvussa ja onkin hyvä huomata, ettei internet
ole enää merkityksetön vuorovaikutuksen, asioinnin, osallistumisen ja vaikuttamisen areena myöskään varttuneemmalle väestölle.
Edellytykset sähköisten palvelujen ja sähköisten
osallistumiskanavien käyttöön ovat siis Suomessa
hyvät ja vahvistuvat edelleen esimerkiksi vanhemmissa ikäryhmissä. Tietoteknisen kehityksen ulkopuolelle jää kuitenkin edelleen ihmisryhmiä. Vaikka
esimerkiksi nuorten aikuisten keskuudessa verkon
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käyttö on jo hyvinkin arkinen asia, myös heidän
joukossaan on suuri joukko sellaisia, joilla syystä
tai toisesta ei ole mahdollisuutta tai valmiuksia verkon käyttöön. Julkisten palvelujen tulee jatkossakin
tavoittaa myös nämä ryhmät.
Kansalaisten ja hallinnon välisen vuorovaikutuksen voidaan ennakoida lisääntyvän uusien sovellutusten myötä. Verkko-osallistuminen ja verkkodemokratia ovat tuskin korvaamassa perinteisiä
osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, mutta yhä
kasvavalle joukolle suomalaisia verkko on ensisijainen yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen toimintaympäristö.
Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kansalaisten verkon käyttö keskittyy pääasiassa arkiasioiden
hoitamiseen sekä viihteelliseen käyttöön. Osallistuminen ja vaikuttaminen edustavat arkiasioinnin, ihmissuhteiden, viihteen ja elämysten rinnalla varsin
marginaalista verkon käyttöä. Verkon käyttö ja verkko-osallistuminen eivät myöskään ole jakautuneet
tasaisesti kansalaisten kesken, vaan internetin käytössä heijastuvat verkon ulkopuoliset sosioekonomiset tekijät ja valtasuhteet. Aktiivisia verkossa ovat
ne, jotka ovat aktiivisia myös verkon ulkopuolella.
Alle 30-vuotiaista nuorista aikuisista lähes yhdeksän
kymmenestä kokee internetin vähintään jonkin verran mielekkäänä tapana osallistua. Yli 30-vuotiaista
internetin koki mielekkääksi osallistumisareenaksi
vain noin joka toinen. Yli 30-vuotiailla politiikkatietämyksen ja verkko-osallistumiseen suhtautumisen välillä on myös selkeä riippuvuussuhde. Verkossa osallistumisesta ovat kiinnostuneita ne, jotka
muutenkin ovat kiinnostuneita politiikasta. Alle
30-vuotiaat puolestaan suhtautuvat positiivisesti
verkossa tapahtuvaan osallistumiseen riippumatta
siitä, ovatko he muuten kiinnostuneita politiikasta.
Tilastokeskuksen katsaus internetin käytön
muutoksiin tukee edellä sanottua. Politiikkaa internetin kautta seuraavien ja ei-seuraavien välisessä vertailussa erot ovat suuria ja aktiivisuus näyttää kasaantuvan. Internet ei automaattisesti lisää
demokratiaa. Internetin käyttäjistä 35 prosenttia
seuraa politiikkaa internetin kautta ja 65 prosenttia
ei seuraa. Vain keskustelupalstoille kirjoittamisessa
ryhmien välillä ei ole eroa.
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Internetin käyttötavat politiikkaa internetin kautta seuraamisen mukaan
keväällä 2008 prosentteina (käyttänyt 3 kk aikana internetiä).
Lähde: Internetin käytön muutokset (2009) Tilastokeskus. Taulukko 6.6 s. 28.
Taulukon lähdeaineisto: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2008. Tilastokeskus.

Asiaa tekevät prosentteina

Seuraa politiikkaa internetin kautta

Itse tuottamanne sisällön laatiminen mille tahansa sivustolle

Kyllä

Ei

35

10

Oman blogin luomiseen tai ylläpitoon

15

4

Korvannut verkkouutisten lukemisella painetut uutiset usein

53

21

Selainpohjaisten uutispalvelujen käyttöön

45

22

Julkisten palvelujen ja hallinnon verkkopalveluiden
käyttämisellä korvannut käyntiä tai soittoa usein

31

16

Blogien lukemiseen

70

36

Pikaviestien lähettämiseen

54

35

Tiedonhakuun viranomaisten nettisivuilta 3kk

81

55

Oletteko katsoneet käyttäjien lähettämiä sisältöjä Internetissä

81

57

Entä oletteko pelannut Veikkauksen tai muita rahapelejä netissä

25

19

Verkkolehtien tai uutispalvelujen lukemiseen

87

68

Viestien kirjoittaminen keskustelupalstoille 3 kk aikana

45

43

Kotiin tulee ainakin yksi tilattu sanomalehti

72

71

Verkko-osallistumisen määritteleminen ei ole
yksiselitteistä, mikä merkitsee, että myös ilmiön
kehittymisen tutkiminen on jossain määrin ongelmallista. Olemassa oleva tutkimustieto antaa vain
suuntaa-antavasti tietoa siitä, miten suomalaiset
ovat omaksumassa verkon jollakin tavoin yhteiskunnallisesti suuntautuneeksi määriteltävään
käyttöön. Lähes yhdeksän kymmenestä verkon
käyttäjästä on hakenut tietoa palveluista ja tavaroista, verkkopankkia käyttää neljä viidestä verkon
käyttäjästä. Viranomaisten verkkosivuilta tietoa on
hakenut joka toinen, blogeja on lukenut joka kolmas
ja keskustelupalstoille kirjoittanut reilu neljäsosa
verkon käyttäjistä.
Myös poliittisia ja yhteiskunnallisia sisältöjä etsitään verkosta jonkin verran. Politiikkaan liittyvää
tietoa haetaan verkossa pääasiassa verkkolehdistä
sekä oman asuinkunnan verkkosivuilta.

Vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä internet ei toistaiseksi ole syrjäyttänyt perinteisiä
joukkoviestintävälineitä kansalaisten tärkeimpänä
tietolähteenä. Internetlähteet, etenkin vaalikoneet,
tavoittavat kuitenkin laajasti nuoret äänestäjät. Noin
kolmannes 18–24-vuotiaista nuorista ilmoittaa hakeneensa poliittista informaatiota vaalikoneista ja
joka viides ehdokkaiden tai puolueiden verkkosivuilta. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sen
enemmän vaalikoneista koettiin olleen hyötyä.
18–34-vuotiaista vaalikoneiden käyttäjistä kaksi viidestä koki vaalikoneen vaikuttaneen päätökseensä,
kun yli 50-vuotiaista näin ajatteli vain joka viides.
Vaalikoneiden on myös havaittu kasvattavan käyttäjiensä mielenkiintoa politiikkaa kohtaan ja vahvistavan äänestysintoa etenkin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien naisten keskuudessa.
Vaikka hallinnon näkökulmasta sähköpostitse
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tapahtuva vuorovaikutus kansalaisten kanssa on jo
arkipäivää, vain pieni osa suomalaisista on toistaiseksi uskaltautunut ottamaan sähköpostitse yhteyttä
poliitikkoihin tai virkamiehiin. Sähköisten aloitteiden ja palautteen määrä on sitä vastoin ollut viime
vuosina kasvussa. Mahdollisuudet sähköisiin aloitteisiin ja palautteeseen ovatkin lisääntyneet kunnissa, tosin edelleen suuri osa etenkin pienistä kunnista
on vailla sähköisiä aloite- ja palautekanavia.
Sähköisen kuulemisen käytäntöjä on otettu
käyttöön valtakunnallisella tasolla (otakantaa.
fi-foorumi) sekä muutamissa kunnissa. Ne eivät
kuitenkaan pääsääntöisesti ole vakiinnuttaneet
paikkaansa kansalaisten keskuudessa. Suurin osa
kansalaiskeskustelusta käydäänkin hallinnon kanavien ulkopuolella. Julkishallinnon ylläpitämissä
foorumeissa ongelmallista on, että kansalaiset voivat
yleensä kommentoida vain jo valmiiksi suunniteltua
esitystä, eivät vaikuttaa itse agendaan tai tehdä uusia keskustelunavauksia. Kuitenkin huomattava osa
kansalaisista toivoisi enemmän suoraa demokratiaa
edustuksellisen demokratian rinnalle.
Yksityishenkilöiden, yhteisöjen tai kaupallisten
tahojen ylläpitämissä blogeissa ja keskustelupalstoilla käydään usein vilkkaampaa debattia kuin virallisilla julkishallinnon foorumeilla. Tämä keskustelu
on kuitenkin usein paikantamatonta eikä kohtaa
lainkaan päätöksentekijöitä.

10.1.1 Osallistumisen
muutos haasteena
Verkkodemokratian voidaan arvioida muuttavan
edustuksellisen demokratian luonnetta ja menettelytapoja suoran demokratian suuntaan. Tietointensiivisessä, moniarvoistuvassa ja yksilöllistyvässä
yhteiskunnassa kansalaisella tulisi olla enemmän
mahdollisuuksia käyttää tietojaan ja osallistua
päätöksentekoon. Tietoyhteiskuntakehityksellä on
keskeinen rooli uudessa poliittisessa dynamiikassa.
Kun poliittista tietoa on mahdollista saada helposti
ja edullisesti, kansalaiset voivat halutessaan olla yhtä
informoituja kuin virkamiehet tai päätöksentekijätkin. Kansalaiset voivat uudella tavalla valvoa valmistelua ja päätöksentekoa. Toisaalta verkko tarjoaa
mahdollisuuden nostaa esille omia aiheita, näkö-

113

kulmia ja mielipiteitä sekä olla vuorovaikutuksessa
päätöksentekijöiden ja toisten kansalaisten kanssa.
Vielä toistaiseksi on vaikea nähdä, minkälaiseksi
suomalainen ”verkkokansalaisyhteiskunta” muotoutuu. On mahdollista, että verkko integroituu
osaksi demokraattista järjestelmää ja kansalaisyhteiskuntaa. Toisaalta on myös mahdollista, että verkko muotoutuu ensisijaisesti asiakkuuden, viihteen
ja sosiaalisten suhteiden areenaksi. Mikäli tieto- ja
viestintäteknologian avulla halutaan vahvistaa demokratiaa, voidaan sitä myös tietoisesti edesauttaa
avaamalla kanavia ja kehittämällä menettelytapoja,
joilla kansalaisten vaikutusmahdollisuudet voivat
parantua.
Verkon avulla voidaan löytää uusia toteutustapoja olemassa oleville osallistumismuodoille ja menettelyille. Tällaisia ovat esimerkiksi verkon kautta
tehtävät mielipidekyselyt, verkon välityksellä äänestäminen tai verkossa toteutettava lausuntokierros.
Teknologia avaa myös uusia mahdollisuuksia demokraattiselle osallistumiselle, esimerkiksi hallinnon
ja kansalaisten yhteiselle valmistelutyölle verkossa.
Uusien osallistumismahdollisuuksien kehittäminen
ja avaaminen edellyttää kuitenkin myös muutoksia
muissa prosesseissa ja menettelyissä. Valmistelun ja
päätöksenteon avaaminen kansalaisten monimuotoiselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle edellyttää,
että tämä osallistuminen ja vaikuttaminen nivelletään valmistelu- ja päätöksentekoprosessiin.
Toistaiseksi verkkodemokratian kehittämisen
kompastuskivenä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on ollut usein toisaalta olemassa olevien
prosessien ja menettelytapojen vieminen verkkoon
sellaisenaan, toisaalta se, ettei uusilla osallistumiskanavilla ole aitoa yhteyttä muihin prosesseihin.
Voidaan myös nähdä, että esimerkiksi kansalaisjärjestöjen keskuudessa uusimuotoinen verkossa organisoituva kansalaisosallistuminen nähdään
paitsi mahdollisuutena myös jossain määrin uhkana. Kannetaan huolta siitä, että verkkoon rakentuva kansalaistoiminta ajan mittaan merkitsee kansalaisyhteiskunnan hiipumista ja korostetaan, että
aito kohtaaminen voi tapahtua vain fyysisen kohtaamisen kautta. Toisaalta verkossa tapahtuva kansalaistoiminta saatetaan sekä järjestöissä että hal-
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linnossa sivuuttaa marginaalisena ”puuhasteluna”.
Verkkoteknologia on kuitenkin muotoutunut ja
muotoutumassa aikamme hallitsevaksi viestintäteknologiaksi ja muodostanee jatkossa yhä merkittävämmän osallistumisen, kohtaamisen ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen areenan.
Järjestöjen ja hallinnon haasteeksi nousee, kuinka ne asemoivat itsensä suhteessa uusimuotoiseen
kansalaisyhteiskuntaan. Perinteisen kansalaistoiminnan paremmuuden korostaminen suhteessa
uudenlaiseen verkostoituvaan ja verkossa organisoituvaan kansalaistoimintaan marginalisoi niiden
uusien sukupolvien osallistumista, joille verkko on
lapsuudesta asti ollut luonteva toimintaympäristö
ja joiden vähäinen kiinnostus yhteiskunnalliseen
osallistumiseen ja vaikuttamiseen aiheuttaa huolta.
Nykymuotoisen internetin historia lasketaan
yleensä noin vuodesta 1995, jolloin world wide
web alkoi vähitellen muodostua tietoyhteiskunnan
yhteiseksi infrastruktuuriksi. Internetsukupolvea
edustavat näin ollen erityisesti alle 30-vuotiaat, jotka ovat omaksuneet internetin käytön jo lapsuudessaan.

10.2 Verkkodemokratian osa-alueet
Verkkodemokratian kehittämisellä
on useita ulottuvuuksia:
• suora demokratia,
• edustuksellinen demokratia,
• kansalaisaktiivisuus – verkossa organisoituva
aktivismi ja vaikuttaminen, vetoomukset,
mielenilmaukset, verkkojulkisuus,
• virallinen konsultointi – viralliset järjestöja kansalaiskuulemiset,
• epävirallinen konsultointi – mielipidetiedustelut, kansalaiskeskustelut verkossa.
Suora demokratia
Yhteisöjen koon kasvaessa ja niiden monimutkaistuessa edustuksellisen demokratian menettelyjen kehittäminen on ollut välttämätöntä, koska kansanvallan toteuttaminen olisi muuten ollut mahdotonta. Jo
yksinomaan kansanäänestysten järjestäminen on ollut raskas ja kallis prosessi – esimerkiksi kunnalle yh-

den kansanäänestyksen järjestäminen maksaa satoja
tuhansia euroja. Teknologian kehityksen myötä on
kuitenkin mahdollista kehittää menettelyjä kansalaisten suoralle osallistumiselle päätöksentekoon. Kansanäänestyksille ja kansanaloitteille on mahdollista
luoda verkkoon infrastruktuuri ja menettelyt, jotka
mahdollistavat kansalaisten suoran osallistumisen
päätöksentekoon. Näiden perinteisten osallistumismuotojen lisäksi on mahdollista kehittää myös uudentyyppisiä suoran demokratian menettelyjä – esimerkiksi kansalaisten ja päätöksentekijöiden yhteistä
asiakirjavalmistelua verkossa (ns. wiki-periaatteella).
Myös erilaisia päätöksentekokokouksia ja foorumeita
voidaan ajatella kehitettäväksi verkkoon.
Vaikka verkon käytöstä on jo muodostunut osa
kansalaisten arkea, ja esimerkiksi aktiiviväestölle
verkko on jo luonteva toimintaympäristö, on kuitenkin huomattava, että on myös kansalaisia, joiden
ei ole mahdollista tai luontevaa osallistua verkon
välityksellä. Suoran demokratian menettelytapoja
kehittäessä onkin huomioitava myös heidän osallistumismahdollisuutensa. Suoran demokratian kehittämistä on käsitelty luvussa 8. Eurooppalaisessa
ja suomalaisessa keskustelussa ajankohtaista on
esimerkiksi kansanaloitteiden käyttöönotto. Myös
esimerkiksi kunnallisille kansanäänestyksille verkko
voisi jatkossa tarjota uusia mahdollisuuksia.
Edustuksellinen demokratia
Verkkoäänestämisestä käydään Euroopassa paljon
keskustelua. Pisimmällä verkkoäänestyksen käyttöönotossa on Viro, jossa verkon välityksellä on voinut äänestää jo kolmissa vaaleissa. Suomessa verkkoäänestyksen käyttöönottoon on toistaiseksi suhtauduttu pidättyvästi. Esimerkiksi Viron kokemukset
verkkoäänestämisestä kertovat, että mahdollisuus
äänestää verkon välityksellä tuskin lisää toivotulla
tavalla esimerkiksi äänestysaktiivisuutta. Toisaalta on
arvioitu, että äänestämisen kynnys verkkoäänestyksen myötä madaltuisi, mikä voisi hidastaa äänestysaktiivisuuden hiipumista. Verkkoäänestystä on käsitelty
yksityiskohtaisemmin luvussa 6.
Tieto- ja viestintäteknologiaa on myös mahdollista hyödyntää esimerkiksi puolueiden ehdokasasettelussa. Samoin vaalikampanjoihin ja vaalitie-
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dotukseen verkko tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Jo
nyt esimerkiksi vaalikoneet ovat nuoremmissa ikäryhmissä varsin merkityksellinen vaalitiedon lähde. Kansainvälisesti on myös kehitetty uusia malleja
esimerkiksi siihen, miten äänestäjät voivat vaalien
välisenä aikana seurata ja valvoa valituiksi tulleiden
toimia. On myös väläytetty, että tulevaisuudessa
äänestäjällä olisi mahdollisuus ottaa valtakirja pois
edustajaltaan ollessaan tyytymätön hänen vaalien
jälkeisiin toimiinsa.
Kansalaisaktiivisuus
Verkko tarjoaa areenan sekä monenlaiselle perinteiselle järjestötoiminnalle ja kansalaisaktiivisuudelle
että uusimuotoiselle aktivismille. Verkossa käydään
vilkasta keskustelua, allekirjoitetaan vetoomuksia,
lähestytään päättäjiä ja järjestetään mielenilmauksia, boikotteja ja saartoja, jopa lakkoja. On esitetty,
että tieto- ja verkostoyhteiskunnan sosiaalisten liikkeiden infrastruktuuri on internet, samalla tavoin
kuin se on muotoutunut keskeiseksi verkostoituvan
elinkeinoelämän infrastruktuuriksi. Järjestöt hyödyntävät verkkoa monipuolisesti arjessaan, minkä
lisäksi verkko on mahdollistanut uudenlaisten, aikaisempaa epämuodollisempien yhteisöjen syntymisen verkkoon. Osa uudesta, verkossa organisoituvasta kansalaistoiminnasta keskittyy täysin verkkoon, osalle verkko on tapa organisoitua, mutta itse
toiminta tapahtuu verkon ulkopuolella. On myös
olemassa varsin perinteistä yhdistystoimintaa, jonka
pääasiallinen tai ainoa toimintaympäristö on kuitenkin internet (esimerkiksi verkkoammattiliittoja).
Hallinnon haasteeksi nousee, millä tavoin se huomioi
uusimuotoisen kansalaistoiminnan ja mahdollisesti
haluaa luoda sille toimintaedellytyksiä.
Virallinen konsultointi
Hallinnon virallisia kuulemismenettelyjä on mahdollista toteuttaa verkon välityksellä, minkä lisäksi
on mahdollista kehittää uudenlaisia menettelytapoja, joilla intressiryhmiä voidaan kuulla. Esimerkiksi
verkkokyselynä toteutettavan lausuntokierroksen
etuina ovat kustannustehokkuus, vastausten analysoinnin helpottuminen kun lausunnot saapuvat
lomakkeella määrämuotoisina, lausuntopyynnön
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jakelun vaivattomuus, joka mahdollistaa lausuntopyynnön välittämisen eteenpäin myös lausunnonantajien omissa verkostoissa, ajansäästö jne.
Myös esimerkiksi kuulemistilaisuuksia on mahdollista toteuttaa verkossa. Uusia virallisluonteisia
kuulemismenettelyjä voivat myös olla esimerkiksi
asiakirjan yhteinen muokkaaminen verkossa tai
intressiryhmien deliberatiivinen keskustelu ja sen
pohjalta syntyvä yhteisymmärrys.
Epävirallinen konsultointi
Uuden teknologian avulla hallinnon on mahdollista avata valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja
myös kansalaisten aikaisempaa omaehtoisemmalle
osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Verkon välityksellä kansalaisten ja intressiryhmien on mahdollista seurata valmistelua ja ottaa siihen kantaa oman
kiinnostuksensa mukaan irrallaan virallisista kuulemismenettelyistä. Edellytyksenä on, että tietoa
on saatavilla käynnistyvästä valmistelusta ja kanavia osallistumiselle ja vaikuttamiselle on tarjolla.
Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla sähköpostiyhteydenpitoa kansalaisen ja valmistelijan välillä. Verkon kautta on kuitenkin myös mahdollista
avata moniulotteisempia vaikutuskanavia, joissa
keskustelu voi olla vuorovaikutteisempaa ja deliberatiivisempaa kuin vain yksittäisen kansalaisen ja
valmistelijan välinen ajatustenvaihto.
Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisemmin
verkkodemokratian kehittämistä nimenomaan
hallinnon ja valmistelun näkökulmasta.

10.2.1 Verkkodemokratian
kehittämisen lähtökohtia hallinnossa
Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamisen kolme tavoitetasoa:
Kuten aikaisemmin todettiin, ei Suomi ole juurikaan hyödyntänyt tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia demokratian vahvistamiseen. Suomen tietoyhteiskuntakehityksen painopisteenä ovat olleet palvelut ja
asiakkuus, eivät niinkään osallistuva kansalaisuus ja
demokratian vahvistaminen.
Suomi ryhtyi alun perin ensimmäisten joukossa
kehittämään kansalaisten kuulemista verkon välityksellä. Otakantaa.fi edusti kansainvälisen kehityksen
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Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien
parantamisen kolme
tavoitetasoa.

e-consultation

e-participation

E-DEMOCRACY

e-empowerment

1) e-consultation
(kuuleminen)
• kuulemismenettelyjen
kehittäminen ja
monipuolistaminen
uuden teknologian avulla
• näkökulma: valmistelun
laadun parantaminen ja
tehostaminen
• välineet: mm. sähköinen
lausuntolomake, kyselyt,
verkkokeskustelun
seuranta, infolähteet

2) e-participation
(osallistuminen)
• kuulemisen ja uusien
osallistumismuotojen kehittäminen
• näkökulma: osallisuuden
vahvistaminen, päätöksenteon
hyväksyttävyyden lisääminen,
deliberatiivisuus
• välineet: edellisten lisäksi mm.
asiakirjan muokkaus (wiki),
verkkokeskustelu, chatit, blogit

kärkeä avautuessaan vuonna 2000, mutta sittemmin
kehitysaskeleet ovat olleet vaatimattomia. Kunnilla
on jonkin verran verkko-osallistumisfoorumeita,
mutta monien kuntien keskustelufoorumeita on
viime vuosina lakkautettu. Harvakseltaan tapahtuva, yksittäisiin hankkeisiin liittyvä kansalaisten kuuleminen verkkofoorumeilla on tavoittanut kansalaisia
vain satunnaisesti. Kansalaisten näkökulmasta verkon kautta tapahtuva kuuleminen on ollut hallintokeskeistä eikä osallistumisen yhteys päätöksentekoon
ole aina ollut riittävän selkeää, jotta osallistuminen
verkkofoorumeilla koettaisiin mielekkääksi.
Hallinnossa verkon hyödyntämisen keskeisiä
esteitä ovat toimintatapojen hidas muuttuminen,
puuttuva osaaminen sekä resurssien suuntaamiseen
liittyvät ongelmat. Esimerkiksi virkamiesten verkko-osallistumista koskevia asenteita käsittelevästä

3) e-empowerment
(vaikuttaminen)
• kansalaisten
mahdollisuus vaikuttaa
paitsi käynnissä olevaan
valmisteluun, myös
yhteiskunnallisen
agendan asettamiseen
• näkökulma: demokratian
vahvistaminen
• välineet: edellisten lisäksi
mm. aloitteenteko,
vetoomukset, e-voting

selvityksestä 167 käy ilmi, että virkamiehet suhtautuvat periaatteessa myönteisesti verkon välityksellä
tapahtuvaan vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. Ongelmaksi nähdään kuitenkin toimintamallien
ja keskustelukulttuurin puuttuminen sekä uusien
kanavien ja menetelmien heikko tuntemus.
Verkko-osallistumista on jossain määrin kytketty valmisteluun toteuttamalla perinteisiä menettelyjä ja toimintatapoja sellaisenaan sähköisessä
ympäristössä, mikä ei ole paras eikä toimivin tapa
hyödyntää uuden tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia. Voitaneen myös todeta, että sähköisen
osallisuuden kehittämistyössä on järjestelmillä ja
tekniikalla ollut suurempi painoarvo kuin toimintaprosessien muuttamisella. Asiakaspalautteen ja
osallisuuden välisestä erosta ei myöskään ole riittävästi keskusteltu.
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Uutta tekniikkaa hyödynnetään hallinnossa
kansalaisosallistumisen yhteydessä enimmäkseen
tiedotukseen, kuulemiseen ja kansalaiskeskustelujen järjestämiseen. Samaan aikaan kansalaiset
järjestäytyvät tietoverkon avulla laajasti, käyvät
kampanjoita ja julkista keskustelua yhteiskunnallista aiheista tuodakseen esille omaa asialistaa politiikkaan ja päätöksentekoon. Lisäksi mediassa (mm.
tiedotusvälineillä ja internetin muilla foorumeilla)
on runsaasti tarjolla tiloja keskusteluihin ja yhteisölliseen toimintaan.
Onkin pohdittu, onko hallinnon omien osallistumisfoorumeiden kehittäminen ylipäätään mielekästä. Tulisiko hallinnon pikemminkin olla läsnä
siellä, missä kansalaiset jo osallistuvat ja vaikuttavat?
Toisaalta hallinnon omien osallistumiskanavien etuna on, että tuodessaan näkemyksensä esille niiden
kautta kansalainen voi olettaa, että esitetyt näkemykset myös välittyvät valmisteluun ja päätöksentekoon.
Muissa osallistumisen tiloissa tällaista takuuta ei ole
olemassa. Hallinnon tulee siis edelleenkin tarjota
”virallisia” ja helposti saavutettavia kuulemis- ja
vaikuttamiskanavia. Tämän lisäksi hallinnon haasteeksi nousee, kuinka kyetä jalkautumaan verkossa
kansalaisten pariin, olla kuulolla ja mukana ”verkkokansalaisyhteiskunnan” keskustelussa.
Näkemys on toisaalta herättänyt vasta-argumentteja. Hallinnon keskuudessa on kannettu
huolta siitä, miten tämä jatkuva läsnä- ja mukana
olo monimuotoisessa sosiaalisessa mediassa voi
ylipäätään olla mahdollista. Vasta viime aikoina on hallinnossa systemaattisemmin ryhdytty
kokeilemaan ja kehittämään menetelmiä, joilla
verkkokeskusteluissa tai blogeissa esille nousevat
näkemykset ajankohtaisiin kysymyksiin välittyvät
valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden korviin.
Toisaalta on myös pohdittu, onko verkkokeskustelujen seuraaminen ylipäätään soveliasta. Ajatus
herättää huolia isoveljestä, joka valvoo kansalaisia
kaikkialla ja kaiken aikaa. Yleisempi näkemys on
kuitenkin ollut, että esittäessään verkon avoimilla
areenoilla näkemyksiään ihminen yleensä toivoo
tulevansa kuulluksi. Tämä on kuitenkin yksi verkkodemokratiaan liittyvistä keskusteluista, joita yhteiskunnassa on tarpeen jatkaa.
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Verkko-osallistumismahdollisuuksia avattaessa
joudutaan ratkaisemaan monenlaisia, muun muassa osallistumisen edustavuuteen, henkilön tunnistamiseen, tietoturvallisuuteen, valtuuksiin ja
päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. Myöskään
esimerkiksi suoran osallistumisen suhdetta edustuksellisen demokratian päätöksentekomalleihin
tai järjestökuulemiseen ja -osallistamiseen ei toistaiseksi ole onnistuttu kattavasti hahmottamaan.
Sähköisen kuulemisen ja vuorovaikutuksen
menetelmät ovat voimakkaasti kehittymässä eri
maissa. On yleisesti tunnustettu, että uutta tieto- ja
viestintätekniikkaa käyttävät menetelmät voivat lisätä tehokkaasti kansalaisten osallistumista päätöksentekoprosessiin. Monissa maissa ja kansainvälisissä organisaatioissa on vireillä kehityshankkeita
ja uudistuksia, ja kokemusten vaihtoa edistetään
monin tavoin. Kansainvälisistä organisaatioista
muun muassa OECD:ssä ja Euroopan neuvostossa
tehdään kuulemisen ja osallistumisen parantamiseen tähtäävää analyyttista ja vertailevaa työtä. Suomi osallistuu molempien organisaatioiden työhön.
Monet maat ovat käynnistäneet hankkeita, joilla
pyritään edistämään eri osapuolten osallistumista
ja yleisesti tiedonkulkua sekä sähköisiä palveluja.
Tiedonvälitys ja päätöksentekoprosessin avoimuus
ovat edellytyksiä toimivalle vuorovaikutukselle ja
kuulemiselle.
Euroopan neuvoston suosituksessa xxii korostetaan, että verkkodemokratiassa on kyse demokratiasta, ei teknologiasta. Verkkodemokratia ei myöskään ole uusi demokratian laji, vaan se on uuden
teknologian hyödyntämisestä demokratian, sen
rakenteiden ja prosessien vahvistamisessa.
Verkkodemokratian nähdään avaavan uusia
mahdollisuuksia kansalaisten omalle aloitteellisuudelle, jolle poliittis-hallinnollisten toimijoiden
on luotava edellytyksiä. Esille nousevat myös verkkodemokratian riskit ja erityisesti kysymys siitä,
kuinka luottamusta verkkodemokratiaan voidaan
rakentaa erilaisia malleja toteuttamalla.
xxii Euroopan neuvoston verkkodemokratiaa koskeva suositus sekä
4. demokratiafoorumin (Forum for the Future of Democracy,
15.–17.10.2008, Madrid) johtopäätökset löytyvät suomeksi
oikeusministeriön www.kansanvalta.fi -sivustolta
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Verkkodemokratia on nopeasti kehittyvä alue
niin Euroopassa kuin laajemminkin, joten innovaatioita ja hyviä käytäntöjä muodostuu jatkuvasti.
Toisaalta valmiiden ratkaisujen kopioiminen on vaikeaa, sillä ratkaisut ovat paljolti sidoksissa kunkin
maan poliittiseen ja hallinnolliseen kulttuuriin ja
rakenteisiin. Verkkodemokratian sovellukset ovat
nopeastikin edenneissä maissa vasta muotoutumassa. Vuonna 2000 avattu Otakantaa.fi-foorumi
oli aikanaan hyvä esimerkki muille maille. Nyt
Suomi voi vastavuoroisesti hyötyä niistä yrityksistä
ja erehdyksistä, joita kärkijoukossa edenneet maat
ovat tällä vuosituhannella tehneet. Kiinnostavia esimerkkejä verkkodemokratian toteuttamiskeinoista
ja mahdollisuuksista löytyy esimerkiksi UudestaSeelannista, Yhdysvalloista, Kanadasta, Iso-Britanniasta, Tanskasta ja Virosta.
Verkkodemokratian haasteita on kirjattu edellä
mainitun Euroopan neuvoston CAHDE-komitean
raportteihin. Sähköisiä menetelmiä on otettu usein
käyttöön itsetarkoituksellisesti miettimättä sitä, miten niitä sovelletaan päätöksenteon tarpeisiin ja tavoitteisiin ja miten suuren osan kansalaisista ne jättävät ulkopuolelle taitojen ja muiden osallistumisedellytysten vuoksi. Usein unohdetaan myös kysyä, vastaako verkkodemokratiapalvelujen tarjonta
kansalaisten keskuudessa esiintyvään kysyntään tai
ovatko sovellukset houkuttelevia ja käyttäjälähtöisiä.
Hallinnon ja demokratian tehokkuuden mittaustavoissa suositaan määrällisiä perusteita, vaikka ne
eivät sinällään kerro verkkodemokratian tai sähköisen hallinnon laadusta.
Kansainvälisistä esimerkeistä Suomeen olisi
sovellettavissa useita hyviä käytäntöjä, menettelytapoja ja palveluja. Useimmiten vuorovaikutteiset
kuulemisen menettelyt, kuten kokoukset, seminaarit ja työryhmätyöskentely sekä uudet sähköiset kuulemisen muodot, täydentävät toisiaan. Niissä
maissa, joissa kuulemista on merkittävästi kehitetty,
esimerkiksi Kanadassa ja Isossa-Britanniassa, poliittinen ja hallinnollinen johto on selkeästi sitoutunut toimintaan, erityisesti lainsäädännön laadun
varmistamisen näkökulmasta.
Muutamissa maissa keskushallinnot ovat perustaneet keskitettyjä kuulemisfoorumeja, joista löytyy

tietoa osastojen ja virastojen uusista lainsäädäntö- ja
muista hankkeista. Tällaiset keskitetyt verkkofoorumit selkeyttävät konsultaatioprosessia ja edesauttavat
kuulemisten löytämistä monimutkaisessa hallinnossa. Joissakin maissa on käytössä yleisiä keskustelufoorumeita, joihin on koottu tietoa hallinnossa
meneillään olevista hankkeista. Sivustoilla on myös
mahdollisuus kommentoida hankkeita.
Sähköiset vetoomukset ja kansalaisaloitteet
edustavat alhaalta ylöspäin suuntautuvaa ja siten
kansalaisia itseään vahvistavaa kuulemista. Vetoomus on suora vaikutuskanava, jonka asiasisällön
määrittelee lähettäjä. Vetoomuksen voi myös lähettää kaikissa politiikkaprosessin vaiheissa asialistan muokkauksesta seurantaan. Erityisesti monet
parlamentit ovat ottaneet sähköisen vetoomuksen
käyttöön. xxiii
Myös sähköiset paneelit parantavat alhaalta
ylöspäin suuntautuvaa vaikuttamista. Paneeli voidaan järjestää monella eri tapaa. Paneelit voivat olla
esimerkiksi taloudellisiin kysymyksiin keskittyviä
asiantuntijapaneeleja, tai ns. arjen asiantuntijuutta
edustavia kansalaispaneeleja.

10.2.2 Verkkodemokratian hankkeita
Suomen hallinnossa
Suomessa on lukuisia hankkeita, joilla halutaan
edistää vuorovaikutusta kansalaisten ja hallinnon
välillä. Yhteisiä, eri hallinnonaloja ja organisaatioita
yhdistäviä ponnistuksia on ollut vielä vähän. Hankkeet ovat olleet erillisiä ja projektiluonteisia. Jatkuvuutta hankkeille ei näin ollen ole voitu taata, mikä
on vaikuttanut myös siihen, että aiemmista hankkeista oppiminen on jäänyt vähäiseksi.
Sähköisen kuulemisen kehittämistyö alkoi Suomessa jo 1990-luvun lopulla. Ensimmäinen versio
Otakantaa.fi-foorumista avattiin vuonna 2000.
Seuraavan kerran sähköistä kuulemista kehitettiin
systemaattisemmin Vanhasen I hallituksen kansa-

xxiii Muun muassa Skotlannin, Uuden Seelannin, Australian
Queenslandin ja Euroopan parlamentit tarjoavat eri tavoin
mahdollisuuden vetoomukseen jättämiseen ja sen käsittelyn
seuraamiseen. Myös Iso-Britannian pääministerin sivustoilla on
mahdollista jättää vetoomus.
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SADe-hankkeessa hahmotellulla Suomen eGovernment-konseptilla on
kolme ulottuvuutta: sähköiset palvelut, verkkodemokratia ja sähköinen hallinto.
e-Goverment -konsepti
Verkottunut julkinen hallinto
Monikanavaisuus
Palveluiden löydettävyys
Elämäntilannelähtöisyys
Hallinnon yhtenäisyys
e-Services
Sähköiset palvelut ja asiointi

e-Democracy
Sähköiset osallistumisja vaikuttamismuodot
e-Administration
Sähköiset hallinon sisäiset
prosessit, tietojärjestelmät ja
tietovarannot

laisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa. Kehitystyön
tuloksena uudistettu Otakantaa.fi-foorumi avattiin
vuoden 2007 alussa samaan aikaan demokratiatietopankki Kansanvalta.fi:n kanssa.
Sähköisen kuulemisen kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen jatkotyönä toteutettiin II-vaihe
(2007–2008), jonka loppuraportti sisältää 12 esitystä kansalaisten sähköisten osallistumismahdollisuuksien ja sähköisen kuulemisen vahvistamiseksi.
Poikkihallinnollisessa kehittämistyöryhmässä olivat
edustettuina oikeusministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö (Valt-IT
ja Kunta-IT), valtioneuvoston kanslia, eduskunta ja
Suomen Kuntaliitto. Noin vuoden kestäneen hankkeen kuluessa järjestettiin useita asiantuntijatyöpajoja, kuulemistilaisuuksia, online-verkkokeskusteluja sekä lausuntokierros.
Sähköisen kuulemisen kehittämistyöryhmän
esityksiä on konkretisoitu ja viety eteenpäin oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä
hankkeessa hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen
kehittämiseksi (HAVU). Ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta on lisäksi kehitetty
vuosina 2005–2008 toteutetussa SAG-hankkeessa.
Valtiovarainministeriön Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -hankkeessa on puolestaan val-

misteltu linjauksia hallinnon sähköisen asioinnin
kehittämiseksi. Hankkeen osana on pohdittu kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista
uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla. SADehankkeessa kansalaisvaikuttamisen edistämistä
pohtinut työryhmä esitti tavoitteeksi, että Suomen
sijoitus YK:n sähköistä hallintoa koskevassa vertailussa nousee verkkodemokratian osalta SADekaudella kymmenen parhaan joukkoon. Pidemmän
aikavälin tavoitteena on sijoittuminen vertailun
kärkimaiden joukkoon. Tavoitteeseen pääseminen
edellyttää sekä puuttuvan verkko-osallistumisinfrastruktuurin luomista että osaamisen vahvistamista
ja toimintatapojen kehittämistä.
SADe-hanke linjasi verkkodemokratiaan
liittyviksi päätavoitteikseen seuraavat:
• Kansalaisten kuulemista sekä osallistumista
hallintoprosesseihin helpotetaan kehittämällä
ja ottamalla käyttöön sähköisiä prosesseja ja
menettelyjä sekä seuraamalla niiden yleistymistä
julkisella sektorilla.
• Sähköisiä vaikuttamismahdollisuuksia lisätään
kehittämällä hallinnon yhteistä osallistumisympäristöä ja ottamalla käyttöön uusia vuorovaikutuskanavien muotoja.
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Erilaisia sähköisen osallistumisen menetelmiä,
kanavia ja palveluja on jonkin verran käytössä valtionhallinnossa ja kunnissa. Kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi niitä ovat perustaneet mediayhtiöt,
internet-palveluntarjoajat, kansalaisjärjestöt, erilaiset verkostot ja yksittäiset kansalaiset. Tyypillisimpiä
hallinnon käyttämistä menetelmistä ovat sähköisesti toimivat palautekanavat, keskustelufoorumit ja
kuntalaisaloitteen teko.
Palautteen keräämiseen ja kuulemiseen liittyvät
verkkoratkaisut ovat vain yksi osa nykyaikaista verkkodemokratiakehitystä. Virallisten kuulemismenettelyjen lisäksi verkossa osallistetaan kansalaisia
päätöksenteko- ja valmisteluprosesseihin ja tarjotaan väyliä nostaa omia näkemyksiä ja tavoitteita yhteiskunnan asialistalle. Viime aikoina pohdittavaksi
on noussut, millä tavoin hallinnon verkkovaikuttamisen tiloja voidaan ulottaa muualle sosiaaliseen
mediaan ja miten toisaalta sosiaalisessa mediassa
tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen saadaan
hallinnon valmistelun tietoon.
Hallinto voi olla mukana sosiaalisessa mediassa
muiden muassa seuraavilla tavoilla,
jotka eivät ole toisiaan poissulkevia:
• mahdollistaja – hallinto tarjoaa erilaisia alustoja,
joihin ihmiset tuottavat sisällöt,
• informaation tarjoaja – hallinto tarjoaa
informaatiovirtoja, tietovirtoja, arkistoja, joiden
päälle ihmiset voivat itse kehittää sovelluksia,
yhdistellä dataa ja kierrättää sitä,
• fasilitaattori – hallinto tarjoaa mahdollisuuden
vaikuttaa,
• läsnäolo ja palvelutoiminta – hallinto ja
virkamiehet ovat mukana siellä,
missä ihmiset ovat 168.

10.2.3 Sähköisen kuulemisen
tulevaisuudenkuva 2012
Maaliskuussa 2008 raporttinsa luovuttanut poikkihallinnollinen sähköisen kuulemisen II-vaiheen
kehittämistyöryhmä esitti tulevaisuudenkuvanaan
vuodelle 2012 seuraavaa:
”Kansalaisten ja hallinnon välinen vuorovaikutus

on jatkuvaa, luonnollista ja arvostettua kanssakäymistä yhteiskunnallisten asioiden käsittelemiseksi ja
päätösten tekemiseksi. Vuorovaikutus, viestintä ja yhteydenpito tapahtuvat luontevasti eri välinein, tavoin
ja menetelmin arkisissa yhteyksissä.”
Tulevaisuuskuvassa osallistuminen ja kansalaisten osallisuus koetaan hallinnossa luontevaksi
ja hyödylliseksi osaksi suunnittelu- ja toimintaprosesseja. Osallisuuden takaamiseksi on luotu
julkishallinnolle yhteisiä, organisaatio- ja ohjelmistoriippumattomia, monikanavaisia palveluja, joita
on helppo käyttää ja joissa voidaan sopia tärkeiden
aiheiden esille tuomisesta. Kansalaiset ja virkamiehet osallistuvat käynnissä oleviin keskusteluihin
silloin, kun se keskustelun kannalta on hyödyllistä.
Hankkeiden valmisteluun osallistuu kansalaisia, sidosryhmiä ja käyttäjänäkökulmaa edustavia tahoja. Organisaatioiden tulossuunnitelmien laadinnan
osana laaditaan suunnitelmat asioista, joista kansalaisia ja sidosryhmiä kuullaan ja tavoista, joilla
kuuleminen tai osallistuminen järjestetään. Kansalaisten osallistumisen kohdat on määritelty ja otettu
käyttöön julkishallinnon hankeprosesseissa. Ministeriöt ja virastot tekevät aktiivista yhteistyötä kuulemisen ja osallistumisen kehittämiseksi, ja saatuja
kokemuksia jaetaan. Virkamiehille annettava kuulemisen ja osallistumisen koulutus on kiinteä osa
muuta lainsäädännön ja hankkeiden valmisteluun
liittyvää koulutusta.
Tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi työryhmä
nosti esiin seuraavat teemat:
• Osallistuminen on integroitava hallinnon suunnittelu-, toiminta- ja hankeprosesseihin. Valmistelu on nähtävä prosessina, jonka eri vaiheissa on
luontevia kohtia, joissa osallistuminen ja vaikuttaminen voidaan eri muodoilla ja menetelmillä
toteuttaa. Tehokkainta ja vaikuttavinta on vaikuttaminen alkuvaiheessa, jolloin käynnistyvää
valmistelua vasta määritellään.
• Osallistamisen eri muotoja (sähköisiä ja
ei-sähköisiä) tulee käyttää tehokkaasti ja
monipuolisesti.
• Kuulemisen sijaan verkkodemokratian
kehittämisen painopisteenä on oltava
vuorovaikutuksen kehittäminen.

OSA 2: ”Pieni demokratia”

• Kehitetään asiantuntijaosallistumisen muotoja,

esimerkiksi sähköisiä asiantuntijapaneeleita ja
-raateja, joiden keskusteluja ja tuloksia julkaistaan verkossa.
• Kehitetään kansalaisten osallistumisen muotoja,
esimerkiksi kansalaisten muodostamia raateja ja
ryhmiä. Samalla tulisi kehittää menettelytapoja
kansalaisten omaehtoisen verkkotoiminnan
seuraamiseen kansalaiskeskusteluissa esille
nousevien näkökulmien ja heikkojen signaalien
havaitsemiseksi.
• Kansalaisilla on oltava mahdollisuus myös olla
luomassa yhteiskunnan asialistaa – aloitteet ja
vetoomukset lisäävät kansalaisten mahdollisuuksia tähän.
• Päätöksenteon eri vaiheita on voitava seurata,
jotta osallistuminen tapahtuu oikeaan aikaan ja
oikeassa vaiheessa. Päätöksenteossa on myös
kyettävä kertomaan osallistujille, miten eri kantoja ja mielipiteitä on huomioitu ja kuinka ne
ovat vaikuttaneet päätöksentekoon.
• Uudenlainen toimintatapa edellyttää resursseja
ja kulttuurisia muutoksia. Ennen kaikkea se
vaatii johdon henkilökohtaista sitoutumista ja
esimerkin näyttämistä.
• Verkko-osallistumisen kanavia tulee kehittää
vastaamaan paremmin kansalaiskysyntää. Keskitetty verkkoympäristö helpottaa tiedon löytämistä ja valmistelun etenemisen seuraamista. Samalla on kuitenkin oltava läsnä verkkoareenoilla,
joilla kansalaiset jo osallistuvat ja vaikuttavat.
• Koska kaikilla suomalaisilla ei ole mahdollisuuksia
tai halua osallistua tietoverkkojen avulla, osallistumistavoissa on huomioitava nämä ryhmät, kuten
myös palvelujen suunnittelussa eri-ikäiset, eritaustaiset ja eritasoiset tietoverkon käyttötaidot omaavat
ryhmät.
Loppuraportissaan sekä Sähköisen kuulemisen
II-vaiheen kehittämistyöryhmä että valtiovarainministeriön Sähköinen asiointi ja demokratia -hanke
nostivat esiin erityisesti tarpeen osaamisen vahvistamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen, sekä
puuttuvan verkkodemokratian infrastruktuurin
rakentamiseen. Näitä teemoja on käsitelty seikkaperäisemmin seuraavassa.
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10.3 Osaamisen vahvistaminen
ja toimintatapojen kehittäminen
Hallinnon ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä tietoverkkojen avulla liikutaan
mielenkiintoisella ja nopeasti muuttuvalla alueella.
Koska sähköiset toimintatavat ovat sidoksissa hallinnon ja demokratian päätöksentekoprosesseihin,
niiden kehittämistapoja voidaan tuoda esille osana
muiden osallistumismahdollisuuksien laajaa kehittämistä. Tieto- ja viestintätekniikka edellyttää myös
toimintaa koskevien prosessien uudistamisen. Ei
riitä, että vanhat totutut tavat siirretään suoraan
sähköisiksi. Tarvitaan myös toimintamallien uudelleen jäsentämistä ja vähitellen koko toimintakulttuurin muutosta.
Kansalaisten kuuleminen on kuulunut hyvään
suomalaiseen hallintokäytäntöön. Kuulemista on
pidetty tärkeänä ja joissain määrin itsestään selvänä, mikä selittänee, ettei kuulemiseen ja sen menettelytapoihin juuri ole hallinnon virallisissa ohjeissa
velvoitettu. Hallinnon ohjeistuksia tuleekin kehittää siten, että ne velvoittavat nykyistä selkeämmin
huolehtimaan, että kansalaisilla on mahdollisuus
vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon. Ohjeita, määräyksiä ja suosituksia kehitettäessä on
huomioitava myös uudet sähköiset kuulemis- ja
vuorovaikutusmenetelmät.
Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämishankkeessa havaittiin, että virkamiesten osaaminen ja joissain määrin myös asenteet olivat keskeinen este verkkovuorovaikutuksen edistämiselle.
Verkko-osallistumisen menetelmiä ei tunneta tai
hallita, eikä uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia
osata sovittaa yhteen perinteisten käytäntöjen ja
toimintatapojen kanssa. Virkamiesten tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamisen tulisikin lähivuosina olla yksi henkilöstökoulutuksen painopistealueista. Keskeisellä sijalla on myös johdon koulutus.
On tärkeää, että verkkodemokratiaan liittyvät
kysymykset huomioidaan ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategioita uudistettaessa. Ministeriöiden ulkopuolelle suuntautuvan yhteydenpidon ja
verkostoitumisen ohella toimintatapojen uudistamiseen liittyy myös sisäinen verkostoituminen.
Kuuleminen, avoimuus ja verkostoituminen ovat
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asioita, jotka tulee sisällyttää virkamiesten tehtäväkuviin, ja niitä tulee jatkossa arvioida virkamiesten
kehityskeskusteluissa. Toimintatapojen ja menettelyjen kehittymistä ministeriöissä on syytä seurata ja
arvioida jatkossa säännöllisesti.
Osaamista voidaan myös vahvistaa rakentamalla kansalaisvuorovaikutuksen tukihenkilöverkosto
hallintoon. Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämistyöryhmä sekä valtiovarainministeriön
SADe-hanke esittivät, että ministeriöihin nimettäisiin kuulemisen ja vuorovaikutuksen tukihenkilöt,
ns. vuorovaikutussuunnittelijat, joiden tehtävänä
on seurata kuulemiskäytäntöjen ja -menetelmien
kehittymistä sekä neuvoa ja opastaa oman organisaationsa virkamiehiä kuulemisen ja vuorovaikutuksen toteuttamisessa. Vastaavia vuorovaikutussuunnittelijoita on jo joidenkin vuosien ajan
toiminut muun muassa Helsingin ja Tampereen
kaupunkien hallinnossa.

10.4 Verkko-osallistumisen
infrastruktuuri
Suomesta puuttuu toimiva ”verkkodemokratian infrastruktuuri”, perusrakenne kansalaisten hallinnon
valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvalle vaikuttamiselle ja osallistumiselle. Otakantaa.fi on vain
yksittäinen, tosin hallinnon yhteinen, kuulemispalvelu, jossa hallinto voi keskusteluttaa kansalaisilla jonkin
valmisteltavana olevan hankkeen. Ministeriöillä, virastoilla, kunnilla ja eduskunnalla on omia kanaviaan
ja kosketuspintojaan kansalaisiin, mutta kansalaisten
näkökulmasta vaikuttamiskanavat ja osallistumismahdollisuudet hallinnon valmisteluun ovat epäselvät ja vaihtelevasti toimivat. Deliberatiiviselle kansalaisten yhteiselle pohdinnalle ei ole tarjolla kanavia,
joilla olisi yhteys valmisteluun ja päätöksentekoon.
Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämishankkeessa todettiin, että verkkodemokratialle on luotava infrastruktuuri, jossa keskeistä on:
• Saavutettavuus – osallistumiskanavien on oltava

helposti löydettävissä.
• Helppokäyttöisyys – sekä kansalaisten että hal-

linnon näkökulmasta.

• Vuorovaikutteisuus, web 2.0:n tai sosiaalisen

median mahdollisuuksien hyödyntäminen
– infrastruktuuria ei tule rakentaa kansalaisen
ja hallinnon välille, vaan mahdollistamaan monimuotoiset yhteydet ja vuorovaikutus kansalaisten, kansalaisverkostojen, intressiryhmien ja
hallinnon organisaatioiden kesken.
• Kumppanuus kansalaisyhteiskunnan toimijoi-

den kanssa – verkkodemokratian infrastruktuuria ei tule rakentaa hallinnon työnä ja hallinnon
lähtökohdista, vaan tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
• Yhteensovittaminen hallinnon sähköisen

asioinnin kokonaisinfrastruktuuriin – Verkkodemokratian infrastruktuuria ei tule rakentaa
irralleen hallinnon muusta sähköisen asioinnin
infrastruktuurista. Osallistumisen infrastruktuurin on kiinnityttävä niihin hallinnon verkkoympäristöihin ja -palveluihin, joissa kansalaiset
jo nyt asioivat ja toimivat, eikä sitä tule rakentaa
erilliseksi verkkopalveluksi. Olemassa olevista
verkkoympäristöistä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi järjestöjen ja median verkkofoorumeja
ja sosiaalista mediaa. Toisaalta muuta hallinnon
sähköisen asioinnin infrastruktuuria kehitettäessä on huomioitava liittymäkohdat kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin
(esimerkiksi valtioneuvoston hankerekisterin
HAREn kehitys).
• Erityisryhmien huomioiminen ja esteettömyys.

Työssäkäyvistä 90 prosenttia ja opiskelijoista 99
prosenttia käyttää internetiä säännöllisesti. On
kuitenkin tärkeää muistaa, että yhteiskunnassa on
paljon erilaisia erityisryhmiä, joille verkkofoorumit eivät ole luonteva osallistumis- ja vaikuttamisympäristö, tai joiden erityistarpeet on tärkeää
huomioida verkko-osallistumisfoorumeita kehitettäessä. Huomiota onkin kiinnitettävä osallistumis- tai vaikuttamisympäristön esteettömyyteen ja
kielikysymyksiin.
• Jatkuva kehittäminen. Teknologian nopea kehi-

tys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, kaikkia ei tarvitse toteuttaa heti.
Työvälineitä kehitettäessä on huomioitava
tarpeet esimerkiksi tehostaa kuulemismenettelyjä
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(muun muassa sähköiset lomakkeet ja yhteenvedot)
ja toisaalta tarjota välineet deliberatiiviseen kansalaisten yhteiseen mielipiteenmuodostukseen ja omien teemojen nostamiseen yhteiskunnan asialistalle.
Verkkodemokratian infrastruktuuria rakennettaessa on myös huolehdittava, että infrastruktuuriin on
tulevaisuudessa luontevasti liitettävissä esimerkiksi
mahdollisuus kansanaloitteen tekemiseen verkossa
tai internetin välityksellä tapahtuva vaaleissa äänestäminen.
Valmistelussa nähtiin tärkeäksi luoda hallinnon
ja eduskunnan yhteinen verkkotila, jonka kautta
kansalainen tavoittaa selkeästi ja yhdenmukaisesti kaikki erilaiset hallinnon osallistumiskanavat ja
mahdollisuudet ja jonka osoite on selkeästi viestittävissä. Samaan aikaan verkkoympäristö kuitenkin
hajautuu ministeriöiden, kuntien, virastojen, järjestöjen ja median verkkosivuille sekä sosiaaliseen
mediaan, eli sinne, missä kansalaiset jo liikkuvat.
Kansalaisen ei oleteta etsiytyvän hallinnon ”viralliselle kuulemisfoorumille” tullakseen kuulluksi,
vaan työvälineet antavat mahdollisuuden koota ja
sovittaa yhteen tietoa foorumeilta, joilla kansalaiset jo toimivat ja ilmaisevat mielipiteensä. Toisaalta
yhteinen osoite ja sen kokoamat selkeät kanavat ja
tietolähteet ovat tärkeitä kansalaiselle, joka haluaa
aktiivisesti ja tietoisesti vaikuttaa johonkin asiaan.
Yhteinen osallistumisympäristö tekee hallinnon
vuorovaikutuksen kansalaisten kanssa kokonaisuutena näkyväksi, todennettavaksi ja arvioitavaksi.
Hallinnon näkökulmasta se helpottaa tiedon ja kokemusten vaihtoa – hallinnonalat ja niiden valmistelijat näkevät, minkälaisia kuulemiskäytäntöjä ja
vuorovaikutusta eri puolilla hallintoa on omaksuttu
ja voivat näin hyödyntää toinen toistensa ideoita ja
kokemuksia.
Osallistumisympäristö luo myös kuntatasolle edellytykset toteuttaa hallinnon ja kansalaisten
vuorovaikutusta. Osallistumisympäristö tarjoaa
monipuolisen valikoiman erilaisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää erityyppisissä valmistelu- ja
kuulemistilanteissa. Osallistumisympäristö kokoaa
lisäksi yhteen hallinnon eri organisaatioissa ja esimerkiksi järjestöillä jo käytössä olevia kuulemis- ja
osallistumiskanavia, työvälineitä ja foorumeita.
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Osallistumisympäristössä hallinto toimii samanaikaisesti mahdollistajana, informaation tarjoajana
ja fasilitaattorina. Ympäristön on tarjottava työvälineet, joiden avulla hallinto voi monipuolisesti kuulla
kansalaisia ja erilaisia intressiryhmiä. Se toimii myös
valmistelun ja päätöksenteon tukena eri sektoreilla
ja tasoilla, muun muassa tiedon jakamisessa ja keräämisessä, neuvotteluissa, kuulemisissa, asialistan
laadinnassa jne. Osallistumisympäristön on tarjottava kansalaisille mahdollisuudet tulla kuulluiksi,
nostaa omia teemojaan yhteiskunnan agendalle ja
vaikuttaa. Verkko-osallistumisen infrastruktuuri
tulee rakentaa tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Osallistumisympäristön rakentaminen on nostettu yhdeksi julkishallinnon Sähköinen asiointi ja
demokratia (SADe) -ohjelman kärkihankkeista.
Toistaiseksi osallistumisympäristön perustamiseen
ja ylläpitoon ei kuitenkaan ole osoitettu resursseja.
Verkko-osallistumisen infrastruktuuriin kytkeytyy myös kysymys sähköisestä kansalaisuudesta. Sähköistä tunnistamista on toistaiseksi Suomessa
kehitetty lähinnä palveluiden ja asiakkuuden näkökulmasta. Sähköiseen kansalaisuuteen liittyvät näkökulmat eivät keskustelussa ole nousseet erityisen
vahvasti esille. Keskustelua tarvitaankin siitä, millä
tavoin henkilön sähköinen kansalaisuus verkossa
toteutuu – miten esimerkiksi kansanaloite verkossa
allekirjoitetaan tai miten tunnistaminen verkkoäänestyksessä toteutetaan. Toistaiseksi verkkodemokratiaa on kehitetty ensisijaisesti epämuodolliseen
osallistumiseen, jossa tunnistaminen on ollut toissijainen kysymys. Esimerkiksi virallisen lausuntokierroksen yhteydessä tunnistamisella on kuitenkin jo
suurempi merkitys.
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta tuli
voimaan 1.9.2009. Vahvan sähköisen tunnistamisen
määritelmän täyttävät nykyisistä tunnistamisvälineistä muun muassa pankkitunnisteet ja Väestörekisterikeskuksen tarjoama, henkilökorttiin sisältyvä
kansalaisvarmenne. Jatkossa myös matkapuhelinoperaattorien kaavailema mobiilivarmenne voi täyttää vahvan sähköisen tunnistamisen edellytykset.
Sähköisen kansalaisuuden määrittelystä ei ainakaan toistaiseksi ole juuri käyty arvokeskustelua.
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Lähinnä yksittäisissä puheenvuoroissa on nostettu
esiin, voiko kansalaisoikeuksien toteutumiseksi tarvittava tunnistaminen perustua kaupallisten tarjoajien tunnisteisiin ja asiakkuuteen vai tarvitaanko
sähköisen kansalaisuuden osoittamiseen viranomaistunniste kuten esimerkiksi Virossa. Virossa sirullinen henkilökortti on lähes kaikilla ja esimerkiksi äänestäminen verkon välityksellä on mahdollista
vain viranomaisten myöntämällä henkilökortilla.
Verkkoinfrastruktuuri ja sähköiset
kansalaisoikeudet
Sähköisen kansalaisuuden ohella puhutaan myös
sähköisistä tai digitaalisista kansalaisoikeuksista.
Keskustelu digitaalisista kansalaisoikeuksista liittyy
yksityisyyteen, sananvapauteen, henkisen omaisuuden suojaan, sähköiseen äänestämiseen ja esimerkiksi sähköiseen hallintoon. Digitaalisille kansalaisoikeuksille ei ole vielä selvää määritelmää. Keskusteluun ovat nousemassa muiden muassa se, mitä yksityisyys ja sananvapaus tarkoittavat tietoverkoissa tai
mikä on henkisen omaisuuden suojan ja sananvapauden suhde tietoverkoissa. Ensisijaisesti käsite perustuu olemassa olevien oikeuksien toteutumiseen
ja turvaamiseen myös verkossa ja liittyy laajempaan
pohdintaan internetin rakentamiseen liittyvien arvojen ja teknisen kehityksen suhteista.
Teknologiaan liittyy monenlaisia uhkia ja väärinkäytön mahdollisuuksia. Uhkaksi on koettu
esimerkiksi ajautuminen valvontayhteiskuntaan,
missä julkista ja yksityistä tietoliikennettä voidaan
tallentaa, valvoa ja sensuroida ennennäkemättömän
laajasti. Digitaalisista kansalaisoikeuksista puhuttaessa halutaan pitää tekninen kehitys turvallisena;
ihmisten on voitava luottaa siihen, että verkossa on
voimassa sama kotirauhan, yksityisyyden, ilmaisunvapauden ja identiteetin suoja kuin muuallakin.
Parhaimmillaan internet edistää ilmaisunvapautta,
osallistumista ja identiteetin muodostamista. Avoimen lähdekoodin avulla jo itse ohjelmistojen kehittäminen voi olla luotettavaa, osallistavaa ja läpinäkyvää. Samoin voi toimia esimerkiksi wiki-tyyppinen julkaisu verkossa. Viestinnällisten ja muiden
oikeuksien suhteen ongelmiksi nousevat verkkoon
pääsyyn ja verkkovalmiuksiin liittyvä eriarvoisuus

ja niistä seuraava syrjäytymisen riski.
Digitaalisista kansalaisoikeuksista on käyty keskustelua esimerkiksi teletunnistetietojen tallentamiseen liittyvän EU-direktiivin, ”Lex Nokian”, digitaalisten tallenteiden DRM-suojauksen, RFID-teknologian, EU:n telekommunikaatiopaketin, sähköisen
äänestyksen sekä Ranskan Hadopi-lain yhteydessä.
Digitaalisia kansalaisoikeuksia puolustamaan on
syntynyt lukuisia järjestöjä, myös eurooppalainen
kattojärjestö EDRI.

10.5 Johtopäätöksiä
Sähköisen kuulemisen ja osallistumisen kehittämisen tulee kulkea rinnan muiden kuulemis- ja
osallistumismenetelmien kehittämisen kanssa. Perinteinen asiantuntijakuuleminen, lausuntopyyntömenettely ja kuulemistilaisuudet ovat Suomessa
vakiintuneet kuulemisen menetelmiksi, eikä innovatiivisempia sähköisiä menetelmiä juuri käytetä.
Sähköisiä osallistumisfoorumeita ja -menetelmiä
on vähän ja ne toimivat ylhäältä alas -mallin mukaan, hallinnosta kansalaisiin päin. Sähköisiä menetelmiä hyödynnetään heikosti olemassa oleviin
mahdollisuuksiin nähden.
Kuulemista on kehitetty hallinnossa satunnaisesti, eikä yhteistyötä ministeriöiden kesken tehdä
riittävästi. Osallistumisen mahdollisuudet tunnetaan heikosti muun muassa niukkojen tiedottamis- ja markkinointiresurssien vuoksi. Taustatietoja
hankkeista ei ole riittävästi saatavilla. Osallistumista ei ole sidottu päätöksentekoprosessiin tarpeeksi
kiinteästi, jolloin osallistumisen vaikutusten arviointi on hankalaa. Hallinto ei vielä seuraa riittävästi internetissä käytäviä kansalaiskeskusteluja
ja kansalaisten oma-aloitteellisuuden tukeminen
on vähäistä. Kuulemisen ja osallistumisen koulutus (mm. menetelmien suhteen) on riittämätöntä
ja irrallista, eikä sitä ole sidottu muuhun säädösvalmisteluprosessista annettavaan koulutukseen.
Suomessa onkin tarpeen määritellä yhteinen näkemys siitä, mihin ja millä tasolla demokratia- ja
päätöksentekoprosesseihin sovelletaan sähköisiä
menetelmiä.
Huomiota olisi suunnattava nykyistä enemmän siihen, että e-demokratiaa harjoitetaan rinnan
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muiden demokratiamenetelmien kanssa. Uuteen
toimintatapaan siirtymiseen ja välineiden käytön
omaksumiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Ne on
osattava sijoittaa niihin olemassa oleviin toimintakohtiin, joissa niiden käyttö on luontevaa ja asiaa
edistävää.
Verkkodemokratian tavoitteet ja tarkoitus on
tarpeen linjata: onko verkkodemokratia ensisijaisesti tarpeen hallinnolle ja poliittisille päättäjille vai
keino edistää osallistuvaa demokratiaa? Kehittämiseen tulee saada laajasti mukaan eri intressiryhmät:
hallinto, vaaleissa valitut edustajat ja luottamushenkilöt, puolueet, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, yhdistykset, media, alan yritykset ja tutkimus.
Tarpeen on myös selvittää, miten prosesseja
tulee uudistaa, jotta tekniikkaa ei tuoda pelkästään
jonkin vanhan menetelmän tilalle muuttamatta käytäntöjä, toimintatapoja ja rakenteita. Tässä
yhteydessä on tarpeen tutkia, mitä etuja ja hyötyjä
uusista sähköisistä tavoista on valmistelun laadun,
toiminnan tuloksellisuuden ja prosessien toimintavarmuuden kannalta sekä mille kohderyhmälle
ja mihin tilanteeseen sähköiset tavat erityisesti so-
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pivat. Tämä edellyttää resursointia tämän alueen
osaamisen vahvistamiseen ja asiantuntemukseen.
Verkkodemokratiaulottuvuus on jatkossa tarpeen
sisällyttää ministeriöiden kansalaisyhteiskuntastrategioihin ja -toimintaohjelmiin.
Verkkodemokratiaan liittyy hyötyjen ja etujen
rinnalla esimerkiksi tietoturvallisuuteen tai syrjäytymisen vahvistumiseen liittyviä vaaroja ja uhkia,
joita on huolellisesti käsiteltävä ennen sovellusten
käyttöönottoa. Sähköisten osallistumisjärjestelmien
kehittämisessä tulee varautua myös väärinkäytösten
mahdollisuuteen. Osallistumiseen onkin luotava
pelisääntöjä siitä, miten yhtälailla verkkokeskusteluissa kuin vaikkapa verkkoäänestyksissä menetellään.
Tavoitteeksi tulisi asettaa, että Suomi sijoittuu
2010-luvun loppuun mennessä verkkodemokratiavertailuissa maailman kymmenen kärkimaan
joukkoon. Tämä edellyttää sekä puuttuvan verkkodemokratian infrastruktuurin rakentamista, prosessien ja toimintatapojen kehittämistä että hallinnon tietoyhteiskunta- ja vuorovaikutusosaamisen
vahvistamista. 
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11. Hallinnon kehittäminen ja demokratiahallinto



Kansalaisten osallistumisen vahva perinne
kuvastuu Suomessa niin perustuslaista kuin
esimerkiksi kuntalaistakin. Myös hallintolaki ja laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta edellyttävät
avoimuutta ja ennakoitavuutta valmistelutyössä.
Demokratian edistämisen perustana on perustuslain 14.3 pykälä, jonka mukaan julkisen vallan tehtävä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua
yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä
itseään koskevaan päätöksentekoon. Kansanvallassa
yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on viime vuosikymmenenä noussut osaksi
hallinnon kehittämistä. Kansalaisten osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen on nähty
tärkeäksi useasta näkökulmasta:
1. Valmistelun laadun parantaminen. Kun kansalaisten ja erilaisten sidosryhmien osallistumiselle ja vaikuttamiselle on valmistelun kuluessa
riittävät edellytykset, voidaan osaltaan varmistaa, että valmistelussa on ollut käytettävissä
riittävästi informaatiota valmisteltavaan asiaan
liittyvistä näkökohdista ja odotuksista.
2. Päätöksenteon hyväksyttävyyden vahvistaminen. Kun kansalaisilla ja intressiryhmillä on
ollut mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun, on
valmistelun lopputulos usein hyväksyttävämpi
kuin tilanteessa, jossa vaikutusmahdollisuuksia
ei ole tarjottu. Erityisen tärkeäksi tässä nousee
mahdollisuus deliberatiiviseen, puntaroivaan
kansalaiskeskusteluun. Avoin keskustelu, jossa

kansalaisilla on mahdollisuus kuulla myös toinen toistensa näkökohtia valmisteltavaan asiaan,
lisää osallistujien tietämystä ja ymmärrystä aihepiiristä ja tekee ymmärrettävämmäksi myös ratkaisut, jotka eivät vastaa kaikkien keskusteluun
osallistuneiden intressiryhmien näkemyksiä.
3. Demokratian vahvistaminen. Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ei tule kehittää yksinomaan hallinnon tarpeesta huolehtia
valmistelun laadusta ja hyväksyttävyydestä.
Osallistuvassa demokratiassa kansalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa on itseisarvo.
Kansanvallan toteutumisen kannalta on tärkeää,
että kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa paitsi äänestämällä, myös yksilöinä ja
erilaisina intressiryhminä vaalien välisenä aikana. Puuttuvat tai puutteelliset osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuudet heikentävät luottamusta valmisteluun ja päätöksentekoon ja sitä kautta
osaltaan myös demokratian legitimiteettiä.
OECD:n ”Open and Inclusive Policy Making”
työssä tarkoituksena on ollut tukea jäsenmaissa
tehtävää kehitystyötä tarjoamalla vertailutietoja ja
hyviä käytäntöjä eri maista. OECD:ssä valmistellaan myös esimerkiksi konkreettisia indikaattoreita,
joilla kehitystä eri maissa on mahdollista mitata ja
arvioida. OECD-valmistelussa on nostettu esiin
muiden muassa seuraavia kysymyksiä:
Huonosti toteutettuna osallisuudesta on jopa
enemmän haittaa kuin hyötyä – huonosti toteutettu osallisuus vähentää kansalaisten luottamusta
hallintoon ja päätöksentekijöihin.
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Vaikka kansalaisten aktiivisuus vaihtelee, on tärkeää, että mahdollisuus osallistumiseen on olemassa
ja osallisuudella on myös todellista vaikutusta. Osallistumismahdollisuuksia kohtaan koettu epäluottamus heikentää kansalaisten kiinnostusta osallistua.
Osallisuudella on sekä suoraa että epäsuoraa
arvoa. Epäsuorasti osallisuus lisää kansalaisten tietoa ja osaamista yhteisistä asioista sekä edistää hallinnon ”tilivelvollisuutta”. Suoremmin se vahvistaa
päätöksenteon ja valmistelun tietopohjaa ja hyödyttää näin sekä hallintoa että päätöksentekijöitä.
Osallisuus tukee innovaatioiden syntymistä.
Kun kansalaiset ovat mukana esimerkiksi palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa, heidät saadaan
myös osallistumaan vahvemmin sellaisten asioiden
toteutukseen, joita viranomaiset eivät yksin pysty
ratkaisemaan – esimerkiksi ilmastonmuutoksen
ehkäisyyn tai terveyden edistämiseen.
Valtioneuvosto antoi vuonna 2002 eduskunnalle osallisuusselonteon 169, jonka keskeinen johtopäätös oli tarve lisätä vuoropuhelua kansalaisten
ja päättäjien välillä ja näin vahvistaa demokratiaa ja
luottamusta. Selonteossa painotettiin myös hallinnon sitoutumista osallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Tärkeänä lähtökohtana osallistumisen kehittämiselle pidettiin sitä, että osallisuuden periaatteet
sisällytettäisiin kaikkeen valtion ja kuntien toimintaan. Selonteossa myös pidettiin tärkeänä, että tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia osallisuuden
edistämiseen hyödynnetään.
Hallintovaliokunta antoi asiantuntijoita kuultuaan lokakuussa 2002 oman mietintönsä 170 hallituksen selonteosta. Hallintovaliokunta totesi pitävänsä välttämättömänä, että osallisuuden periaatteet
kytketään kaikkeen kuntien ja valtion toimintaan.
Valiokunnan mukaan tämä merkitsee samalla aitoa
sitoutumista vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa ja siitä kumpuavaa käytännön toimintaa
Kysymys oli hallintovaliokunnan mukaan uuden toimintakulttuurin sisäistämisestä. Valiokunta
näki, että päätöksentekijöiden ja hallinnon henkilöstön valmiuksia olisi kehitettävä niin, että vuorovaikutuksen ja osallistumiskäytäntöjen hallitsemisesta ja soveltamisesta tulee osa ammattitaitoa ja
samalla tavanomaista työskentelytapaa.

Hallintovaliokunta totesi myös, että kansalaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen
valtionhallinnon suuntaan on asetettava merkittävästi aikaisempaa keskeisemmälle sijalle. Tämä
koskee sekä suoran osallistumisen muotojen kehittämistä että niiden alan laajentamista.

11.1 Kansalaisten kuuleminen
Kansalaisten kuulemisella on Suomessa vahvat perinteet. Lausuntokierrokset, kuulemistilaisuudet ja
järjestöjen osallistuminen komiteatyöskentelyyn
kuuluvat hyvään suomalaiseen valmisteluperinteeseen. Järjestöjen asiantuntemusta arvostetaan
hallinnossa, ja siihen on totuttu luottamaan. Myös
suoran vaikuttamisen perinne on Suomessa vahva.
Suomalaiset ovat kansainvälisesti verrattuna ottaneet aktiivisesti yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.
Vuonna 2000 toteutetussa kansainvälisessä
vertailussa havaittiin kuitenkin, että kansalaisten
ja kansalaisjärjestöjen osallisuus toteutui verraten
niukasti yhteiskuntapoliittisessa valmistelutyössä.
Selvitykset kertoivat myös, että hallinnon edustajat arvioivat käytössä olevat osallistumiskeinot,
esimerkiksi lausuntokierrokset, yhteishankkeet ja
kuulemiskierrokset, voittopuolisesti myönteisemmin kuin kansalaisjärjestöjen edustajat.
Tietoyhteiskuntakehitys on lisäksi tuonut uusia haasteita kansalaisten kuulemiseen. Yksittäisillä kansalaisilla ja intressiryhmillä on aikaisempaa
paremmat mahdollisuudet hankkia tietoa itseään
kiinnostavista aihealueista ja muodostaa oma mielipiteensä niistä. Uusi teknologia tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia avata valmistelua kansalaisten
osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Jos näitä mahdollisuuksia ei käytetä hyväksi, tyytymättömyys
valmisteluun ja päätöksentekoon todennäköisesti
kasvaa, vaikka perinteiset kuulemismenettelyt toteutettaisiin entiseen tapaan.
Viimeisen vuosikymmenen aikana on toteutettu lukuisia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Sisäasiainministeriön osallisuushankkeessa
keskeinen lähtökohta olivat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Valtiovarainminis-
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teriön Kuule kansalaista -hankkeissa on kehitetty
erityisesti keskushallinnon kuulemiskäytäntöjä.
Paremman sääntelyn -ohjelmassa ja hallituksen
lainsäädäntösuunnitelmassa on nostettu esiin sidosryhmien mahdollisuus osallistua valmisteluun.
Ministeriöiden ja ruotsinkielisten kansalaisjärjestöjen SAG-hankkeessa on valmisteltu malleja
järjestöjen kuulemiselle. Oikeusministeriön koordinoimissa hankkeissa on puolestaan pohdittu
keinoja sähköisen kuulemisen kehittämiseen ja
verkko-osallistumisen vahvistamiseen. Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä
Hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen (HAVU) -hankkeessa on jatkettu valmistelua
kuulemisen, osallisuuden ja vuorovaikutuksen
kehittämiseksi.
Vuonna 2005 valtiovarainministeriö lähetti
kyselyn kaikkiin ministeriöihin kansalaisten kuulemisen edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Kysely uusittiin vuonna 2007, jolloin kyselyyn vastasi
12 ministeriötä ja 60 kansalaisjärjestöä. Selvitykset
kertovat, että järjestökuulemisessa on edetty parempaan suuntaan, mutta ministeriöiden kuulemiskäytännöissä on edelleen parantamisen varaa.
Erityisesti ovat parantuneet hallinnon avoimuus
ja tiedon tarjoaminen. Myös esimerkiksi lausuntoajat ovat pidentyneet, vaikka jäävätkin edelleen
usein liian lyhyiksi, jotta esimerkiksi järjestöillä olisi mahdollisuus lausuntoajan sisällä kuulla omaa
jäsenistöään asiassa.
Kuulemisen kehittämistä keskeisemmäksi
nousee selvitysten mukaan vuorovaikutuksen kehittäminen. Kyse ei ole tällöin vain järjestöille tai
yksittäisille kansalaisille tarjotusta tilaisuudesta
tulla prosessin aikana kuulluksi, vaan mahdollisuudesta osallistua valmisteluprosessiin monimuotoisesti sen eri vaiheissa. Toisaalta haasteena
ovat myös erilaisten kuulemisen ja vuorovaikutuksen menetelmien monipuolinen käyttö sekä
intressiryhmien tunnistaminen ja tavoittaminen.
Keskeisiä kuulemisen ja osallisuuden kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ovat kuulemisen ja osallisuuden laadun arviointi ja mittaaminen sekä
osallisuuden vaikuttavuuden seuranta.
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11.1.1 Kuuleminen
lainsäädäntöhankkeissa
OECD:n vertailun mukaan Suomi on ainoa OECDmaa, jossa säädösvalmistelun kuulemismenettely on
heikentynyt vuosina 2005–2008 171. Vertailupisteiden alentuminen johtuu siitä, että meillä ei enää ole
seurattu ministeriöiden käytäntöjä sen jälkeen kun
VM lopetti Kuule kansalaista -hankkeet. OECD:n
paremman sääntelyn maatutkinnassa Suomelle
suositellaan kuulemisohjeita, joilla on ”hampaat”,
ts. paineen luomista ohjeiden noudattamiseen 172.
Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti eduskunnalle antamassaan kertomuksessa vuonna 2007
huomiota tarpeeseen selvittää valmisteluvaiheessa
lainsäädännön seurausvaikutuksia yhteiskunnan ja
kansalaisten kannalta. Kertomuksessa edellytetään,
että sidosryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuudet valmistelutyössä turvataan ja valmistelussa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja.
Hallituksen strategia-asiakirjan 173 lainsäädäntösuunnitelman mukaan hallituksen tavoitteena on
lisätä lainvalmistelun avoimuutta ja sidosryhmien
osallistumismahdollisuuksia. Tarkoituksena on lisätä
komiteoiden ja vastaavien laajapohjaisten valmisteluelimien käyttöä, kuulla sidosryhmiä aidosti ja monipuolisesti valmistelun eri vaiheissa sekä tiedottaa
vireillä olevista säädösvalmisteluhankkeista ja niiden
vaikutuksista suunnitelmallisemmin ja riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta intressi- ja kohderyhmillä on
aito mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun sekä tarvittaessa sopeuttaa toimintansa muutoksiin. Tarkoituksena on myös ollut, että sidosryhmien kuulemisessa
ja osallisuuden vahvistamisessa hyödynnetään sekä
perinteisiä kuulemisen menetelmiä että uuden tietoja viestintäteknologian mahdollisuuksia.
Hallituskauden puolivälissä toteutetun arvioinnin mukaan laajat ja merkittävät säädöshankkeet valmistellaan ministeriöissä yleensä valmisteluelimissä,
joissa hallinnon lisäksi myös tärkeimmät ulkopuoliset sidosryhmät ovat edustettuina. Sen sijaan muissa
hankkeissa laajapohjaista valmistelua toteutetaan
vaihtelevasti. Kaikista vireillä olevista lakihankkeista
laajapohjaisissa toimielimissä valmistellaan kolmasosa. Niiden käyttö ei juuri ole lisääntynyt viime vuosina. Vain harvassa ministeriössä on sisäiset ohjeet
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sidosryhmäyhteistyöstä, eikä mahdollisten ohjeiden
toteutumista välttämättä seurata.
Kuulemisessa turvaudutaan yleensä melko perinteisiin menetelmiin. Yleisimmin sidosryhmien
kuuleminen toteutetaan säädöshankkeissa pyytämällä kirjalliset lausunnot säädösluonnoksesta.
Myös erilaisia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia
järjestetään jonkin verran.
Kuulemisen tulokset kirjataan vaihtelevasti
muistioihin, pöytäkirjoihin ja hallituksen esityksiin.
Kirjallisista lausunnoista laaditaan usein yhteenveto tai tiivistelmä, mutta käytäntö vaihtelee ministeriöiden sisälläkin. Samaten yhteenvetojen ja tiivistelmien julkaisukäytännöt ovat vaihtelevia. Vain
oikeusministeriössä kaikista lausuntokierroksista
laaditaan julkaistava lausuntotiivistelmä.
Vireillä olevia säädöshankkeita koskevan viestinnän periaatteista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Säädöshankkeita koskevassa
sähköisessä viestinnässä ministeriöt julkaisevat ja ylläpitävät verkkosivuillaan ja hankerekisteri HARE:ssa
tietoa yleensä merkittävimmistä säädöshankkeistaan.
Käytännöt kuitenkin vaihtelevat ministeriöiden välillä ja sisällä. Vireillä olevista säädöshankkeista julkaistaan säännönmukaisesti tietoja vain muutamassa
ministeriössä. Sähköistä viestintää käytetään myös
lausuntopyyntöjen julkaisuun verkkosivuilla, mutta
käytäntö ei ole yhtenäistä edes ministeriöiden sisällä.
Osa ministeriöistä raportoi sidosryhmien
kuulemisen viime vuosina laajentuneen ja monipuolistuneen ministeriöiden omassa toiminnassa.
Erityisesti kuulemis- ja keskustelutilaisuudet ovat
lisääntyneet. Lisäksi viestintätekniikan kehitys on
muuttanut kuulemista epämuodollisemmaksi.
Kuulemisen merkityksen korostumisen syinä mainitaan ministeriön johdon ja eduskunnan vaatimukset sekä positiiviset vaikutukset valmistelun
laatuun ja säädösten täytäntöönpanoon.
Hallituskauden puolivälissä toteutettu arviointi osoittaa, että kuulemiskäytäntöjä lainsäädäntöhankkeissa on edelleen tarpeen kehittää. Hallitus
käsitteli lainsäädäntösuunnitelman arvioinnin tuloksia paremman sääntelyn ministerityöryhmässä,
iltakoulussa ja politiikkariihessä. Yhtenä keskeisenä
havaintona on ollut, että avoimuuden ja kuulemisen

periaatteista poiketaan usein säädösvalmistelussa.
Hallituksen kannanoton mukaan valtioneuvosto
tuleekin antamaan periaatepäätöksen säädösvalmistelun kuulemisohjeesta. 174

11.1.2 Kehittämisehdotukset
Kansalaisten kuulemisen edistämisellä valtion keskushallinnossa on useita keskeisiä haasteita. Vaikka
hallinnolle on laadittu yhteiset periaatteet kansalaisten kuulemiseen, ei näitä periaatteita ole kyllin
vahvasti saatu jalkautettua kaikissa ministeriöissä.
Virkamiesten valmius kansalaisten kuulemiseen ei
myöskään ole parhaalla mahdollisella tasolla, sillä
koulutusta asiaan on ollut ministeriöissä hyvin vähän eikä parhaita käytäntöjä ole hyödynnetty riittävästi. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat ministeriöiden
johdon ja virkamiesten sitoutuminen osallisuuteen
ja sen huolelliseen valmisteluun sekä kuulemisen
ja osallisuuden resursointi. Osallisuus tulisi pystyä toteuttamaan niin, ettei se vie kohtuuttomasti
resursseja tai rasita kansalaisia, kansalaisjärjestöjä
tai hallintoa. Toisaalta hyvä kuuleminen voi säästää
resursseja valmistelun ja päätöksenteon parempana
laatuna ja helpompana toimeenpanona.
2000-luvulla toteutetut hankkeet kuulemisen
kehittämiseksi – esimerkiksi Kuule kansalaista, SAG,
Sähköisen kuulemisen kehittäminen, HAVU, Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) – ovat kaikki
nostaneet esille muiden muassa tarpeen aikaisempaa monipuolisempaan vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa, hallinnon prosessien kehittämiseen
sekä osaamisen vahvistamiseen. Seuraavassa on
käsitelty eri hankkeista esille nousevia keskeisimpiä
johtopäätöksiä siitä, miten hallinnon kuulemis- ja
vuorovaikutuskäytäntöjä tulisi Suomessa kehittää.
Kansalaisjärjestö- ja
kansalaisyhteiskuntastrategiat
Hallitus totesi jo vuonna 2001 keskushallinnon uudistamisesta antamassaan suosituksessa, että ministeriöillä tulee olla yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa
luotu kansalaisjärjestöstrategia. Strategialla haluttiin
varmistaa, että valmistelutyön eri vaiheissa edistetään
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallisuutta. Ministeriöiden kansliapäälliköt allekirjoittivat vuonna
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2004 hallinnon yhteiset periaatteet kansalaisten kuulemiseen. Periaatteisiin sisältyi myös kansalaisjärjestöstrategian laatiminen kaikkiin ministeriöihin. Edelleen vain osalla ministeriöistä on kansalaisjärjestöstrategia tai vastaava toimenpideohjelma. Kansalaisjärjestöstrategiassa olennaista on, että ministeriö sitä
laatiessaan määrittelee yhdessä kansalaisjärjestöjen
kanssa järjestöjen roolin valmistelussa sekä erilaiset
yhteistyön ja vuorovaikutuksen muodot.
Kansalaisyhteiskunnan voidaan jatkossa ennustaa muuttuvan yhä monimuotoisemmaksi ja
moniulotteisemmaksi. Merkittävä osa kansalaisyhteiskuntaa ei välttämättä jatkossa rakennu perinteisiin kansalaisjärjestöihin, vaan yhä enemmän
kansalaisten aktiivinen osallistuminen tapahtuu
epämuodollisissa kansalaisverkostoissa. Kansalaisjärjestöillä on jatkossakin erittäin keskeinen
merkitys kansalaisten näkemysten ja tarpeiden
asiantuntijoina ja hallinnon kumppaneina. Kansalaisyhteiskuntaa koskevia toimintaperiaatteita ja
käytäntöjä kehitettäessä on kuitenkin perusteltua
määritellä jatkossa ministeriön vuorovaikutus ja
yhteistyö myös suhteessa epämuodolliseen kansalaistoimintaan sekä esimerkiksi uusien osallistumis- ja vaikutuskanavien käyttö ministeriössä.
Tämän asiakirjan valmistelun yhteydessä on
noussut esille myös ajatus hallinnon laajasta kansalaisyhteiskuntasitoumuksesta, jossa järjestöt ja
hallinto yhdessä määrittelisivät järjestöjen roolin
ja merkityksen sekä yhteistyön muodot. Sitoumus
voisi osaltaan toimia sateenvarjona ministeriöiden
kansalaisyhteiskuntastrategioille. Idea kansalaisyhteiskuntasitoumuksesta on lähtöisin Ruotsissa, IsoBritanniassa ja Virossa laadituista sitoumuksista,
joista erityisesti Ruotsin sitoumuksen rajaus on
kuitenkin suppeampi. Sopimus koskee ensisijassa
sosiaali- ja terveysjärjestöjen, valtion ja kuntien välistä yhteistyötä.
Kuulemisesta vuorovaikutukseen
Kuulemisen kehittämiseen tähtäävää työtä on tehty
vuosikymmenen mittaan useissa hankkeissa. Hallinnon kuulemiskäytännöt ovatkin muuttuneet
oikeaan suuntaan. Kuulemisen sijaan haasteeksi
näyttääkin nousevan vuorovaikutuksen paranta-
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minen: millä tavoin kansalaisilla on mahdollisuus
vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon prosessin eri vaiheissa, ja miten hallinto käy vuoropuhelua
kansalaisten kanssa.
Jotta vaikuttaminen voisi olla todellista, tulisi
vuorovaikutuksen alkaa jo valmistelun varhaisessa
vaiheessa, mieluiten jo ennen kuin valmisteltava
asia on ylipäätään määritelty ja valmistelu varsinaisesti käynnistynyt. Keskeinen kysymys on myös,
kuinka deliberatiiviselle, puntaroivalle kansalaiskeskustelulle voidaan luoda edellytyksiä. Perinteisessä hallinnon ja kansalaisten vuorovaikutuksessa
viestintä on joko yksi- tai kaksisuuntaista – hallinnolta kansalaiselle/järjestölle ja kansalaiselta/järjestöltä hallinnolle. Vastuu kansalaisyhteiskunnalta
saatujen näkökulmien keskinäisestä arvottamisesta
jää valmistelijalle ja päätöksentekijöille.
Erilaiset keskustelutilaisuudet ja verkossa käytävä
keskustelu antavat kuitenkin mahdollisuudet myös
kansalaisten keskinäiselle ajatustenvaihdolle, julkiselle harkinnalle, jossa kansalaiset itse voivat arvioida
eri näkökulmien merkityksellisyyttä ja painoarvoa.
Mahdollisuuden tutustua toisten esille nostamiin näkökulmiin voidaan ajatella osaltaan vahvistavan myös
ratkaisujen hyväksyttävyyttä. Tästä näkökulmasta esimerkiksi verkossa käytävä avoin kansalaiskeskustelu
voi monessa tilanteessa olla parempi vaihtoehto kansalaisten näkemysten kokoamiseen kuin esimerkiksi
sähköpostitse pyydetyt kansalaismielipiteet.
Paremman sääntelyn ohjelman puitteissa tehty
selvitys kertoo, että edelleen vain oikeusministeriö
julkaisee lausuntotiivistelmän kaikista lausuntokierroksista. Julkaistava lausuntoyhteenveto on
kuitenkin tärkeä osa vuorovaikutusprosessia. Lausuntoyhteenveto on tärkeä palaute kansalaisille.
Toisaalta se kertoo, että prosessiin vaikuttaneiden
näkemykset on vastaanotettu ja huomioitu, toisaalta se voi vahvistaa prosessia seuraavien tietämystä
valmisteluun liittyvistä näkökulmista ja sitä kautta
vahvistaa tehtävien päätösten hyväksyttävyyttä.
Intressiryhmien tunnistaminen
ja kuultavien valinta
Perinteisiä ja vakiintuneita kansalaisjärjestöjä on
Suomessa totuttu kuulemaan ja niiden asiantun-
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temukseen luottamaan. Ministeriöillä on yleensä
melko vakiintuneet jakelulistat järjestöille, joille
lausuntopyyntö tai kuulemistilaisuuden kutsu lähetetään. Ongelmaksi nousee kuitenkin sidos- ja
intressiryhmien tunnistaminen yksittäisissä hankkeissa ja esimerkiksi pienten tai uudempien järjestöjen kuuleminen. Hankkeiden valmistelua suunniteltaessa tulisikin nykyistä paremmin kartoittaa
erilaiset intressiryhmät, joilla voi olla tarve vaikuttaa
hankkeen valmisteluun.
Verkkoyhteiskuntakehitykseen kuuluu myös se,
että osa vaikuttamaan pyrkivistä kansalaisryhmistä
on hyvin lyhytkestoisia – ne muodostuvat vaikutettavan asian ympärille ja katoavat työnsä tehtyään.
Hanketta valmisteltaessa tulisi pohtia, millä
tavoin ja missä hankkeesta tulisi tiedottaa siten,
että niilläkin intressiryhmillä, joita hallinto ei ole
osannut tunnistaa, on mahdollisuus saada tietoa
hankkeesta ja vaikuttaa sen valmisteluun. Tässä
esimerkiksi verkon mahdollisuudet on tärkeää hyödyntää. Hallinnon haasteeksi nousee paitsi intressiryhmien tunnistaminen, myös eri intressiryhmiltä
saatujen näkemysten painoarvon määritteleminen.
Esimerkiksi järjestön jäsenmäärä on perinteisesti
ollut tärkeä taustatekijä arvioitaessa saatujen lausuntojen kattavuutta ja edustavuutta. Kuitenkin
myös yksittäisten kansalaisten tai pienten kansalaisryhmien näkemykset voivat olla valmistelulle
hyvinkin tärkeitä.
Perinteisillä kirjallisilla lausuntomenettelyillä on
ollut verraten helppoa huolehtia myös lausuntojen
alueellisesta kattavuudesta. Kehitettäessä uusimuotoista kuulemista on tärkeää jatkossakin huolehtia,
ettei kuuleminen keskity pääkaupunkiseudulle.
Suuremmat järjestöt ovat hallinnolle tärkeä kumppani viestien ja näkemysten kokoajina ja välittäjinä
omilta paikallis- ja piirijärjestöiltään. Myös verkko tarjoaa osaltaan kanavan, jonka välityksellä eri
puolilla maata asuvilla ja toimivilla kansalaisilla ja
järjestöillä on tasaveroiset mahdollisuudet osallistua
ja vaikuttaa valmisteluun. Verkon käyttöä kehitettäessä on kuitenkin huolehdittava, että myös niillä
kansalaisilla ja kansalaisryhmillä, joille verkko ei
syystä tai toisesta ole luonteva osallistumiskanava,
on mahdollisuus tulla kuulluksi.

Lausuntoajat
Vaikka lausuntoajat ovat ministeriöissä pidentyneet, jäävät ne edelleen usein liian lyhyiksi. Nopeaan
lausuntopyyntöön vastaaminen on usein haastavaa
jopa hallinnon organisaatioille, mutta erityisesti järjestöille, joilla ei ole palkattua henkilökuntaa tai asiaan perehtynyttä palkattua asiantuntijaa. Järjestöillä
ei useinkaan ole lausuntoajan puitteissa esimerkiksi
mahdollisuutta kuulla omaa jäsenkuntaansa lausunnon valmistelua varten. Liian lyhyt lausuntoaika merkitsee myös, etteivät ne intressiryhmät, joille
hallinto ei ole osannut lähettää suoraan lausuntopyyntöä, välttämättä ehdi saada tietoa käynnissä
olevasta lausuntokierroksesta.
Lainsäädäntöhankkeille valmisteltavassa ohjeessa on lausuntoajan vähimmäispituudeksi ajateltu
6–8 viikkoa, josta poikkeaminen tulisi perustella
erikseen. Vakiintuneina lomakausina lausuntoajan
tulisi olla tätäkin pidempi. Valtiovarainministeriö
on omissa suosituksissaan esittänyt 8–12 viikon
vähimmäislausuntoaikaa.
Välineiden ja menetelmien monipuolinen käyttö
Hallinto käyttää olemassa olevia kuulemisen ja vuorovaikutuksen välineitä ja menetelmiä edelleen varsin suppeasti ja suhteellisen myöhäisessä vaiheessa
valmisteluprosessia. Tavallisimmin käytössä ovat
kirjalliset lausuntopyynnöt sekä kuulemistilaisuudet. Uusi tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa
kuitenkin monia uudentyyppisiä vuorovaikutusmenetelmiä. Verkossa on mahdollista toteuttaa
kyselyitä, järjestää avointa kansalaiskeskustelua
valmisteltavana olevasta aiheesta tai esimerkiksi
muokata valmisteltavaa asiakirjaa hallinnon ja kansalaisten yhteistyönä. Verkossa tapahtuvan valmistelun etuina ovat osallistujien piirin laajentuminen,
mahdollisuus jatkuvaan prosessin aikaiseen vuorovaikutukseen sekä deliberatiiviseen, puntaroivaan
valmisteluun, jossa kansalaiset ottavat kantaa paitsi hallinnon esittämiin näkökulmiin ja esityksiin,
myös toinen toistensa näkökulmiin. Verkossa tapahtuvaa kuulemista on käsitelty tarkemmin verkkodemokratiaa koskevassa luvussa 10.
Sähköisten menetelmien ohella on kehitetty
myös monia muita uudenlaisia kuulemisen ja vuo-
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rovaikutuksen muotoja, esimerkiksi kansalaisista
koottavissa pienryhmissä tapahtuvaa valmistelua tai
laajamittaisempia ”konsensuskonferensseja”, joissa
tavoitteena on yhteisen näkemyksen muodostaminen valmisteltavaan asiaan.
Läsnäolo eri foorumeilla
Samaan aikaan kun hallinnon tulee avata kansalaisille osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia uuden
teknologian avulla, on myös huomattava, että kansalaiset osallistuvat ja ottavat kantaa erilaisilla areenoilla hallinnon osallistumiskanavien ulkopuolella.
Näiden keskustelujen kautta on mahdollista luodata ns. heikkoja signaaleja, mutta myös saada tietoa
ajankohtaiseen valmisteluun liittyvistä kansalaisten
odotuksista ja näkemyksistä. Verkkofoorumeilla
käytävän keskustelun luotaamiseen on kehitetty välineitä ja menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa myös
hallinnon tarpeisiin. Samalla on myös uudistettava
toimintatapoja ja prosesseja siten, että saatua informaatiota pystytään hyödyntämään. Pelkän luotaamisen ohella hallinnon on jatkossa varauduttava olemaan läsnä sosiaalisessa mediassa – tiedottamassa,
keskustelemassa ja valmistelemassa asioita yhdessä
kansalaisten ja intressiryhmien kanssa.
Osaaminen
Kansalaisyhteiskunnan ja osallistuminen monimuotoistuminen, uudet osallistumis- ja vaikutuskanavat ja menettelyt sekä lisääntyvä vuorovaikutteisuuden vaatimus eivät valmistelun näkökulmasta ole helppoja kysymyksiä. Monimuotoisen,
jatkuvan vuorovaikutuksen suunnittelu ja toteutus
hankkeissa edellyttää valmistelijalta monipuolista
kuulemisen ja vuorovaikutuksen menetelmien ja
periaatteiden hallintaa. Virkamieskunnan sukupolvenvaihdoksen myötä paljon kuulemiseen liittyvää
kokemusta ja osaamista poistuu ministeriöistä.
Toisaalta uudemmilla virkamiehillä on varttuneempia paremmat edellytykset hyödyntää uutta
tieto- ja viestintäteknologiaa kuulemisessa ja vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Kuulemiseen
liittyvän osaamisen vahvistamiseksi onkin useissa
hankkeissa esitetty valmennusohjelman tai systemaattisen koulutuksen käynnistämistä sekä uusille
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että kokeneemmille virkamiehille. Valmennuksessa
teemoja olisivat toisaalta kuulemisen periaatteet ja
käytännöt, toisaalta virkamiesten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen.
Viimeaikaisissa hankkeissa on myös esitetty,
että ministeriöihin nimettäisiin vastuuhenkilö tai
vastuuhenkilöitä avustamaan valmistelevia virkamiehiä kuulemisen suunnittelussa ja järjestämisessä
sekä osallistumaan ministeriöiden kuulemiskäytäntöjen kehittämiseen. Vastaavia ns. vuorovaikutussuunnittelijoita on nimetty viime vuosina suurempiin kaupunkeihin, kuten Helsinkiin ja Tampereelle.
Ministeriöiden vuorovaikutussuunnittelijat voisivat
lisäksi muodostaa verkoston, jonka tehtävänä olisi
vaihtaa kokemuksia ministeriöiden hyvistä käytännöistä.
Arviointi ja mittaaminen
Yksi keskeisistä kuulemisen ja osallisuuden kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä on laadun arviointi ja mittaaminen. Tämä liittyy myös hallinnon
ja demokratian uskottavuuteen – avattaessa uusia
vaikuttamiskanavia ja kehitettäessä monimuotoista
vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan kanssa on
myös voitava arvioida, miten vuorovaikutuksessa
on onnistuttu ja osoittaa, miten osallistuminen on
vaikuttanut valmisteluun.
Osallisuuden arviointi on tärkeää kytkeä osaksi
organisaation toiminnan suunnittelua ja arviointia, jotta vältetään aiheuttamasta turhaa lisätaakkaa
hallinnolle luomalla uusia irrallisia arviointimenettelyjä ja jotta arvioinnista syntyvä tieto saadaan
hyödynnettyä oikea-aikaisesti oikeassa yhteydessä.
Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriö yhteisen HAVU -hankkeen osana on hahmotettu
arvioinnin eri tasoja ja menetelmiä ja päädytty esittämään, että arviointia tulisi tehdä neljällä eri tasolla:
• hanke-/valmisteluprosessitaso,
• osastokohtainen vuotuinen tulosneuvottelutaso,
• ministeriökohtainen strategiakauden
arviointitaso ja
• laajempi valtioneuvostotason tarkastelu
esimerkiksi kerran hallituskaudessa.
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Valtioneuvostotason tarkastelu voitaisiin toteuttaa kerran hallituskaudessa ministeriöille, kansalaisjärjestöille ja muille keskeisille sidosryhmille
toteutettavalla kyselyllä, jonka tulokset käsiteltäisiin
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
KANE:ssa. Vastuu valtioneuvostotason arvioinnin
toteuttamisesta voitaisiin osoittaa valtiovarainministeriölle, jossa kuulemiskäytäntöjen seurantaa
on 2000-luvulla hoidettu, tai vaihtoehtoisesti valtioneuvoston kanslialle. Myös oikeusministeriön
demokratiayksikköä on esitetty mahdolliseksi vastuutahoksi erityisesti, mikäli arviointi nivelletään
esillä olleeseen demokratiaselontekoon.

11.2 Demokratiahallinto
Vanhasen I hallituksen Kansalaisvaikuttamisen
politiikkaohjelma 2003–2007 antoi puitteet monenlaisille kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien
parantamiseen tähtääville hankkeille ministeriöissä,
mutta ennen kaikkea tiivisti ministeriöiden välistä
yhteistyötä tällä alueella.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
päätyttyä Suomeen luotiin keskitetyt demokratiahallinnon rakenteet. Oikeusministeriöön perustettiin vuonna 2007 demokratiayksikkö, jonka tehtävänä on koordinoida ja edistää valtionhallinnon demokratiatyötä. Demokratiayksikössä on neljä vakinaista virkaa, minkä lisäksi yksikön EU-rahoitteisiin
projekteihin on palkattu määräaikaisia virkamiehiä.
Foorumina ministeriöiden väliselle demokratiayhteistyölle toimii oikeusministeriön koordinoima
demokratiaverkosto, työryhmä, johon useimmat
ministeriöt ovat nimenneet yhden tai useamman
edustajan. Demokratiaverkoston keskeisiä tehtäviä
ovat olleet demokratiapolitiikan valmistelu sekä
hallitusohjelman kansalaisvaikuttamista koskevien
kirjausten seuranta. Verkoston tehtävänä on myös
hyvien kokemusten ja käytäntöjen vaihtaminen
sekä kansalaisvaikuttamiseen liittyvien yhteisten
ongelmakohtien tunnistaminen. Demokratiaverkoston lisäksi oikeusministeriön demokratiayksikkö on käynnistänyt yhteistyöhankkeita yksittäisten
ministeriöiden, erityisesti valtiovarainministeriön
ja opetusministeriön kanssa. Valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön demokratiayksikön yh-

teistyössä on pyritty kehittämään hallinnon kuulemis- ja vuorovaikutuskäytäntöjä (HAVU-hanke),
verkkodemokratiaa (SADe), sekä kuntademokratian indikaattoriseurantaa. Opetusministeriön kanssa
demokratiayksikkö on toteuttanut koulujen demokratiakasvatukseen liittyviä hankkeita.
Kuten luvussa 2 on todettu, Ruotsissa hallinnon
määrätietoista demokratiatyötä on tehty jo yli vuosikymmenen ajan. Ruotsin kokemusten perusteella
voidaan arvioida, että hallinnon demokratiatyön
koordinointi vahvistaa mahdollisuuksia viedä läpi
demokratiaa edistäviä hankkeita ja tehdä pitkäjänteistä työtä demokratian vahvistamiseksi. Myös
muissa Pohjoismaissa kehitys on kulkenut kohti
keskitettyjä demokratiahallintorakenteita. On kuitenkin vaarana, että erillisen demokratiayksikön
perustaminen johtaa pidemmällä aikavälillä houkutukseen keskittää kansalaisvaikuttamisen edistämiseen ja demokratian vahvistamiseen liittyvät
tehtävät tälle yksikölle. Tämä puolestaan merkitsisi
demokratiatyön marginalisoitumista ja ohenemista
hallinnossa. On tärkeää, että kansalaisvaikuttamisen edistäminen jatkossakin nähdään hallinnon
yhteiseksi tehtäväksi, jossa jokaisella ministeriöllä
on oma roolinsa.
Tärkeä foorumi kansalaisvaikuttamisen edistämiselle ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiselle
on valtioneuvoston syksyllä 2007 asettama kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE.
Neuvottelukunnan tehtävänä on vahvistaa julkisen
vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta
sekä turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset. KANE koostuu kansalaisyhteiskunnan,
hallinnon, elinkeinoelämän ja tutkimuksen edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajina toimivat Jukka Pekkala Suomen Liikunta ja Urheilu
ry:stä sekä Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan
Keskusliitto ry:stä.
Ensimmäisen toimikautensa aikana (2007–
2011) KANE on laatinut vision kansalaisyhteiskunnasta 2012 sekä käynnistänyt järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin, verotukseen, yleishyödyllisiin palveluihin, osallisuuden vahvistamiseen ja
kansalaisyhteiskunnan tietopohjan parantamiseen
liittyvää valmistelutyötä. Neuvottelukunta seuraa
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valtioneuvoston maaliskuussa 2007 tekemän, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämistä
koskevan periaatepäätöksen toteutumista sekä valmistelee osaltaan sen toteuttamista. Vuonna 2009 on
käynnistetty myös KANE:n ministeriökierros, jossa
neuvottelukunnan ja ministeriön edustajat yhdessä
tarkastelevat ministeriön ja kansalaisyhteiskunnan
yhteistyön ja vuorovaikutuksen toteutumista sekä
niihin liittyviä molemminpuolisia kehittämistarpeita.
Osana valtiovarainministeriön toteuttamia
kuulemisen kehittämistä koskevia hankkeita järjestöt esittivät kansalaisjärjestöjen yhteistyöelintä,
joka olisi mukana budjettineuvotteluissa ja yleensä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Avainsanoja tälle yhteistyöelimelle olisivat muun muassa
syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteistyö ja kumppanuus järjestöjen kesken, järjestäytynyt kolmas
sektori sekä hiljaisen äänen tuominen päättäjien
kuuluviin. Kansalaisjärjestöt pitivät myös tärkeänä,
että niiden kuulemiseen ja aitoon kumppanuuteen
sisältyy myös aloiteoikeus eli sovittu tapa, jolla kansalaisjärjestöt voivat tehdä esityksiä ministeriöille
lainsäädäntöprosessin käynnistämiseksi. Kumppanuuteen kuuluisivat lainsäädäntö- ja kehityshankkeiden lisäksi esimerkiksi yhteinen budjettikehysten
valmistelu.
KANE toimii osaltaan jossain määrin tällaisena
yhteistyöelimenä, jolla ei ole kuitenkaan suoraan
roolia edellä mainituissa valmisteluprosesseissa.
Kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon yhteistyörakenteita ja muotoja onkin perusteltua pohtia, kun
KANE:n tulevaisuutta jatkossa arvioidaan.
Toimikautensa puolivälissä KANE:n toteuttamasta, neuvottelukunnan jäsenille suunnatusta
kyselystä käy ilmi, että neuvottelukuntamuotoinen
areena kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan
vuorovaikutukselle nähdään tarpeelliseksi jatkossakin. Palautekyselyn perusteella neuvottelukunta
on melko hyvin vastannut sille asetettuihin odotuksiin. Voidaan arvioida, että ensimmäisen kautensa
aikana KANE:lla on ollut erityisen suuri merkitys
uutena vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisen foorumina. Menettelytapoja esimerkiksi yhteisten linjausten aikaansaamiseen on kuitenkin vielä
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tarpeen kehittää. Keskeiseksi haasteeksi noussee se,
että kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin ja
elinvoimaisuuteen liittyvät kysymykset ovat varsin
moniulotteisia yhden neuvottelukunnan piirissä
ratkottaviksi.
Neuvottelukunnan jäsenet pitävät antamassaan
palautteessa tärkeänä, että kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta ei rajaudu yksinomaan
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin liittyviin
kysymyksiin, vaan tarkastelee kansalaisyhteiskuntaa
ja sen toimintaedellytyksiä myös yhdistyskenttää
laajemmasta näkökulmasta. KANE:n toimikauden
loppupuolella arvioidaan myös esille nousseita tarpeita neuvottelukunnan kokoonpanon ja työskentelyn kehittämiseen, esimerkiksi täydentämällä neuvottelukuntaa eräillä puuttuvilla järjestöryhmillä ja
ministeriöillä sekä huolehtimalla, että myös pienet
yhdistykset tai rekisteröimätön kansalaistoiminta
tulevat neuvottelukunnan työssä huomioiduiksi.

11.3 Johtopäätöksiä
Valtionhallinnossa on toteutettu 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana useita kansalaisten
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtääviä hankkeita. Hankkeiden myötä
hallinnon toimintatavat ja menettelyt näyttävät
kehittyneen myönteiseen suuntaan. Edelleen kuitenkin esimerkiksi kansalaisjärjestöstrategioita tai
vastaavia toimintaohjelmia on laadittu vain osassa
ministeriöitä. Laajapohjainen valmistelu toteutuu
vaihtelevasti, ja ministeriöiden käytännöt esimerkiksi hankkeista tiedottamisessa vaihtelevat. Kuulemista toteutetaan melko perinteisin menetelmin, ja
kuultavat intressiryhmät ovat varsin vakiintuneita.
Perinteisen kuulemisen sijaan hallinnon haasteeksi nousee monimuotoisen vuorovaikutuksen
kehittäminen kansalaisten ja sidosryhmien kanssa. Tämä edellyttää prosessien ja toimintatapojen,
mutta myös osaamisen kehittämistä ministeriöissä.
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kehitettäessä on keskeistä, että kansalaisten osallistumisella on myös todellista merkitystä ja vaikuttavuutta.
Onkin tärkeää kehittää mittareita ja arviointimenettelyjä, joilla kuulemisen ja osallisuuden toteutumista voidaan arvioida hanketasolta aina valtioneuvos-
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totasolle. Toisaalta haasteena on jälleen myös vuorovaikutuksen kehittäminen – hallinnon on kyettävä
entistä paremmin raportoimaan kansalaisille ja
sidosryhmille siitä, mitä vaikutuksia näiden osallistumisella on ollut valmisteluun ja minkä prosessin
seurauksena ratkaisuihin on päädytty.
Demokratian ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen edellyttää laajapohjaista
valtionhallinnon, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä. Kunkin ministeriön vastuulla on
vahvistaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja
rakentaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa
oman hallinnonalansa puitteissa ja omilla politiikka-alueillaan.
Kokemukset kansalaisyhteiskuntapolitiikan

neuvottelukunnan mahdollisuuksista toimia julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen areenana ovat rohkaisevia. Ensimmäisen
toimikautensa aikana KANE on vakiinnuttamassa
toimintaansa. Se on kyennyt käynnistämään keskustelua ja jossain määrin myös valmistelua kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisillä kehittämisalueilla. KANE:lla on lisäksi tärkeä rooli kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksissä tapahtuvien
muutosten seuraamisessa ja esille nostamisessa. Voidaankin arvioida, että neuvottelukunta on tarpeen
nimetä myös tulevalla hallituskaudella, missä yhteydessä tulee kuitenkin arvioida mahdollisia neuvottelukunnan kokoonpanoon tai toimeksiantoon
liittyviä kehittämistarpeita. 

12. K
 ansalaiseksi kasvaminen ja
demokratiakasvatuksen kehittäminen



Demokraattisen osallistumisen kannalta on
ensiarvoisen tärkeää, että yhä uudet sukupolvet kasvavat aktiiviseen kansalaisuuteen ja löytävät
itselleen mielekkäät osallistumis- ja vaikutuskanavat.
Tutkimukset kertovat, että suomalaiset nuoret
eivät koe suurta paloa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 175. Vuosikymmenen alussa toteutetussa
kansainvälisessä vertailussa suomalaisnuoret olivat
noin 30 maan ikätovereihinsa verrattuna vähiten
kiinnostuneita politiikasta ja perinteisestä kansalaistoiminnasta. Samassa tutkimuksessa nuorten
yhteiskunnalliset tiedot ja taidot sijoittuivat kuitenkin vertailun kärkipäähän.
Nuorten äänestysaktiivisuus on Suomessa
laskenut nopeammin kuin varttuneempien. Ero
nuorten äänestysaktiivisuuden ja keskimääräisen
äänestysaktiivisuuden välillä on Suomessa Euroopan suurimpia. Nuorena omaksuttu äänestämättömyys näyttää myös jäävän pysyväksi – kiinnostus

äänestämiseen ei lisäänny nuoren varttuessa.
Myös nuorten kiinnostus perinteiseen järjestöosallistumiseen näyttää olevan hiipumassa. Järjestöjen ja järjestösektoreiden välillä on tässä kuitenkin
suuria eroja. Parhaiten lasten ja nuorten järjestöjäsenyydet ovat säilyneet urheiluseuroissa. Etenkin yhteiskunnallista tehtävää varten perustetut järjestöt
kokevat usein vaikeaksi saada toimintaan mukaan
nuoria.
Kansalaistoiminnan alueella ongelmaksi näyttää
muodostuvan se, että perinteiset järjestötoiminnan
muodot, ehkä liikuntaa ja urheilua sekä varhaisnuorisojärjestötoimintaa lukuunottamatta, jäävät vieraiksi yhä suuremmalle osalle nuoria, joiden uudet
yhteisöt löytyvät lähinnä internetmaailmasta.
Erilaiset epäkonventionaaliset osallistumismuodot ja verkossa tapahtuva toiminta kiinnostavat nuoria. Voidaan ajatella, että halu ja tarve osallistumiseen
eivät ole katoamassa yhteiskunnasta, ne vain etsivät

OSA 3: Demokratian edellytysten turvaaminen

uusia muotoja. Monet nuoret ovat erittäin aktiivisia
ja valmiita käyttämään aikaansa esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan. Uusia osallistumisen muotoja on
käsitelty tarkemmin luvussa 9 ja 10.
Suomalaiselle osallistumiskehitykselle on ominaista vahva polarisoituminen. Kehitys näkyy vahvasti myös nuorten ikäryhmissä. Samalla kun osa
nuorista on aktiivisia monella elämänalueella, yhä
suuremmalla osalla nuorista ei ole kiinnityskohtaa
yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
Tärkeäksi kysymykseksi nouseekin, millä tavoin
kodit ja koulut kykenevät tukemaan lasten ja nuorten kasvua osallistuviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

12.1 Kansalaiseksi kasvamista
ja nuorten osallisuutta
koskevia tutkimuksia
Nuorisobarometri
Nuorisobarometri 176 vuodelta 2008 kertoo, että
nuoret suhtautuvat kriittisesti vaikutusmahdollisuuksiinsa eivätkä koe saavansa niistä riittävästi
tietoa. Kiinnostus osallistumiseen ja vaikuttamiseen näyttää barometrin mukaan olevan kasvussa.
Toisaalta tulokset tukevat myös väitteitä esimerkiksi
ns. ”narikkaidentiteettien” yleistymisestä – entistä
harvempi kokee kuuluvansa kiinteästi yhteiskuntaan, kuntaan, asuinyhteisöön, seurakuntaan tai
johonkin yhdistykseen.
Tutkimukseen vastanneista nuorista joka viides
koki voivansa aidosti vaikuttaa oman asuinkuntansa
asioihin, kun taas kaksi viidestä ei pitänyt vaikutusmahdollisuuksiaan riittävinä. Vain joka kuudes arvioi asuinkuntansa päättäjien pitävän nuoria varteenotettavina keskustelukumppaneina tai vaikuttajina.
Toisaalta nuorten valmius yhteiskunnalliseen osallistumiseen on barometrin mukaan kasvussa. Nuoret
ottavat entistä enemmän yhteyttä virkamiehiin ja
esimerkiksi allekirjoittavat vetoomuksia. Myös kiinnostus puoluetoimintaan on kehittymässä myönteiseen suuntaan – vielä kymmenen vuotta sitten vain
noin kolmannes olisi voinut harkita jäsenyyttä poliittisessa puolueessa, vuonna 2008 jo lähes puolet.
Vuosikymmenen kuluessa on yhteiskunnallisessa järjestössä toimimisen tärkeäksi kokevien osuus
kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä 32 prosentista
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37 prosenttiin. Toisaalta esimerkiksi niiden osuus,
jotka kokevat tärkeäksi toimia itse luonnon ja ympäristön suojelemiseksi oli samaan aikaan vähentynyt 85 prosentista 78 prosenttiin (mikä tosin on
edelleen huomattavan suuri osuus nuorista).
Samoin koettu kiinnittyminen yhteiskuntaan ja
esimerkiksi yhdistystoimintaan on tällä ajanjaksolla
höllentynyt. Vuonna 2004 koki 69 prosenttia nuorista kuuluvansa vähintään melko kiinteästi suomalaiseen yhteiskuntaan, vuonna 2008 osuus oli
53 prosenttia. Harrasteseuraan koki vuonna 2004
kuuluvansa kiinteästi 45 prosenttia, vuonna 2008
34 prosenttia. Muuhun vapaa-ajanyhdistykseen
kiinteästi kuuluvien osuus laski tällä ajanjaksolla
37 prosentista 18 prosenttiin.
CIVIC-tutkimukset
Suomi osallistui kansainväliseen nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden IEA/Civics-tutkimukseen 1995–2001 noin kolmenkymmenen muun maan joukossa. Tutkimus
suoritettiin yhteistyössä kansainvälisen koulutustutkimusjärjestö IEA:n (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement)
kanssa.
Tutkimuksessa suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot ja taidot sijoittuivat vertailun kärkipäähän. Samalla he olivat kuitenkin erimaalaisiin
ikätovereihinsa verrattuna kaikkein vähiten kiinnostuneita politiikasta ja perinteisestä kansalaistoiminnasta. Suomalaiset nuoret myös kokivat
tutkimuksen mukaan vaikutusmahdollisuutensa
koulussa vähäisiksi ja he ottivat osaa oppilaskuntien
ja koulun hallintoelinten toimintaan vähemmän
kuin muiden Pohjoismaiden nuoret. Suomessa yhteiskunnallisen opetuksen määrä oli seitsemän prosenttia kokonaisopetusajasta, kun se OECD-maissa
keskimäärin oli 12 prosenttia.
Vuoden 2001 jälkeen on kansalaiskasvatukseen
liittyviä opetussuunnitelmia ja tavoitteita uudistettu. Vastaava tutkimus on parhaillaan käynnissä.
CIVIC09-tutkimuksen tavoitteena on selvittää,
millaiset valmiudet nuorilla on omaksua ja sitoutua aktiivisen kansalaisen rooliin 21. vuosisadan
yhteiskunnassa. Aineisto on kerätty keväällä 2009

138

Demokratiapolitiikan suuntaviivat

ja tuloksia odotetaan kesällä 2010.
Laaja ja edustava osallistuvien maiden joukko
(noin 40 maata) takaa sen, että kansallinen osaaminen, asenteet ja sitoutuminen kansalaisyhteiskunnan perustoimintoihin ”asemoituvat” tavalla,
joka antaa vahvan ja luotettavan tietoperustan
yhteiskunnallisen opetuksen kehittämiselle. Opetusministeriön rahoittaman tutkimuksen toteuttaa
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.
Nuorten politiikkatietämys
Turun yliopiston valtio-opin laitoksen koordinoimassa politiikkatietämyksen tutkimushankkeessa
on selvitetty eri-ikäisten kansalaisten tietoja yhteiskunnan eri alueilta 177. Tutkimuksen yhteydessä on
myös selvitetty lukiolaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden politiikkatietämystä. Kysely
toteutettiin vuosina 2007–2008. Tutkimushanketta
on jatkettu vuonna 2009.
Kyselyn tulokset osoittivat, että lukiolaisten ja
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden politiikkatietämyksessä oli huomattava ero: ammatillisen
koulutuksen opiskelijat menestyivät kautta linjan
lukiolaisia heikommin. Tutkimuksessa arvioitiin
tämän eron osaltaan selittyvän toisen asteen oppilaitosmuotojen yhteiskuntaopetuksen laajuuden,
sisältöjen ja tavoitteiden välisillä eroilla.
Eri oppilaitosten opiskelijoiden tekemät itsearvioinnit saamansa yhteiskuntaopetuksen tasosta
korreloivat mitatun politiikkatietämyksen kanssa.
Lukiolaisten ryhmässä, jossa oli korkea politiikkatietämyksen taso, selkeä enemmistö (79 %) arvioi
saaneensa lukiosta vähintään hyvän tietopohjan
yhteiskunnallisten asioiden ymmärtämiseksi. Vastaavassa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden
ryhmässä tällaisen arvion antoi vain 42 prosenttia.
Tietämys on tutkimuksen mukaan selvästi
kytköksissä politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan koettuun kiinnostukseen. Esimerkiksi
kunnallisvaaleissa äänestämisen koki samassa tutkimuksessa erittäin tärkeäksi 40 prosenttia lukiossa
opiskelevista ja vain 20 prosenttia ammatillisessa
koulutuksessa olevista.
Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten kiinnostusta politiikkaan. Molemmissa vastaajajou-

koissa kiinnostuneet jäivät vähemmistöön: lukiolaisista 42 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen
opiskelijoista 27 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut politiikasta. Ero koko väestöä koskeviin
tuloksiin oli huomattava. Koko väestössä politiikasta kiinnostuneiden osuus oli 59 prosenttia, eli
selvästi korkeampi kuin nuorilla.
Tutkimuksen tulokset antavat aihetta useille
pohdinnoille. Toisen asteen oppilaitosten antaman
opetuksen yhteiskunnallisen aineksen sisältöjen ja
riittävyyden lisäksi on syytä pohtia politiikkatietämyksen tason vaikutuksia. Voidaan olettaa, että
nuorten vieraantuminen politiikasta ja siihen yhdistyvä äänestysaktiivisuuden lasku on osaltaan
seurausta politiikkatietämyksen vaatimattomasta
tasosta. Mikäli nuoret eivät hahmota riittävästi
poliittisen järjestelmän rakenteita ja toimintaa,
heidän on vaikeata ymmärtää vaalien merkitystä
demokraattiselle prosessille.
Poliittinen sosialisaatio perheissä ja kouluissa
Tampereen yliopistossa on käynnissä tutkimushanke poliittisesta sosialisaatiosta perheissä. Tutkimuksen käynnistänyt pilottihanke kertoo, että
esimerkiksi puoluepolitiikkaa koskeva keskustelu on miltei kokonaan kadonnut perheistä. Vain
noin joka kuudes tutkimuksen osallistunut nuori
esimerkiksi tiesi, mitä puoluetta edes toinen vanhemmista äänesti vaaleissa.xxiv
Tutkimus vahvistaa käsitykset siitä, että kotikasvatuksella on suuri merkitys kansalaiseksi kasvamisessa. Lapset, joiden vanhemmat osoittavat
aktiivista kiinnostusta lasten harrastuksiin, koulunkäyntiin ja itsenäiseen ajatteluun, ovat muita
kiinnostuneempia yhteiskunnallisista aiheista ja
osallistumisesta. Tämä toisaalta korostaa koulun
roolia tasa-arvoisten mahdollisuuksien tuottajana. Kouluopetuksella on erityisen painava merkitys
niiden lapsille ja nuorille, joiden kotona ei poliittisista tai yhteiskunnallisista aiheista keskustella.

xxiv Tutkimuksessa oli mukana peruskoulun 4.–9.-luokkalaisia sekä
lukion 2.-luokalla opiskelevia. Erot ikäryhmien välillä olivat varsin
pieniä. Nuorimmista 13 % tiesi vanhemman puoluekannan,
lukiolaisista 18 %.
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Tutkimuksesta käy ilmi, että vanhemmat luulevat, että koulussa yhteiskuntaoppia tai -tietoa
opetetaan enemmän kuin tosiasiassa tapahtuu.
Enemmistö tutkimukseen vastanneista vanhemmista katsoi, että esimerkiksi puolueisiin tutustuttaminen on vähintään yhtä paljon koulun kuin
kotien vastuulla. Joka viides tutkimukseen vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että puolueisiin
tutustuttaminen ei kuulu lainkaan koulun tehtäviin. Joka kahdeksannen mielestä se ei kuulu sen
enempää koulun kuin perheenkään tehtäviin.
Kotikasvatuksen ohella myös kouluopetuksessa on viime vuosikymmeninä korostunut poliittinen neutraalisuus. Syitä on etsitty muun muassa
1970-luvun kouluneuvostoista ja korostuneen poliittisesta ilmapiiristä, jonka vastaliikkeenä poliittisyhteiskunnallisia sisältöjä on karsastettu kouluopetuksessa.
Sakari Suutarinen on tutkinut yhteiskunnallista opetusta ja kansalaiskasvatusta suomalaisissa
kouluissa ja opettajankoulutuksessa. Poliittista toimintaa vieroksutaan Suutarisen mukaan kouluissa
yleisesti ja usein ajatellaan puoluepoliittisten aiheiden olevan jopa kiellettyjä kouluissa. Tutkimuksen
mukaan rehtorit suhtautuvat politiikkaan varauksella 178, ja myös opettajankoulutuksessa olevat kokevat politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen
tulenaroiksi puheenaiheiksi. 179
Korostunut poliittinen neutraalisuus sekä kotikasvatuksessa että kouluopetuksessa herättää
kuitenkin kysymyksen, miten lasten ja nuorten
poliittista lukutaitoa sekä mahdollisuutta oppia
hahmottamaan yhteiskunnassa olevia poliittisia
ilmiöitä ja arvokysymyksiä kyetään tukemaan.
Eurooppalaista kansalaiskasvatusta koskevan
tutkimuksen mukaan demokratiakasvatuksen
tavoitteet eri Euroopan maissa liittyvät muiden
muassa oppilaiden poliittisen lukutaidon, asenteiden ja arvojen kehittämiseen sekä aktiivisen osallistumisen kannustamiseen. Varsinkin poliittisen
lukutaidon sekä asenteiden ja arvojen kehittäminen
ovat korostuneen tärkeitä tavoitteita, joita kuvaillaan laajasti lähes kaikkien maiden opetussuunnitelmissa ja muissa virallisissa dokumenteissa.
Suomen ohella ainoastaan Ruotsissa, Saksassa, Iso-
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Britanniassa ja Bulgariassa ei opetussuunnitelmissa
ole mainintaa poliittiseen kulttuuriin liittyvistä tavoitteista (myöskään Islannissa niitä ei ole kirjattu
perusopetuksen opetussuunnitelmiin). Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Suomessa painotetaan
paljon enemmän oppilaiden osallistumista sekä
asenteiden ja arvojen omaksumista kuin poliittisen
lukutaidon kehittämistä.180
Oppilaiden osallisuutta koskevat tutkimukset
Peruskoulun 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisten oppilaiden
koulukokemusten sekä koetun terveyden ja oireilun trendejä vuodesta 2004 vuoteen 2006 tutkittiin
WHO-Koulututkimuksen aineistojen perustuen.
Oppilaiden osallisuus oli yksi osa-alueista.
Opettajan ja oppilaan vuorovaikutus kehittyi
tutkimusten mukaan ajanjaksolla myönteisesti,
mutta työilmapiirin kehittämisessä riittää vielä haasteita. Eniten kehitettävää on oppilaiden osallistumisessa sääntöjen tekemiseen ja opettajien kiinnostuksessa oppilaiden kuulumisiin. Opettajan kannustus
omien mielipiteiden ilmaisemiseen ja kokemusten
kertomiseen tukee osaltaan oppilaiden osallisuutta
oppimisyhteisössä. Toimijuuden ja osallisuuden
kautta lapset ja nuoret voivat itse olla vaikuttamassa
oman hyvinvointinsa rakentumiseen.
Oppilaiden osallistuminen koulunsa sääntöjen laatimiseen yleistyi merkittävästi vuodesta
2004 vuoteen 2006. Alakoululaiset arvioivat osallistumista selvästi yläkoulua myönteisemmin. Yläkoulun oppilaat olivat saaneet vaikuttaa koulunsa
järjestyssääntöihin neljässä koulussa viidestä ja alakoulussa vastaavasti kahdessa koulussa kolmesta.
Säännöllisesti toimiva oppilaskunta oli useimmissa yläkouluissa (93 %) ja joka neljännessä alakoulussa.
Opetushallituksen ja Terveyden edistämisen
tutkimuskeskuksen (Stakesin) vuonna 2007 toteuttamien esitutkimusten tavoitteena on kehittää
peruskoulujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmallisesti toistuvaa seurantaa. Esitutkimuksen sisältöalueena ovat myös oppilaiden
osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet.
Vuosiluokkien 7–9 osalta neljä viidestä koulusta
vastasi, että opetussuunnitelmassa oli kuvattu op-
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pilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Oppilaskunta oli lähes kaikissa kouluissa ja ne
toimivat useimmiten säännöllisesti. Oppilaskuntatoiminta vahvistuu koulun koon kasvaessa.
Koulun johdon vastauksen mukaan oppilaat
olivat eniten osallisina ja vaikuttamassa koulun
juhlien, retkien ja leirikoulujen sekä teemapäivien
järjestämiseen. Järjestyssääntöjen laatimiseen,
toiminnan arviointiin sekä koulun tilojen ja pihaalueiden suunnitteluun opiskelijat olivat saaneet
vaikuttaa neljässä viidestä koulusta. Kouluruokailun järjestämisessä oppilaat olivat olleet osallisina
lähes joka toisessa koulussa. Vähäisintä osallisuus ja
vaikutusmahdollisuudet olivat lomien sijoittumisen
ja koulupäivän alkamisajankohdan suunnittelussa.
Oppilaat olivat melko vähän mukana myös oppituntien sijoittumisen suunnittelussa sekä oppilashuollon toimintamallien kehittämisessä.
Kouluissa on hyvin hyödynnetty mahdollisuutta määritellä opetussuunnitelman tasolla oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Vastauksissa näkyvät vuonna 2004 uudistetun
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
yleisen osan aihekokonaisuuksissa esiin nostetut
aktiivisen kansalaisuuden ja vaikuttamisen teemat.
Vuosiluokkien 1–6 osalta hieman yli puolet
kouluista vastasi, että opetussuunnitelmassa oli
kuvattu oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Koulun koon kasvaessa myös niiden kirjaaminen opetussuunnitelmaan vahvistui.
Oppilaskunta toimi säännöllisesti vain hieman yli
neljänneksessä vastanneista kouluista, suurimmasta osasta se puuttui kokonaan.

12.2 Demokratiakasvatuksen
haasteet
Osallistuminen on Suomessa vahvasti polarisoitumassa. Ikä on keskeinen taustatekijä havaituille
osallistumisaktiivisuuden eroille. Nuoret ovat sekä
äänestäjinä että esimerkiksi järjestöosallistujina
vähemmän aktiivisia kuin vanhemmat ikäryhmät. Myös esimerkiksi koulut ja sosioekonomiset
erot vaikuttavat osallistumisaktiivisuuteen. Myös
osallistumiserot nuorten kesken ovat kasvamassa.
Esimerkiksi kunnallisvaaleissa 2002 nuorten äänes-

tysprosentti oli Helsingissä 36 prosenttia ja eräissä
sosiaalisesti ja taloudellisesti heikommissa kaupunginosissa tuskin 10 prosenttia.
On esitetty, että lapset ja nuoret eivät Suomessa
saa riittävästi tukea kasvulleen aktiivisiksi kansalaisiksi. Politiikan ja yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä vallitsee korostunut neutraalisuuden kulttuuri sekä kodeissa että kouluissa. Perusta osallistumisen
motivaatiolle ja vaikuttamisen taidolle rakentuu kodissa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä
lukio- tai ammatillisen koulutuksen kuluessa.
Perusopetuksessa tavoitetaan koko ikäluokka ja
varmistetaan oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet
aktiivisen kansalaiseksi kasvamisen edellytyksiä. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 2003–2007,
Kohti aktiivista kansalaisuutta – Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta, joka työskenteli 2004–2005, ja
vaalitiedotustoimikunta 2006 ovat korostaneet koulujen ja oppilaitosten merkitystä. Myös valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa
2007–2011 korostuu koulun merkitys.
Ruotsissa äänestysaktiivisuus on huomattavasti
Suomea korkeammalla tasolla. Opetusministeriön
nuorisotoimessa tehty vertaileva selvitys Ruotsin
ja Suomen demokratiakasvatuksen eroista kertoo,
että Ruotsissa koulun demokratiakasvatukseen liittyy aina kouluyhteisössä vaikuttaminen, kun taas
Suomessa koulun demokratiakasvatus keskittyy
lähinnä teoreettiseen opetukseen.
Koulujen arjesta ja osallistumisen kulttuurista
kaivataan lisää tietoa. Keskustelussa nousevat esiin
koulujen ja oppilaitosten väliset erot sekä opettajien kiinnostus ja valmiudet edistää demokratiakasvatusta. Opetussuunnitelmien kansalaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista ei ole erikseen
arvioitu.
Kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmia ja
tavoitteita uudistettiin 2000-luvun alussa. Yhteiskuntaopin lisäksi kansalaiskasvatus muodostaa yhdessä yrittäjyyden kanssa aihekokonaisuuden, jota
on käsiteltävä kaikissa oppiaineissa. Yrittäjyyden
ja kansalaiskasvatuksen yhdistäminen aihekokonaisuudeksi on herättänyt keskustelua.
Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmiin ja ammatillisten perustutkintojen perustei-
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siin on lisätty osioita, jotka tukevat aktiivisen kansalaisuuden kehittymistä. Kouluja ja oppilaitoksia
ja niiden toimintaa on kehitetty yhteisöllisempään
suuntaan, esimerkkinä leirikoulut, ryhmäyttämiset, tutortoiminta, asuntola- ja harrastustoiminta
sekä vertaisoppiminen.
Perusopetuksen opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet ja tuntijako on tarkoitus uudistaa vuoden 2011 alussa. On esitetty, että tässä
yhteydessä olisi luontevaa arvioida myös mahdollisuudet ja keinot demokratiakasvatuksen vahvistamiseen.
Yhteistyö koulun, vanhempien, nuorisotyön,
järjestöjen ja muiden osallisten kesken, kerhotoiminta ja mahdollisuudet koulutilojen harrastustoimintakäyttöön korostavat lähiyhteisöjen merkitystä ja lisäävät osallistumista. Verkon hyödyntäminen
avaa uusia mahdollisuuksia yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja osallistumiseen.
Koulun tulisi antaa nuorelle kansalaiselle tietoa
demokratiasta, herättää hänen kiinnostuksensa sitä
kohtaan ja luoda uskoa siihen, että vaikuttaminen
on mahdollista ja tuloksellista. Kouluyhteisössä
vaikuttaminen ja osallistuminen ovat tärkeä osa
kansalaiseksi kasvamista.
Kasvu osallistuvaksi kansalaiseksi edellyttää
tiedon lisäksi harjaantumista. Lapset ja nuoret
tarvitsevat aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen
kokemuksia muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. Mielipiteiden perustelemiseen ja näkemysten esittämiseen on harjaannuttava. Oppilaskuntatoiminnan kautta lapsilla ja nuorilla on
mahdollisuus sekä vaikuttaa yhteisiin asioihin että
harjaantua yhteisten asioiden hoitoon.
Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on
laissa määritellyt oppilaskunnat, mutta perusopetuksessa oppilaskunnan perustaminen on opetuksen järjestäjästä kiinni. Tämä mahdollisuus sisällytettiin perusopetuslakiin vuonna 2007. Muun
muassa lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman kehittämistavoitteena on, että oppilaskunta
sisältyisi perusopetuslakiin lukioita ja ammatillisia
oppilaitoksia vastaavalla tavalla. Selvityksen mukaan noin puolella alakouluista ja 80 prosentilla
yläkouluista oli 2007 oppilaskunta.
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Oppilaskuntatoimintaa on vahvistettu ja sen
merkitys on tunnustettu, mutta erilliset asiat tai
toimenpiteet eivät riitä, vaan koko oppilaitos on
saatava toimimaan opiskelijoita osallistavalla tavalla. Opettajien ja erityisesti johdon on oltava sitoutuneita ja kiinnostuneita oppilaskuntatoiminnasta ja valmiita tukemaan sitä. On nimettävä myös
vastuuopettaja, joka tukee ja auttaa opiskelijoita.
Ei voida olettaa, että nuoret osaavat kaiken yksin ja
itse. Oppilaskunnille on annettava todellista päätösvaltaa opiskelijoille tärkeissä asioissa.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen antaman koulutuksen tulee tukea aktiivisen kansalaisuuden kehittymistä. Myös ylioppilaskuntien tarkoituksena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä, sekä opiskeluun
ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä tavoitteita. Kansalaisvaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen edistäminen edellyttää monipuolista
tutkimusta tuekseen. Yliopistoissa ja ammatillisissa
opettajakorkeakouluissa annettavan opettajankoulutuksen rooli on keskeinen pyrittäessä turvaamaan
tulevien opettajien valmiudet edistää aktiivisen
kansalaisuuden kehittymistä. Sekä opettajankouluttajien täydennyskoulutukseen että valtion rahoittamaan kuntien opetustoimen henkilöstön
täydennyskoulutukseen tulee sisältyä kansalaisvaikuttamisen kannalta keskeisiä aiheita.
Vapaan sivistystyön ja muun aikuiskasvatuksen
tulee huolehtia, että kansalaisille on tarjolla kansalaistoimintaa, poliittista toimintaa ja demokraattista päätöksentekoa tukevaa ja politiikan lukutaitoa
kehittävää opintotoimintaa ja että opintotoiminta
tukee kansalaisten yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttajat ovat yhtenä tärkeänä kohderyhmänä.
Vapaan sivistystyön lainsäädäntöä uudistetaan
parhaillaan.
Koulutusjärjestelmällä, samoin kuin nuorisotyöllä, on merkittävä rooli osallisuuden ja osallistumisen vahvistamisessa. Koulutus-, kulttuuri- ja
kansalaistoiminnan keinoin tuetaan yksilön mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Varmistetaan, että perusopetuksessa annetaan valmiudet
yksilön valintojen tekemiselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Kansalaistaitojen oppimisen mahdol-
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lisuuksia edistetään nuorisotyössä, liikunnassa ja
muussa harrastustoiminnassa. Demokratiakasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös opetuksen
sukupuolisensitiivisyyteen.

12.3 Kansalaisvaikuttamisen
edistäminen koulutuksessa
12.3.1 Kansalaisvaikuttamista
tukevat toimenpiteet
varhaiskasvatuksessa
Perustuslain (731/1999) perusoikeussäännöksissä
varhaiskasvatuksen toteuttamisessa keskeisiä oikeuksia ovat yhdenvertaisuus, ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja oikeuksien
turvaaminen, uskonnonvapaus sekä kielelliset ja
kulttuuriset oikeudet. Lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa
itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Oikeus osallistua ja vaikuttaa tulevat esille myös esimerkiksi kuntalaissa (365/1995), sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa laatusuosituksissa
sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000).
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisiksi linjauksiksi (STM julkaisuja 2002:9) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005, Oppaita 56) varhaiskasvatus
määritellään lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaksi
kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.
Varhaiskasvatuksen peruslähtökohtana on lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen turvaaminen.
Varhaiskasvatuspalveluissa lapsen osallisuudessa on
kyse yhteisöön kuulumisesta ja siihen vaikuttamisesta. Lapsella on oikeus saada tietoa häntä itseään
koskevista asioista, ilmaista mielipiteensä ja tulla
kuulluksi. Lapsen edun näkökulman tulee sisältyä
kaikkeen lainsäädäntöön, jolla on vaikutusta lapsiin.

12.3.2 Kansalaisvaikuttamista
tukevat toimenpiteet
yleissivistävässä koulutuksessa
Kansalaiskasvatuksella pyritään lisäämään tietoa
yhteiskunnasta, opettamaan vastuullisen kansa-

laisen arvoja ja asenteita sekä edistämään nuorten
osallistumista koulun ja yhteiskunnan toimintaan.
Kansalaiskasvatuksen opetukseen sisältyy tietoa
kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, demokratiasta, ihmisoikeuksista sekä osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan. Kansalaiskasvatusta sisällytetään historian, yhteiskuntaopin, maantiedon,
etiikan ja filosofian opetukseen. Se voi olla myös osa
äidinkielen ja vieraiden kielten opetusta.
Valtioneuvosto hyväksyi 2001 perusopetuksen
valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Tavoitteissa
todetaan esimerkiksi, että opetuksella tuetaan aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista, ja annetaan valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasaarvoisessa yhteiskunnassa. Tuntijaossa lisättiin yksi
vuosiviikkotunti yhteiskuntaopin opetusta.
Vuonna 2002 valtioneuvosto hyväksyi lukiokoulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja
tuntijaon. Tavoitteeksi määritellään muun muassa, että lukion tulee olla opiskelijalle oppimisen ja
osallistumisen mahdollistava avoin ja myönteinen
opiskeluympäristö, jossa tuetaan muun muassa
opiskelijan kasvua aikuisen vastuuseen kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta. Tavoitteena on, että
opiskelija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa
ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää
kehitystä. Tuntijaossa lisättiin yksi pakollinen kurssi
(38 h) ja yksi syventävä (valinnainen) kurssi (38 h)
yhteiskuntaoppiin.
Opetushallitus on hyväksynyt opetussuunnitelman perusteet esiopetusta (2000), lukiokoulutusta
(2003), perusopetusta (2004) ja aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta varten (2004). Kaikissa
näissä perusteissa on uusina opetusta sitovina asioina aihekokonaisuudet, joista yksi on aktiivinen
kansalaisuus/osallistuva kansalaisuus yhdistettynä
yrittäjyyteen. Aihekokonaisuutta on käsiteltävä
kaikissa oppiaineissa, ja sen lisäksi sitä voidaan toteuttaa teemapäivin, -viikoin tai esimerkiksi koulukohtaisten kurssien avulla.
Opetussuunnitelman perusteet sisältävät myös
määräyksen, että koulun toimintakulttuurin pääpiirteet on kuvattava paikallisessa/koulun opetussuunnitelmassa. Tavoitteena on aktiivinen, osallistumiseen kannustava ja avoin toimintakulttuuri,
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jossa kaikki kouluyhteisön jäsenet (opettajat, oppilaat/opiskelijat, muu henkilökunta) voivat osallistua
koulun yhteisistä asioista päättämiseen.
Perusopetuksen tuntijako uudistetaan. Työryhmä valmistelee ehdotukset perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen
tuntijaoksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 1.5.2010 mennessä. Valtioneuvoston on määrä
päättää tuntijaosta alkuvuodesta 2011.

12.3.3 Kansalaisvaikuttamista
tukevat toimenpiteet
ammatillisessa koulutuksessa
Ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyy pakollisia
yhteiskunta- yritys- ja työelämätiedon opintoja yksi
opintoviikko yhteisissä opinnoissa (uusissa tutkinnon perusteissa ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa). Lisäksi opiskelija voi sisällyttää yhteiskunta- yritys- ja työelämätietoon liittyviä opintoja
yhteisiin opintoihin sisältyviin valinnaisiin opintoihin 0–4 opintoviikkoa. Yhteiskunnallisia opintoja voi
sisältyä myös vapaasti valittaviin opintoihin (10 ov)
ja joissakin perustutkinnoissa ammatillisiin opintoihin sisältyviin valinnaisiin opintoihin (maksimissaan
10 ov), jos opetussuunnitelman perusteet sen mahdollistavat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus
ei pidä sisällään opetussuunnitelman perusteiden
mukaiseen koulutukseen kuuluvia yhteisiä opintoja.
Ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyy yhteisiin opintoihin kuuluvia 1 ov:n laajuisia opintoja
huomattavasti laajemmin yhteiskunnassa ja työelämässä toimimista tukevia valmiuksia. Näitä koskevat tavoitteet ja sisällöt on sisällytetty pääasiallisesti
ammatillisiin opintoihin. Yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien kehittämisessä työpaikalla tapahtuva
oppiminen on tärkeässä roolissa, sillä työelämän
pelisäännöt opitaan käytännön työtehtävien yhteydessä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on lisäksi
eroja työelämä- ja yhteiskuntatietoutta koskevien
tavoitteiden ja opintojen osalta, koska ne on sovitettu ko. ammatti-/toimialan osaamisvaatimusten
mukaisesti tutkinnon perusteisiin.
Ammatillisen peruskoulutuksen sisältämää yhteiskunta- ja työelämätietoa on vahvistettu ja ajantasaistettu käynnissä olevan (2008–2010) tutkinnon
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perusteiden tarkistamistyön yhteydessä. Ammatillisten perustutkintojen osaamisvaatimuksissa ja
ammatillisissa opinnoissa otetaan aikaisempaa laajemmin huomioon muun muassa kestävän kehityksen tavoitteet sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Näillä vahvistetaan valmiuksia aktiiviseen
kansalaisuuteen. Lisäksi kaikkiin perustutkintoihin
sisältyy yrittäjyyttä vähintään viiden opintoviikon
laajuisena kokonaisuutena.
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on
antaa tutkinnon suorittajille laajat ja monipuoliset
valmiudet työelämässä ja yhteiskunnassa toimimiseen. Työelämä-, yrittäjä- ja yhteiskunnallisia valmiuksia on kuitenkin edelleen tarpeen vahvistaa.
Koulutuksen työelämävastaavuuden myötä voidaan
luontevasti vahvistaa myös yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena toimimisen valmiuksia, koska oppiminen tähtää yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittaviin kompetensseihin ja työpaikalla tapahtuva
opiskelu ja osaamisen osoittaminen auttaa osaltaan
hankkimaan ja käyttämään näitä valmiuksia.
Aktiivisen kansalaisuuden valmiuksia voidaan
myös vahvistaa tarjoamalla ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua eri tavoin
yhteiskunnalliseen toimintaan ja kansalaisvaikuttamiseen esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan kautta.
Tämä on myös lainsäädäntöön kirjattu tavoite.

12.3.4 Kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytysten vahvistaminen
korkeakouluissa
Kansalaisvaikuttamiseen liittyvä tutkimus keskittyy
yliopistoissa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisille koulutusaloille. Tutkimuksessa yliopistoilla on
omia profiilejaan ja painotuksiaan, kuten Tampereen yliopistossa tehtävä vaaleja ja äänestyskäyttäytymistä koskeva tutkimus. Esimerkiksi nuorisotutkimuksessa ja mediakasvatuksessa tutkijoiden
yhteistyöverkostoilla on tärkeä merkitys. Kansalaisvaikuttaminen on kiinnostanut kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen opiskelijoita opinnäytetöiden aiheena, kuten tätä teemaa koskevista
opinnäytetöistä tehty julkaisu osoittaa.
Koulutusratkaisuna Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisterioh-
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jelma on uusi ja ainoa laatuaan Suomessa. Se on
yhteiskuntatieteellisesti painottunut monitieteinen
ohjelma, joka antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta, sen moninaisista organisaatioista ja kansalaistoiminnan käytännöistä. Maisteriohjelma on kaksiportaisen tutkintorakenteen mukainen, ja siitä valmistutaan joko yhteiskuntatieteiden
tai liikuntatieteiden maistereiksi.
Maisteriohjelman rinnalle suunnitellaan myös
kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämiskeskusta yhteistyökumppaniksi kansalaisyhteiskunnan
asiantuntijuuden opetuksessa.
Jyväskylän yliopistolla on kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali, joka kokoaa alan tutkimusta sekä auttaa alan toimijoiden verkottumisessa.
Portaali on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille,
järjestöille, medialle, seminaarien järjestäjille, tutkimuksen tarvitsijoille ja päättäjille. Sen on tuottanut
Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma.
Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehittäminen ammattikorkeakouluissa -hanke käynnistyi huhtikuussa 2006 ja se jatkuu vuoden 2009
loppuun. Humanistisen ammattikorkeakoulun
koordinoiman hankkeen päärahoittajana toimii
opetusministeriö. Hankkeen tarkoituksena on pureutua siihen, miten ammattikorkeakoulut voivat
osaltaan kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.
Tavoitteena on myös entistä paremmin pystyä vastaamaan kansalaistoimintaan liittyvien järjestöjen
palvelutoiminnan kehittämistarpeisiin.
Kansalaistoimintaan liittyvää opetusta ammattikorkeakouluissa on useilla aloilla, erityisesti humanistisella, kasvatus-, kulttuuri- ja sosiaali-, sekä
terveys- ja liikunta-aloilla ammatillista opettajakorkeakoulua unohtamatta.
Ammattikorkeakouluissa on tutkintoon johtavaa koulutusta, jossa kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja järjestöyhteistyön näyttäytyminen
on luontevaa. Toisaalta on tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka puitteissa saadaan erilaisia kansalaisvalmiuksia, kuten esimerkiksi viestintä ja mediakasvatus- tai kestävään kehitykseen liittyvät opinnot.
Ammattikorkeakouluissa on tarjolla mediakasvatusopintoja, varsinkin medianomikoulutuksessa,
mutta myös yhteisöpedagogikoulutuksessa. Kou-

lutusaloihin liittyy myös erilaisia kansalaiseksi kasvamisen ulottuvuuksia. Opetuksen ja koulutuksen
ohella tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti eri järjestöjen
kanssa yhteistyössä.

12.3.5 Kansalaiskasvatus yliopistojen
opettajankoulutuksessa
Kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot käynnistivät keväällä 2004 yhteisen Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hankkeen. Siihen
osallistuivat opettajankoulutuslaitosten ohella myös
yliopistojen harjoittelukoulut. Hanketta koordinoi
Helsingin yliopisto. Opetusministeriö osoitti hankkeelle taloudellista tukea vuosina 2004–2006.
Hankkeen avulla edistettiin ja lisättiin kansalaisvaikuttamisen kannalta keskeisten sisältöjen
käsittelyä osana opettajankoulutusta muun muassa
käynnistämällä tutkimusta, järjestämällä täydennyskoulutusta opettajankouluttajille ja laatimalla opettajankoulutuksessa tarvittavaa aineistoa. Tavoitteena
oli lisätä opettajankoulutuksessa tulevien opettajien
valmiuksia kansalaisvaikuttamiseen. Opetusministeriö osoitti hankkeen rahoituksen lisäksi taloudellista
tukea Jyväskylän ja Tampereen yliopistoille kansalaisvaikuttamista, opettajaksi opiskelevien yhteiskunnallista asennoitumista ja opettajankoulutusta koskeviin
tutkimuksiin. Hanke tuotti useita julkaisuja opettajien
perus- ja täydennyskoulutuksen käyttöön, ja hyödynsi harjoittelukoulujen yhteistä eNorssia aineiston välityksessä ja keskusteluiden virittäjänä.
Kansalaisvaikuttamisen aihe on opettajankoulutuksessa ollut ajankohtainen tutkintojen
uudistustyön vuoksi. Yliopistot siirtyivät uusiin
kaksiportaisiin tutkintoihin elokuun 2005 alussa.
Tutkintojen uudistusprosessi tarjosi hyvät mahdollisuudet sisällyttää kansalaisvaikuttamisen kannalta keskeisiä aiheita uusiin tutkintoihin. Hankkeen
vaikutukset näkyivätkin siinä, että opettajan työn
yhteiskunnallisia perusteita ja aktiivisen vaikuttamisen kannalta keskeisiä sisältöjä on aiempaa
enemmän sisällytetty eri opettajankoulutuksien
opetussuunnitelmiin.
Kun yliopistojen opettajankouluttajien ja opettajaksi opiskelevien näkemyksiä pedagogisten opin-
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tojen sisällöistä selvitettiin laajan kyselyn avulla,
osoittautui, että opettajan työn yhteiskunnallista
perustaa koskevat kysymykset olivat sekä opettajankouluttajien että opiskelijoiden mielestä aiempaa
selvemmin esillä opinnoissa.
Kansalaisvaikuttamishanke organisoitui alueellisesti neljäksi ryhmäksi järjestääkseen täydennyskoulutusta yliopistojen opettajankouluttajille. Kukin
ryhmä järjesti syksystä 2004 lähtien alueseminaareja
ja -iltapäiviä alueensa opettajankouluttajille ja harjoittelun ohjaajille. Niiden teemoja olivat opetussuunnitelmaan liittyvät kysymykset, osallistuva ja osallistava
koulukulttuuri, nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus, opiskelijademokratian kehittäminen ja alueellisten toimintasuunnitelmien laatiminen. Seminaarien
työpajoissa koottiin esimerkkejä hyvistä käytänteistä
opettajankoulutusyksikköjen ja harjoittelukoulujen
osallistumiskulttuurin kehittämistyössä.
Yliopistojen kaikkien harjoittelukoulujen edustajat osallistuivat lisäksi yhteiseen oppilaskuntatoimintaa ja oppilaiden osallistumisedellytyksiä koskevaan
koulutusohjelmaan vuosina 2005–2006. Opetusministeriö osallistui koulutusohjelman rahoitukseen.
Kansalaisvaikuttaminen on osoittautunut kasvatustieteellisen alan opiskelijoiden mielestä kiinnostavaksi opinnäytetöiden aiheeksi. Hankkeen
keskeisimpiä vaikutuksia opettajankoulutuksessa
olivat tutkintosisältöihin kohdistuneet muutokset,
tutkimus- ja kehittämistoiminnan voimistuminen,
uuden aineiston tuottaminen koulutuskäyttöön ja
opiskelija-aktiivisuus. Hankkeen vaikuttavuuden
kannalta olisi ollut eduksi, mikäli kansalaisvaikuttaminen olisi ollut kehittämistoiminnan aiheena opettajankoulutuksen lisäksi yliopistojen muilla koulutusaloilla ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa.
Hankkeen jatkuvuus tulee turvata niin, että kansalaisvaikuttamisen kannalta keskeiset sisällöt ovat
myös lähivuosina opettajankouluttajien täydennyskoulutuksen painopistealueina.

12.3.6 Opetustoimen
henkilöstön täydennyskoulutus
Opetusministeriön työryhmä esitti huhtikuussa 2009 opetuksen ja koulutuksen järjestäjille
lakisääteistä velvoitetta huolehtia opetustoimen
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henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta. Lisäksi se
esittää valtakunnallista ja määräaikaista ohjelmaa
(OSAAVA) vuosille 2010–2016 opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.
Täydennyskoulutusvelvoitteen piiriin kuuluisivat
sekä opetushenkilöstö että opetuksen johto- ja
tukitehtävissä toimiva muu henkilöstö perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa,
vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa.
Vuonna 2007 noin 68 prosenttia opettajista osallistui täydennyskoulutukseen. Eniten osallistuivat
peruskoulujen ja lukioiden rehtorit, vähiten sivutoimiset tuntiopettajat.

12.3.7 Vapaa sivistystyö
Vapaa sivistystyö tarjoaa vuosittain lähes miljoonalle suomalaiselle yleissivistäviä, harrastustavoitteisia
ja yhteiskunnallisia opintoja. Vapaan sivistystyön
määrärahoista myönnetään opintokeskuksia ylläpitäville järjestöille vuosittain valtionavustusta yhteensä 3 miljoonaa euroa. Noin puolet avustuksista
on tarkoitettu käytettäväksi kansalaisvaikuttamista
koskevaan toimintaa. Avustusta myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.
Opetusministeriön valmisteluryhmä on laatinut ehdotuksen vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaksi vuosille 2009–2012. Ehdotuksen mukaan
vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta
tukevaa koulutusta. Lakiesitys vapaasta sivistystyöstä on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä
2009.

12.4 Lasten ja nuorten osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet
Lasten ja nuorten osallistuminen koulun toimintaan on ollut Suomessa perinteisesti hyvin vähäistä. Kansainvälisestikin tarkasteltuna suomalaiset
nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa kouluissa vähäisiksi. Suomalaiset nuoret ottavat osaa
oppilaskuntien ja muiden koulun hallintoelinten
toimintaan olennaisesti vähemmän kuin nuoret
muissa Pohjoismaissa.
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On sanottu, että suomalaisnuoret ovat tietäviä
ja taitavia, mutta ovat samanaikaisesti omaksuneet
yhteiskunnallisen toiminnan ja vaikuttamisen osalta
syrjäytyneiden asenteet. On jo arvo sinänsä, että yhteiskunnallisesti suuntautuneet, kouluissa toimivat
ryhmät antavat nuorille mahdollisuuden reflektoida
kokemuksia ja keskustella niistä. Tällä on usein merkitystä myös koulun ja luokan ilmapiirin kehittymiselle,
ja toisten auttamiseen yhteiskunnassa laajemminkin.
Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden vahvistamisesta koulutyön
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa
2007–2012 asetetaan tavoitteeksi, että oppilaiden ja
opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävät rakenteet vakiinnutetaan osaksi
koulujen ja oppilaitosten toimintamuotoja.

12.4.1 Osallisuus kouluissa
ja oppilaitoksissa
Kouluissa ja oppilaitoksissa osallisuudessa on kyse
oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuudesta tulla
kuulluiksi ja osallisiksi heitä koskevissa asioissa. Oppilaiden osallisuutta on pyritty edistämään säännöksillä
ja ohjeilla. Tavoitteena on myös saada heille kokemusta erilaisista osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.
Osallisuus on myös yhdessä tekemistä, ja sen
piiriin kouluissa ja oppilaitoksissa kuuluvat myös
huoltajat. Oppilaiden osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet ovat yhteydessä koulun toimintakulttuuriin. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua
toimintakulttuurissa.
Perusopetuslakiin lisättiin 1.8.2007 säädös,
jonka mukaan koululla voi olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Sen tehtävänä on
edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa
asioissa. Oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä
päättää opetuksen järjestäjä, ja toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
Oppilaskunta voi olla useamman koulun tai toimintayksikön yhteinen.

Lukiolaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta on säädös siitä, että jokaisessa oppilaitoksessa on
opiskelijoista muodostuva oppilaskunta.
Osallisuuden kehittämishankkeita
Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu oli vuosina
2005–2007 toteutettu opetusministeriön hanke, jonka tavoitteena oli edistää oppilaiden aktiivista roolia
koulujen yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeen vaikuttavuus arvioitiin erittäin
hyväksi. Koulujen yhteisöllisyyttä tukeva toimintakulttuuri on saanut selkeitä rakenteita oppilaiden ja
opettajien vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Oppilaskuntia on perustettu kuntien kaikille
alakouluille, ja yläkouluissa ja lukioissa oppilaskuntien toiminta on merkittävästi kehittynyt.
Euroopan neuvoston Kansalaiskasvatuksen
teemavuosi 2005 korosti opetuksen ja kasvatuksen
keskeistä roolia kansalaiskasvatuksessa. Suomessa tuettiin teemavuoden aikana lasten ja nuorten
kasvua osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen
vahvistamalla oppilaiden ja opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan koulussa
ja yhteiskunnassa. Teemavuoden tarkoituksena oli
rohkaista jokaista yksilöä toimimaan tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Teemavuotta koordinoivat Opetusministeriö ja Opetushallitus.
Opetushallituksen koordinoimassa, vuosina
2003–2007 toteutetussa Nuorten osallisuushankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja ja toimintamalleja
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.
Kolme kertaa vuodessa kokoontuvan Opetushallituksen koordinoiman Lasten ja nuorten
foorumin tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille
vaikuttamisen kanava sekä saada heidän näkemyksiään paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon.
Työskentelyyn osallistuvat peruskoulujen, lukioiden
sekä ammatillisten oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat. Lukuvuoden 2007–2008 teemana foorumissa
olivat lasten ja nuorten oikeudet.
Opetushallituksen Maailmankansalainen ja
media -hanke päättyi 2008. Hankkeessa kehitettiin
peruskoululaisten kansainvälisyys-, media- ja tiedonhankintataitoja ja syvennettiin lasten ja nuor-
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ten osallistumisen ja vaikuttamisen valmiuksia sekä
mediakriittisyyttä. Koulujen edellytettiin toimivan
yhteistyössä median, järjestöjen, yritysten ja muiden
oppilaitosten kanssa.

12.5 Nuorisotyö ja -politiikka
sekä muu kansalaistoiminta
Nuorisotyöllä ja -politiikalla on päävastuu nuorten
kansalaiseksi kasvamisessa ja demokratiakasvatuksessa virallisen koulujärjestelmän ohella. Nuorisolaissa säädetään (1§):
”Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista
sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina on yhteisöllisyys,
yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.”
Valtion talousarviossa 2009 todetaan nuorisotyön
ja – politiikan tavoitteina muun muassa:
”Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tavoitteena
on kehittää nuorten tavoitteellista toimintaa yhteiskunnassa. Aktiivista kansalaisuutta edistetään
luomalla edellytyksiä jokaiselle nuorelle omaan harrastukseen, yhteisön jäsenyyteen ja yhteiskuntaan
vaikuttamiseen. Nuorten osallistumis-, vaikuttamisja kuulemisjärjestelmiä kehitetään. Tavoitteena on,
että nuoret äänestävät valtakunnallisissa vaaleissa
yhtä aktiivisesti kuin muu väestö.”
Nuorisolain 8 §:ssä on säädetty nuorten
osallistumisesta ja kuulemisesta seuraavasti:
”Nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua
paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa
koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on
kuultava heitä koskevissa asioissa.”
Valtioneuvoston hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007–2011 sisältää
hallituskaudella toteutettavaksi noin 300 lapsi- ja
nuorisopolitiikkaan liittyvää toimenpidettä. Kansalaiseksi kasvamiseen ja demokratiakasvatukseen
liittyen ohjelma sisältää toimenpiteitä seuraavilla
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alueilla: yhdenvertaisuus ja syrjinnän torjuminen,
lasten ja nuorten oikeus omaan kulttuuriin ja aktiiviseen kansalaisuuteen, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyyskasvatus, kestävän elämäntavan oppiminen,
lapset ja nuoret medialukutaitoisiksi, lapset ja nuoret sisällön tuottajina, verkkonuorisotyö, verkkoylioppilastalo, lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmät, verkkodemokratia, oppilaskuntatoiminnan
kehittäminen, vaalijärjestelmä ja demokratiakasvatus, ennaltaehkäisevä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta, yhteisöllinen kansalaisuus, nuorisotilat
lähiyhteisöinä, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen ja lapsen oikeuksista tiedottaminen.
Nuorisolain (4 §) mukaisesti valtion nuorisoasiain neuvottelukunta arvioi vuosittain lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoa.
Vuoden 2008 osalta arvioitiin ohjelman toimeenpanon käynnistymistä eri ministeriöissä.
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman
toimeenpano on siten keskeisessä asemassa kansalaiseksi kasvamisen ja demokratiakasvatuksen edistämisessä. Opetusministeriö tukee monin tavoin
kansalaiseksi kasvamisen ja demokratiakasvatuksen
edistämistä.

12.5.1 Kansalaisjärjestöjen tukeminen
Valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä (105) tuetaan vuosittain 14 milj. eurolla ja liikunnan kansalaistoimintaa 40,9 milj. eurolla. Lisäksi myönnetään avustuksia eri kulttuurijärjestöille, mutta ne
suuntautuvat ensisijaisesti eri taiteen ja kulttuurialojen kehittämiseen. Kansalaiseksi kasvamiseen
ja demokratiakasvatukseen niillä on vain välillisiä
vaikutuksia.
Järjestöavustuksissa on olennaista erottaa
nuorten omat järjestöt ja nuorisotyötä tekevät
järjestöt. Esimerkiksi liikuntajärjestöt ovat muutamaa järjestöä lukuun ottamatta sellaisia, joissa
aikuiset järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille ja
joissa lasten ja nuorten oma vastuu on pienempi.
Kuitenkin myös näissä järjestöissä lapset ja nuoret
kasvavat harrastuksen kautta yhteisön jäseniksi ja
voivat monin tavoin osallistua ja kehittää itseään
myös kansalaisina.
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Varsinainen lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta tai nuorten toiminta tapahtuu pääosin paikallisyhdistyksissä, joita on liikuntapuolella noin
9 000 ja nuorisotoimialalla noin 6 500. Kunnat
tukevat paikallisyhdistyksiä vaihtelevasti ja saavat
tähän toimintaan myös valtionosuutta: liikuntapuolelta 18,8 milj. euroa ja nuorisopuolelta 7,5
milj. euroa. Valtionosuudet kattavat kuitenkin vain
pienen osan (4–5 %) kuntien liikunta- ja nuorisotoimen menoista.
Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelmassa 2007–2011 luvussa 7.9 on
tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä
(2009) liikunnan edistämisen linjoista todetaan
mm.: ”Kansalaisjärjestöissä on mahdollisuus toteuttaa sosiaalisen pääoman ja aktiivisen kansalaisuuden ideaa. ... Uuden yhteisöllisyyden tunnistaminen
ja tukeminen ovat julkisen liikuntapolitiikan haasteellisia tavoitteita.”

Vastaavasti kunta voi tässä järjestelmässä kuulla nuoria heitä koskevissa asioissa. Tavoitteena on
se, että lähivuosina aloitekanava- ja kuulemisjärjestelmä otetaan käyttöön useimmissa Suomen
kunnissa. Aloitekanavaan liittyy internetissä nuorille suunnattu vaikuttamistaitomateriaali, josta
ollaan kehittämässä myös lapsille soveltuvaa versiota. Aloite- ja kuulemisjärjestelmä oli vuonna
2008 käytössä 34 kunnassa ja vuoden 2009 aikana
se laajenee noin 80–90 kuntaan. Aloitekanavan
valtakunnalliset ehdotukset on tarkoitus saattaa
opetusministeriön nuorisoyksikön ja valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kautta asianomaisten
ministeriöiden käsittelyyn.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
Nuorisolain 8 § velvoittaa järjestämään nuorille
osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia nuoria
koskevissa asioissa. Opetusministeriö tukee kuntien
nuorille suunnattua tieto- ja neuvontapalvelujärjestelmää, johon on liitetty nuorille aloitekanava- ja
kuulemisväline.
Internet-perusteiset tieto- ja neuvontapalvelut kattavat (2008) 240 kuntaa ja noin 82 % maan
13–24 nuorista.

Nuorten vaikuttamisryhmät kunnissa
Perinteisten kansalaisjärjestöjen ohella kuntiin on
perustettu nuorisovaltuustoja, nuorisofoorumeita
ja lasten parlamentteja sekä muita nuorten vaikuttajaryhmiä. Nuorisovaltuustoja on tällä hetkellä
noin 200 kunnassa ja lasten parlamentteja hieman
yli kymmenessä kunnassa. Lisäksi kuntien kouluissa on oppilaskuntia, jotka toimivat etenkin
pienemmissä kunnissa nuorten vaikuttajaryhminä.
Tavoitteena on valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti se, että
kaikkiin peruskouluihin saadaan lakisääteiset oppilaskunnat, joita voidaan kehittää kouluyhteisöjen
ja ehkä laajemminkin kunnallisina nuorten vaikuttajaryhminä. Erityisen tärkeää se olisi pienissä kunnissa, joissa ei välttämättä ole voimavaroja kehittää
nuorten valtuustotoimintaa. Nuorisovaltuustoille
on myös suunniteltu omaa roolia kuntien nuorisotyön peruspalvelujen arvioinnissa.

Aloitekanava sisältää seuraavat osiot:
• Nuoren aloite jostain kuntaan liittyvästä aiheesta.
• Nuoret keskustelevat aloitteesta argumentoimalla
puolesta tai vastaan.
• Keskustelusta muotoillaan päätösehdotus.
• Nuoret äänestävät ehdotuksesta.
• Jos aloite saa yli 50 % äänistä se voidaan allekirjoittaa ja lähetetään kuntaan toimenpiteitä varten.
• Kunta vastaa nuorille aloitteen etenemisestä ja
mahdollisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Lasten ja nuorten
valtakunnalliset vaikuttajaryhmät
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry toimii nuorisoalan järjestökentän valtakunnallisena koordinaattorina ja edunvalvojana samalla kun sillä on
myös opetusministeriön osoittamia valtakunnallisia palvelutehtäviä. Allianssi isännöi myös Valtikka.fi-sivustoja, jotka ovat nuorisojärjestökentän
verkkodemokratia-sivustot sekä koulukenttään
suuntautunut toimintaväline.

12.5.2 Lasten ja nuorten kuuleminen
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Nuoret ovat päässeet osallistumaan heitä koskevien asioiden käsittelyyn myös muun muassa kuntien
nuorisovaltuustoissa. Kunnalliset nuorisovaltuustot
(13–20-vuotiaat) ovat organisoituneet Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ksi, joka on kehittänyt opetusministeriön tuella valtakunnallisen edustajiston ja sitä palvelevan verkkopohjaisen kokous- ja työskentelyvälineen.
Kerhokeskus -koulutyön tuki ry on järjestänyt vuodesta 1998 Nuorten Parlamentti -istuntoja
perusopetuksen 8.–9. luokkalaisille ja ohjeistanut
siihen liittyvää parlamenttikerhotoimintaa.
Suomen Lasten Parlamenttiyhdistys ry on kehittänyt valtakunnallisen lasten parlamentin, johon osallistuu edustajat noin 220 kunnasta. Suomen lasten
parlamentin kokoukset, samoin kuin sen hallituksen
ja 9 valiokunnan toiminta, tapahtuvat pääsääntöisesti ohjatusti verkossa. Lasten parlamentti kokoontuu
kerran vuodessa (Tampere 2007, Jyväskylä 2008, Helsinki 2009) yhteiskokoukseen, johon on osallistunut
noin 350–400 8–12-vuotiasta lasta. Parlamentti tekee
säännöllisesti yhteistyötä eduskunnan, opetusministeriön, oikeusministeriön demokratiayksikön sekä
lapsivaltuutetun toimiston kanssa.
Kaksivuotisella istuntokaudella parlamentti tekee aloitteita tärkeäksi kokemistaan asioista, minkä
jälkeen aloitteet toimitetaan paikallisille ja valtakunnallisille päättäjille. Suomen Lasten Parlamentti
edustaa kaksisuuntaista vaikuttamisen mallia: lapset voivat tehdä aloitteita ja viranomaiset voivat
kysyä lasten mielipiteitä heitä koskevissa asioissa.

12.5.3 Nuorten mediakeskukset
ja nuorisotalot
Nuorisotyön menetelmänä on tekemällä oppiminen. Nuorten mediakeskuksissa nuoret oppivat ymmärtämään mediaa ja mainosmaailmaa tekemällä
itse radio- ja TV-ohjelmia, videoklippejä sekä erilaisia internetiin tulevia ohjelmia. Medialukutaito,
mediakriittisyys sekä median avulla vaikuttaminen
ovat tärkeitä nuorten kansalaistaitoja.
Nuorisotalojen talotoimikunnissa nuoret oppivat toimimaan yhdessä vastuullisesti oman toimintaympäristön kehittämiseksi. Nuorisotalotoiminnan kehittämiseen tulee kiinnittää aikaisempaa
enemmän huomiota.
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12.5.4 Nuorten äänestäminen
Kansalaiseksi kasvamiseen liittyy vaikuttaminen
äänestämällä. Nuorten äänestysaktiivisuuden
nostaminen on kokonaisvaltainen asia, jossa on
merkitystä nuorten laaja-alaisella demokratiakasvatuksella sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien
ja kuulemisen lisäämisellä.
Viime vuosina on keskusteltu nuorten äänioikeuden alentamisesta 16 vuoteen kunnallisvaaleissa. Äänestysiän muuttaminen edellyttää perustuslain muuttamista. Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelmassa velvoitetaan selvittämään
mahdollisuudet alentaa äänestysikää. Suomen
evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa
2010 äänestysikä alennettiin 16 ikävuoteen. Itävallassa äänestysikä on kaikissa valtiollisissa vaaleissa
16 vuotta. Edellisissä vaaleissa Itävallassa ensi kertaa äänestäneiden nuorten (16–18 -vuotta) äänestysprosentti oli 78 prosenttia eli yhtä korkea kuin
muun väestön.
On myös esitetty, että internetäänestyksellä voisi olla myönteinen vaikutus nuorten äänestämiseen
Esimerkiksi vuoden 2008 nuorisobarometrin mukaan enemmistä (54 %) nuorista arvioi, että mahdollisuus äänestää verkossa lisäisi ainakin jossain
määrin omaa äänestysaktiivisuutta. Äänestämistä
on käsitelty tarkemmin luvussa 6.

12.5.5 Ulkomaalaistaustaiset nuoret
ja etniset vähemmistöt
Maahanmuuttajanuorten ja ulkomaalaistaustaisten
nuorten integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on kiireellinen ja haastava tehtävä. Näiden nuorten kansalaiseksi kasvamisen tukeminen on tärkeää.
Nuorisotyössä ja liikuntatoiminnassa on pyritty tukemaan painotetusti maahanmuuttajatyötä.
Monikulttuurisuustyön ja rasisminvastaisen toiminnan ohella on kiinnitettävä huomiota
maamme etnisiä vähemmistöjä edustaviin nuoriin,
kuten romaneihin ja saamelaisiin. Opetusministeriö on tukenut saamelaiskäräjiä hankkeessa, jossa
saamelaiskäräjien yhteyteen on tarkoitus perustaa
nuorisolautakunta tai saamelaisnuorisoasiain neuvottelukunta.
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12.5.6 Nuorten verkkoyhteisöt ja
verkkonuorisotyö
Nuoret toimivat ja vaikuttavat verkkoyhteisöissä ja niiden kautta. Toistaiseksi ei ole mahdollista
perustaa järjestöä verkossa. Kun erityisesti nuoret
ovat siirtyneet toimimaan suureksi osaksi verkkoyhteisöissä, niin verkkojärjestömahdollisuuden puuttuminen on toiminnan taloudellisten ja
muiden vastuusuhteiden määrittelemättömyyden
takia ongelma. Kun perinteisten järjestöjen edustajat yhdistyslain uudistamisen yhteydessä pääosin
torjuivat verkkojärjestöjen perustamisen, merkitsee
tämä todennäköisesti uudistuksen lykkääntymistä
pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se merkitsee verkkoyhteisöissä toimivien nuorten kansalaistoimintaedellytysten merkittävää kaventamista.
Samanaikaisesti verkkonuorisotyö etenee nopeasti. Opetusministeriö on tukenut merkittävästi
Netari.fi-toimintaa, jonka piirissä toimii nopeasti
kasvava verkkonuorisotyöntekijöiden ammattikunta. Vuonna 2008 järjestelmässä toimi 52 verkkonuorisotyöntekijää.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja kansalaistoiminnan näkökulmasta on huolestuttavaa se,
että perinteinen kansalaisjärjestökenttä on jäämässä suureksi osaksi sivuun verkkonuorisotoiminnan
käyttömahdollisuuksista. Samalla kun yhteiskunta
luo uusia verkkotyökaluja ja verkkotoimintamahdollisuuksia on huolehdittava siitä, että kansalaistoiminnalla on päävastuu ja keskeinen rooli myös
verkkotoimintamaailmassa. Nuorille verkkomaailma on osa reaalielämää.

Politiikkaohjelman tavoitteena on myös lasten
ja nuorten kansalaistaitojen, kuulemisen, harrastustoiminnan ja osallistumisen edistäminen. Lapsilähtöinen yhteiskunta -osahankkeella pyritään vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan ja asenteisiin. Lapsilähtöisyyden perusta on YK:n lapsen oikeuksien
sopimus ja sen kautta erityisesti lasten osallisuus ja
kuuleminen yhteiskunnassa.

12.6 Lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin politiikkaohjelma

Lasten ja nuorten kansalaistaidot ja
osallisuus politiikkaohjelmassa
Lapsilähtöinen yhteiskunta -osahankkeessa edistetään myös kansalaistaitoja ja osallisuutta. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kuulemista ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Niiden lisäämiseksi
tarvitaan lasten ja nuorten mielipiteiden parempaa
huomioimista palveluiden kehittämisessä ja arjen
käytännöissä. Osallistumisen rakenteiden vahvistamista tarvitaan esimerkiksi kouluissa ja kunnissa.
Lasten ja nuorten kuulemista on kehitettävä
myös valtionhallinnossa. Lainsäädännön muutoksista lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen
lisäämiseksi on huolehdittava. Esimerkiksi oikeusprosesseja tulee kehittää lapsiystävälliseen suuntaan.
Päätösten lapsivaikutusten arviointi edellyttää parempaa tietoa ja tutkimusta lasten mielipiteistä.
Myös poliittisen kansalaisuuden rajoja tulee tarkastella ennakkoluulottomasti.
Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja
osallistumista varhaiskasvatusympäristöjen, koulujen, oppilaitosten, kirjastojen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin edistetään, ja
heidän mielipiteidensä huomioon ottamista sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä
sekä yhdyskuntasuunnittelussa lisätään.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmalla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden
arjen hyvinvointia, vähennetään syrjäytymistä, lisätään lasten ja nuorten osallistumista ja kuulemista
sekä lasten oikeuksista tiedottamista. Politiikkaohjelma kokoaa eri hallinnonalojen ja eri toimijoiden
samaan päämäärään tähtääviä ratkaisuja, joiden
yhteensovituksesta se vastaa. Perustana yhteistyölle
on valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.

Täällä lapsi ja nuori – kuuleeko Suomi?
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma aloitti 2009 moniammatillisena
yhteistyönä koulutusten sarjan, jonka tavoitteena
on kehittää lasten ja nuorten kuulemis- ja osallistumisrakenteita kunnissa. Lisäksi koulutusten tarkoituksena on antaa käytännön valmiuksia lasten
ja nuorten hyvinvoinnin kehittämissuunnitelman
laatimiseen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämi-
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seen hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistyönä
sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseen.
Täällä lapsi ja nuori – kuuleeko Suomi? -seminaarit on tarkoitettu erityisesti pienille kunnille,
jotka eivät aiemmin ole osallistuneet aihealueeseen
liittyviin kehittämishankkeisiin tai joissa lastensuojelulain edellyttämän lastensuojelusuunnitelman
laatiminen on vasta käynnistymässä.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
politiikkaohjelman yhteistyökumppaneina koulutusten järjestämisessä ovat lapsiasiavaltuutettu,
opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,
Opetushallitus, lääninhallitukset ja maakuntaliitot.

12.7 YK:n Lapsen oikeuksien
sopimus
YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus on maailman
laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Se täytti
20 vuotta 20.11.2009. Sopimus koskee kaikkia alle
18-vuotiaita lapsia. Sopimuksen kolme keskeistä
teemaa ovat lapsen oikeus erityiseen suojaan ja
hoivaan, riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa
mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Sopimus velvoittaa sopimusvaltiot huolehtimaan siitä, että kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja
päätöksenteossa on huomioitava lapsen etu. Viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa päätöksissään
ja toimenpiteissään arvioitava niiden vaikutukset
lapseen ja kuunneltava lapsen mielipidettä. Lapsen
oikeus osallisuuteen on yksi tärkeimmistä lapsen
oikeuksien sopimuksen periaatteista.
Suomalaisista 46 prosenttia ei muista kuulleensa lapsen oikeuksien sopimuksesta. Huonoiten sopimuksen tuntevat 15–34-vuotiaat.
Sopimuksen tunnettuuden lisäämiseksi vietetään valtakunnallista lapsen oikeuksien juhlavuotta. Juhlavuoden aikana edistetään alle 18-vuotiaiden oikeutta osallistua oman elämänsä päätöksiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta
parannetaan laajassa yhteistyössä ministeriöiden,
lapsiasiavaltuutetun, järjestöjen ja seurakuntien
kesken. Lapsen oikeuksien juhlavuosi kannustaa
aikuisia kuuntelemaan. Juhlavuoden suojelijana
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toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
politiikkaohjelman syksyllä 2008 Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten
mielestä lasten ja nuorten mielipidettä pitäisi kysyä
nykyistä useammin. Alaikäisten vaikutusvaltaa halutaan lisätä myös kunnissa.
Noin 80 prosenttia suomalaisista sanoo, että lasten mielipidettä kysytään liian harvoin heitä itseään
koskevissa asioissa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet
uskovat aikuisten voivan tehdä parempia päätöksiä,
jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon.
Suomalaiset korostavat erityisesti kuntien nuorisovaltuustojen roolia: yli 70 prosenttia vastaajista antaisi valtuustoille lisää vaikutusvaltaa. Myös
oppilaskuntatoimintaa pidetään hyvänä väylänä
lasten kuulemiselle ja osallistumiselle. Sen sijaan
äänioikeusrajoja kuntavaaleissa muuttaisi vain 30
prosenttia vastanneista. Myös pienten, päiväkotiikäisten lasten kuulemisen kannalla oli seitsemän
kymmenestä vastaajasta.
Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistui 980 suomalaista ympäri maan.
Vastaajat olivat iältään 15–79-vuotiaita. Tutkimus
toteutettiin lokakuussa 2008 ja sen tulokset ovat
nähtävissä osoitteessa www.minedu.fi/politiikkaohjelma
Lapsen oikeuksien juhlavuosi 2009
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuuden lisäämiseksi vietetään valtakunnallista lapsen
oikeuksien juhlavuotta, jonka suojelijana toimii
tasavallan presidentti Tarja Halonen. Juhlavuoden
aikana edistetään alle 18-vuotiaiden oikeutta osallistua oman elämänsä päätöksiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta parannetaan laajassa
yhteistyössä ministeriöiden, lapsiasiavaltuutetun,
järjestöjen ja seurakuntien kesken. Lapsen oikeuksien juhlavuosi kannustaa aikuisia kuuntelemaan.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto avasi 2008 lapsen
oikeuksien sopimuksesta kertovat www-sivut. Lapset ovat itse suunnitelleet sivuja lapsiasiavaltuutetun
toimiston ja Jyväskylän yliopiston Agora Centerin
yhteistyö-hankkeessa. Sivut rohkaisevat lapsia osallistumaan.
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Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelma 2007–2011
Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sisältyy lukuisia kansalaiseksi kasvamiseen ja demokratiakasvatuksen kehittämiseen
liittyviä toimenpiteitä, jotka on tarkoitus toteuttaa
tällä hallituskaudella. Kehittämisohjelmaan sisältyvät muun muassa seuraavat toimenpiteet:
• Tuetaan kuntia lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmien kehittämisessä.
• Kattavan oppilaskuntatoiminnan säätäminen
perusopetuslakiin.
• Vaikuttamis- ja kuulemisosio nuorten kunnallisten tieto- ja neuvontapalvelujen yhteyteen, sekä
opettajien ja nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen välineen käyttöön.
• Lasten parlamenttitoimintaa ja nuorisovaltuustoja tuetaan verkkodemokratian avulla.
• Oppilaskuntien, nuorisovaltuustojen ja muiden
vaikuttamisjärjestelmien yhteistyötä parannetaan.
• Selvitetään mahdollisuudet kunnan
nuorisotyöntekijän toimimiselle
oppilaskuntatoiminnan ohjaajana.
• Selvitetään äänioikeusikärajakysymystä.
• Luodaan malli lukion ja toisen asteen opetukseen
valinnaisesta vapaaehtoistoimintaohjelmasta.
• Kuntien nuorisotilojen kehittäminen aktiivisen
kansalaisuuden näkökulmasta.
• Kansalaisuuskasvatusta opettajankoulutuksessa
kehitetään.
• Kehitetään demokratiakasvatuksen
oppimateriaalia.
• Kouluissa yhteiskunnallinen keskustelu ja
kansalaisjärjestöjen vierailut osaksi opetusta.
• Kansalaisuuskasvatusta nuorisotyöntekijöiden
koulutuksessa lisätään.
• Perustetaan työryhmä pohtimaan perusopetuksen yhteiskunnallisen opetuksen uudistamista.

12.8 Johtopäätöksiä
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman 2003–
2007 loppuasiakirja toteaa, että demokratia on
perimmiltään jatkuva oppimisprosessi, jossa kansa-

laiset ja yhteisöt pohtivat tavoitteitaan ja ratkaisevat
ongelmia muuttuvassa maailmassa. Kyky toimia
aktiivisena kansalaisena ei synny itsestään. Toimivaa
demokratiaa voidaan tukea elinikäiseen oppimiseen
perustuvan sivistys- ja koulutuspolitiikan kautta.
Suomalaisten nuorten yhteiskunnallista osallistumisaktiivisuutta valottavat tutkimukset osoittavat, että merkittävälle osalle nuorista yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sen keinot jäävät vieraiksi.
Lapset ja nuoret saavat kodeissa vaihtelevasti tukea
kasvulleen osallistuvaan kansalaisuuteen, mikä korostaa koulujen demokratiakasvatuksen merkitystä
osallistumisen polarisoitumisen ehkäisemisessä.
Demokratiakasvatuksen tulisi tarjota lapsille
ja nuorille riittävät tiedot ja valmiudet toimia itse
aktiivisina osallistujina yhteiskunnassa, mutta samalla myös aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen
kokemuksia. Osallistuminen opitaan parhaiten
osallistumalla. Lasten ja nuorten osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava sekä
kouluissa että laajemminkin yhteiskunnassa. Samalla on huolehdittava, että kouluopetus antaa
lapsille ja nuorille riittävät tiedolliset valmiudet
hahmottaa oma roolinsa ja vaikutusmahdollisuutensa yhteiskunnassa.
Poliittinen neutraalisuus on viime vuosikymmeninä korostunut sekä kotikasvatuksessa että
kouluissa. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman yhteydessä toteutetut selvitykset osoittavat,
että kouluissa ollaan jossain määrin epätietoisia
siitä, missä laajuudessa poliittiseen järjestelmään,
puolueisiin tai poliittisiin sisältöihin liittyviä aiheita on soveliasta käsitellä kouluopetuksessa. Kouluopetuksen tulisi kuitenkin tarjota lapsille ja nuorille
mahdollisuus oman kansalaisidentiteettinsä rakentamiseen ja poliittis-yhteiskunnallisen ympäristön
ymmärtämiseen. Näiden kysymysten sulkeminen
kouluopetuksen ulkopuolelle voi osaltaan vahvistaa
poliittista vieraantumista ja äänestysaktiivisuuden
hiipumista.
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
vuosille 2007–2011 sisältää lukuisia toimenpiteitä,
joilla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia ja demokratiakasvatusta.
Niiden ohella tulisi vahvistaa kansalaiseksi kasva-
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mista ja demokratiakasvatusta koskevaa tutkimusta
sekä eri keinoin luoda edellytyksiä monipuoliselle
ja monimuotoiselle osallistumista ja vaikuttamista
tukevalle demokratiakasvatukselle koulujen arjessa.
Demokratiakasvatuksen kehittämisen pohjaksi
tulisi lisätä kansalaiseksi kasvamista ja demokratiakasvatusta koskevaa tutkimusta. Opetussuunnitelmien perusteet velvoittavat kouluja tarjoamaan
osallistuvaa, aktiivista kansalaisuutta tukevaa opetusta. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa
oppilaskuntien perustaminen perustuu lakiin.
Myös peruskouluissa on oppilaskunnat otettu
laajasti käyttöön. Koulukohtaiset erot demokratiakasvatuksen toteuttamisessa sekä oppilaskuntatoimintaan ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin liittyvissä käytännöissä ovat kuitenkin suuret.
Demokratiakasvatuksen kehittämiseksi olisikin
perusteltua toteuttaa laaja selvitys siitä, millä tavoin demokratiakasvatus toteutuu esi- ja kouluopetuksessa, koulujen kerhotoiminnassa, oppilas-
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kuntatoiminnassa sekä opettajankoulutuksessa.
Selvitystä tulisi peilata vuonna 2010 valmistuvaan
Civic09-tutkimukseen, joka tuottaa tietoa noin 40
maan nuorten yhteiskunnallisista tiedoista, sekä
kiinnostuksesta toimia yhteiskunnan aktiivisina
jäseninä. Tehtävän selvityksen pohjalta tulisi arvioida keinot demokratiakasvatuksen kehittämiseen.
Kansalaisvaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen keskeiset sisällöt tulisi nostaa kuntien
opetushenkilöstön, opettajankouluttajien ja nuorisotyöntekijöiden täydennyskoulutuksen painopistealueeksi. Samoin koulun, nuorisotyön ja
kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tulisi hyödyntää
demokratiakasvatuksen menetelmien ja materiaalien kehittämisessä ja käyttöönotossa.
Demokratiakasvatuksen vahvistamiseksi on
myös esitetty kouluihin erityistä kansalaisvaikuttamisen päivää sekä peruskoulujen työelämään
tutustumisjakson (TET-harjoittelu) kaltaista tutustumista jonkin kansalaisjärjestön toimintaan. 

13. Sananvapaus, media ja demokratia



Median vapaa toiminta ja sananvapaus ovat
demokratian perusedellytyksiä. Suomi on
sijoittunut muiden Pohjoismaiden tapaan kärkisijoille Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistön- ja mielipidevapautta mittaavassa indeksissä.181
Tämä ei kuitenkaan yksin vielä anna riittävää kuvaa
sananvapauden, median ja demokratian suhteesta. Pelkän median toimintavapauden lisäksi on
syytä pohtia viestintäpolitiikkaa kokonaisuutena,
median, kansalaisen ja julkisen vallan keskinäistä
suhdetta, kansalaisten viestinnällisten oikeuksien
toteutumista sekä muutoksia median toimintaympäristössä.
Internetin käytön yleistyminen on haastanut
ja muokannut perinteistä mediakenttää voimakkaasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.

Vuonna 2008 kärjistynyt finanssikriisi on entisestään nopeuttanut tätä muutosta ja lisännyt monien
sanomalehtien taloudellisia vaikeuksia etenkin Yhdysvalloissa. Toisaalta internet on helpottanut uudenlaisen kansalaisjournalismin nousua muiden
muassa blogien ja muiden matalan kynnyksen julkaisukanavien yleistymisen myötä. Sananvapauden
voidaan katsoa yksilön näkökulmasta lisääntyneen.
Tällä on kuitenkin kääntöpuolensa, mikä näkyy rasististen ja herjaavien viestien leviämisenä anonymiteetin mahdollistavassa verkkomaailmassa.
Kaupallisten paineiden myötä median on pelätty viihteellistyvän, mikä on koettu uhkaksi etenkin
asiakeskeiselle uutisjournalismille. Globaali tiedonvälitys on mahdollistanut sisältöjen monistamisen
ja nopean levittämisen maailman eri kolkkiin. Yh-
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dessä omistuksen keskittymisen kanssa globalisoitumisen on osaltaan arvioitu vaikuttavan tarjolla
olevien sisältöjen yhdenmukaistumiseen ja siten
myös yleisön valinnanmahdollisuuksien kapenemiseen. Suomessa on keskusteltu runsaasti myös Yleisradion julkisen palvelun tehtävästä ja sen vaikutuksista muiden medioiden toimintaedellytyksiin.
Demokratian kannalta on tärkeää, että kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet saada monipuolista ja kattavaa tietoa sekä kyky ja valmius
hyödyntää sitä. Hallinnon tiedotuksen avoimuus
luo edellytykset päätöksentekijöiden ja muun yhteiskunnan väliselle dialogille, joka on toimivan demokratian elinehto. Ilman päätöksentekoa edeltävää julkista keskustelua demokraattisen päätöksenteon legitimiteetti kärsii. Keskustelua on herättänyt
myös kysymys median toiminnan sääntelystä ja siitä, onko itsesääntely riittävän tehokas keino vastata
globaalin tiedonvälityksen ja internetin asettamaan
haasteeseen.
Näkökulmia sananvapaudesta, mediasta ja demokratiasta tähän asiakirjan lukuun ovat tuottaneet
päätoimittaja Reetta Meriläinen, viestintäpolitiikan
professori Hannu Nieminen sekä tiedotusopin professori Kaarle Nordenstreng.

13.1 Sananvapaus
Sananvapaus kuuluu erottamattomana osana demokratiaan. Suomessa sananvapaudesta säädetään
perustuslaissa, joka takaa jokaiselle oikeuden ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä
ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.
Sananvapauteen kuuluu perustuslain määritelmän
mukaan myös viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuus.
Perinteisesti sananvapauden lähtökohtana on
ollut vapaus valtiovallan harjoittamasta sensuurista. Sittemmin sitä on alettu tulkita ihmisoikeuksien,
tarkemmin sanottuna viestinnän oikeuden näkökulmasta. Jokaisella on oikeus tietoon ja sen välittämiseen sekä mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen.
Tämä näkökulma on vahvistunut verkkoviestinnän
aikakaudella. Toisaalta professori Kaarle Nordenstrengin mukaan viestinnän oikeuden näkökulma on
jäänyt vähälle huomiolle alan tutkimuksessa, eikä

sen oikeudellista asemaa ole vahvistettu nimenomaan viestinnän oikeutena tuomioistuimissakaan,
vaikka median toiminta demokratiassa rakentuu
olennaisesti sen varaan. 182 Sananvapaudella on
perinteisesti viitattu ennen kaikkea lehdistönvapauteen, sillä media on ollut keskeisin julkisen keskustelun ylläpitäjä. Internetin aikakaudella kuitenkin kansalaisten asema sananvapauden keskeisinä
haltijoina on korostunut joukkoviestinnän ja journalistien rinnalla. Toisaalta kansalaisnäkökulmasta
käyty keskustelu sananvapaudesta on ollut melko
akateemista, vaikka verkkoviestinnän ja sosiaalisen
median voidaankin katsoa määrällisesti nostaneen
kansalaisosallistumisen tasoa ja samalla lisänneen
sananvapautta.
Sananvapauden lisääntymisen kääntöpuolena
on ollut rasistisen, herjaavan ja muun rikollisen
materiaalin levittämisen helpottuminen. Anonyymissä verkkomaailmassa vastuun vältteleminen on
tarvittaessa helppoa. Verkko mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonvälityksen kaikkialle maailmaan ja sitä
on käytännössä mahdotonta valvoa. Tämä on nostanut entistä voimakkaammin esiin kysymyksen sananvapauden rajoista. Samalla kun sananvapaus on
tärkeää taata jokaiselle, on myös turvattava yksilön
oikeus yksityisyyteen sekä loukkaamattomuuteen.
Yksi oleellinen kysymys sananvapauden toteutumiselle ovat hallinnon julkisuuden ja kansalaiskeskustelun vapauden lisäksi sen aineelliset
edellytykset. Demokratian edellyttämä julkinen
keskustelu tarvitsee areenaa, jolla keskustelua voidaan käydä paikallisella, alueellisella tai globaalilla
tasolla. Lehdistötuen vähentyminen sekä median
keskittyminen ja kaupallistuminen ovat hankaloittaneet tällaisen areenan löytämistä ja vähentäneet
mielipidepluralismia. Toisaalta verkossa käytävä
keskustelu on omalta osaltaan vastannut tähän
haasteeseen.
Aiemmin mielipidepluralismia tuettiin nimenomaan julkisen lehdistötuen muodossa. Tukea on
kuitenkin supistettu jo 1990-luvulla voimakkaasti, mikä on professori Hannu Niemisen mukaan
merkinnyt yleisön saatavilla olevien vaihtoehtojen
vähenemistä. 183 Paikallisella tasolla monipuolista
tiedonvälitystä pyrittiin edistämään myös paikal-
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lisradioiden perustamisen alkuvaiheessa, jolloin osa
toimiluvista suunnattiin ei-kaupallisille toimijoille.
Julkisen tuen puuttuessa niiden taloudelliset toimintaedellytykset jäivät kuitenkin heikoiksi. 184 Pluralismin edistämiseen mediassa on myös EU:n piirissä
kiinnitetty viime vuosina kasvavaa huomiota. 185

13.2 Median rooli demokratiassa
Medialla voidaan nähdä olevan tärkeä tehtävä paitsi
julkisen päätöksenteon valvomisessa myös päätöksentekoa taustoittavan tiedon tuottamisessa, mielipidepluralismin ylläpitämisessä sekä sosiaalisen
ja kulttuurisen yhteisöllisyyden vahvistamisessa.
Toisaalta mediamarkkinoiden viimeaikainen kehitys korostaa entistä enemmän median toiminnan
kaupallista ulottuvuutta yhteiskunnallisuuden ja
demokratian kustannuksella.
Erityisesti taustoittavan tiedon merkitys korostuu tilanteessa, jossa tarjolla olevan tiedon määrä on
kasvanut nopeasti. Kansalaisten kyky koota ja tulkita
kaikkia tarpeellisia faktoja on väistämättä rajallinen.
Tässä journalismin tarjoamat, keskenään ristiriitaiset ja kilpailevatkin tulkinnat ovat perinteisesti olleet keskeisiä. Ihanteellisessa demokratiassa vallitsee
demokraattinen mielipidepluralismi: taustoittavaa
tietoa tulee olla tarjolla niin, että kansalainen kykenee punnitsemaan erilaisia keskenään ristiriitaisiakin suosituksia ja johtopäätöksiä itsenäisesti.
Professori Hannu Nieminen arvioi, että mielipidepluralismi ei ole erityisen vahvoilla suomalaisessa keskustelukulttuurissa. Hänen mukaansa varsin
usein sekä sanomalehdet että sähköiset viestimet
tarjoavat yhdenmukaisia tulkintoja, ja niitä kyseenalaistavat tai vaihtoehtoiset tulkinnat suljetaan
ulkopuolelle. Suomessakin voimakkaasti edennyt
median omistuksen keskittyminen on Niemisen
mielestä vaikuttanut vaihtoehtojen supistumiseen.
Kilpailua esiintyy Niemisen mukaan lähinnä iltapäivälehtien skandaaliuutisoinnissa. 186
Medialla voidaan nähdä olevan myös sosiaalinen ulottuvuus, joka koskee mediasisältöjen merkitystä sosiaalisen ja kulttuurisen yhteisöllisyyden
ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Tätä edistävät
medioiden erilaiset viihde- ja ajanvieteaineistot,
mutta myös median välittämät taiteen ja kulttuurin
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eri muodot. Demokratian kannalta olennaista on
jälleen se, että mediasisällöt palvelevat tasapuolisesti
erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien sosiaalisia ja
kulttuurisia tarpeita ja odotuksia.
Liikenne- ja viestintäministeriön vuosittaisten
tutkimusten mukaan Suomessa vallitsee eri median
sisältöryhmien suhteen kohtalaisen hyvä tasapaino,
ja (sähköinen) mediajärjestelmä tuottaa yhdessä
monipuolisen kokonaisuuden. 187 Kuitenkin erityisesti viihdeohjelmien tarjonnassa on yhä selvä
epäsuhta: suurin osa ulkomaisesta viihdesisällöstä
(sarjaohjelmat) tulee englantia puhuvista maista.
Muista kuin englanninkielisistä eurooppalaisista
maista tulee vain pieni vähemmistö kaikista ulkomailla tuotetuista ohjelmista. 188 Yhteisöllisyyden
kannalta ongelman muodostavat monet maahanmuuttajaryhmät ja kielivähemmistöt, joilla ei ole
käytettävissään näitä ryhmiä välittömään lähiympäristöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan lähentävää
omakielistä mediaa.
Median roolin merkitys demokratiassa määrittyy pitkälti median toimintaedellytysten perusteella.
Jos viestimien toimintavapaus on turvattu, hallinto
toimii avoimesti ja taloudelliset edellytykset riippumattomalle tiedonvälitykselle ovat riittävät, media
voi toimia tärkeänä osana demokratiaa ja tasapainottaa kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon välistä
suhdetta. Median taloudelliset toimintaedellytykset ovat nousseet entistä enemmän huolenaiheeksi
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla,
kun talouden taantuma on ravistellut mediakenttää.
Tätä huolta voi pitää perusteltuna myös demokratian
näkökulmasta, jos yhteiskunnalliselle keskustelulle
soveliaat julkiset areenat vähenevät.

13.3 Median toimintaympäristön
muutokset
13.3.1 Mediamarkkinoiden murros
Koska media on tärkeä osa demokratiaa, muutokset
median toimintaympäristössä on otettava huomioon
myös demokratian suuntaa pohdittaessa. Media – ennen muuta sanoma- ja aikakauslehdistö – on kautta
historian toiminut erottamattomana osana suomalaista demokraattista järjestelmää. Tästä syystä eri
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alojen päätöksentekijät ovat tottuneet kohdistamaan
mediaan vahvoja odotuksia. Päätöksentekijöillä on
myös perinteisesti ollut huomattava vaikutus median
toimintaan ja sen sisältöihin, niin valtakunnallisella
kuin alueellisella ja paikallisella tasolla.
Mediaan liiketoimintana liittyvät kaupalliset
paineet ovat korostuneet. Kaupallisen kilpailun
logiikka on muokannut median uutisvälitystä ja
sen viihdesisältöjä tavalla, joka on monilla tahoilla koettu ristiriitaiseksi sen aiemman kulttuurisvalistuksellisen roolin kannalta. Samalla kehitys on
toisaalta merkinnyt median riippumattomuuden
lisääntymistä päätöksentekijöistä. 189 On esitetty,
että kun päätöksentekijät – poliitikot, viranomaiset ja elinkeinoelämän johto – kokivat aiemmin
kykenevänsä vaikuttamaan median agendaan, on
tilanne heidän näkökulmastaan kääntynyt paljolti
päinvastaiseksi. xxv
Ongelmaksi on koettu erityisesti uutisjournalismin lisääntynyt viihteellistyminen. Vaarana on
perinteisesti ymmärretyn faktan ja fiktion, tosiasiaaineiston ja kuvitteellisen tai mielipiteellisen aineiston sekoittuminen. Tämän on pelätty vähentävän
suomalaisten perinteisesti korkeaa luottamusta
median uutisvälitykseen. Esimerkkinä tällaisesta
uutisvälityksen trivialisoitumisesta on korostunut
johtavien poliitikkojen yksityiselämän asioiden seuraaminen. 190 Toisaalta on myös esitetty, että keskustelua journalismin viihteellistymisestä ja journalismin keskittymisestä yksityisasioihin käytetään myös
lyömäaseena silloin, kun halutaan rajata median
mahdollisuuksia seurata ja raportoida valmisteluun,
päätöksentekoon tai päätöksentekijöiden toimiin
liittyvistä epäkohdista. Samoin on huomautettu,
ettei uutisjournalismin viihteellistymisestä ja median toiminnan kaupallisen ulottuvuuden korostamisesta ole selkeää näyttöä, vaan viihdettä on tarjolla
laadukkaan journalismin ohella.
Perinteinen media ja sen ytimenä pidetty uutisjournalismi kohtaa kasvavia ongelmia. Sanomalehtien levikit ovat laskussa, erityisesti nuorten
keskuudessa. Sen sijaan niin sanotun viihdemedian

xxv Ks. Aslama ja Kivikuru (2002); Kantola (2002); Nieminen (2006).

kulutus on jatkuvasti kasvanut. Toisaalta internetin
ja erilaisten sosiaalisen median muotojen yleistyminen on merkinnyt käyttäjien itse tuottaman tiedon
tulemista osaksi arkipäivää, samaten erilainen verkon välityksellä tapahtuva tietojen vertaisarviointi.
Median eri toimijat arvioivat kehitystä hyvin eri
tavoin. Sanomalehtiteollisuuden näkökulmasta
eletään perinteisen tuotantomallin kriisiä ja tulevaisuuden nähdään olevan verkkomediassa. 191
Televisioteollisuus on eriytymässä yhtäältä suurelle yleisölle suunnattuihin uutis- ja viihdekanaviin, toisaalta pienemmille erikoisyleisöille tarjottaviin maksupalveluihin. Yhteistä mediateollisuudelle
on epävarmuus taloudellisesta tulevaisuudesta ja
verkkoviestinnän mahdollistamista ansaintalogiikoista. Mediajärjestelmän rakenteen kehittäminen
tapahtuu ensisijassa taloudellisten arvojen pohjalta,
joiden sivuun muiden yhteiskunnallisten arvojen
pelätään jäävän. 192
Talouden taantuma sekä tietoyhteiskunnan
kehitys ovat vauhdittaneet mediakonvergenssia eli
sisältökanavien muuntumista. Käynnissä on myös
sisällön muuntumisprosessi ja kuluttajan muuntuminen monen median – usein samanaikaiseksi
– käyttäjäksi. Konvergenssikehitys on rapauttanut
vanhan median taloudellista pohjaa. Vallitseva talouslama on vienyt etenkin sanomalehtiä todelliseen ahdinkoon erityisesti Yhdysvalloissa.
Kriisin seurauksena lehdet ovat turvautuneet
sisältöjen monistamiseen, resurssien jakamiseen ja
lehtiketjujen sisäisiin pooleihin. Kehitys tarkoittaa
pahimmillaan sisältöjen samankaltaistumista, kuluttajan valintojen kapenemista. Se voi myös tarkoittaa, ettei kunnianhimoiseen ja korkeatasoiseen
tutkivaan journalismiin enää riitä aikaa tai ihmisiä.
Yksiäänisyyden lisääntymisen voidaan katsoa olevan jonkinasteinen uhka demokratialle.
Ongelma voi olla myös se, että monet lehdet
tinkivät ensimmäiseksi ulkomaan- ja aluetoimitusten resursseista. Lehdet jäävät tällöin parin kolmen
suuren uutistoimiston varaan. Silmät ja korvat eivät
enää välttämättä katsokaan kansallisesti tai kulttuurisesti kiinnostavia tai merkityksellisiä asioita.
Erilaiset äänet eivät kuulu, mikä ohentaa sananvapautta perinteisen median kentällä.
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Uutisjournalismin tavoitteena on vastata kansalaisten oikeuteen tietää. Sanomalehtien legitimiteetti syntyy edelleenkin kyvystä ja halusta turvata
kansanvaltaa kertomalla kansalaisille relevanteista
ja elämään vaikuttavista asioista luotettavasti. Talouslaman koetellessa toimituksia edellä kuvatut
resurssiongelmat voivat johtaa siihen, että katkeamattoman uutisvirran tuottaminen ajaa tärkeysjärjestyksessä kunnianhimoisen journalismin edelle.
Mediayritysten halu keskittää toimintoja, rakentaa
sisäisiä uutistoimistoja ja ketjuttaa sisältöjä tukevat
kehitystä entisestään.
Median keskittyminen voidaan samasta syystä nähdä ongelmaksi. Tehokkuutta hakeva ”konserniohjaus” voi samankaltaistaa liiaksi, viedä eri
tiedotusvälineiltä omintakeisuutta, erottuvuutta
ja kaventaa sitä kautta tiedotusvälineitä seuraavan
yleisön todellisia valintoja.

13.3.2 Verkon haaste
perinteisille medioille
Maailmanlaajuinen mediamurros on tosiasia ja
murroksen taustalla on mediaksi, julkaisukanavaksi tai -alustaksi 1990-luvulla vyörynyt internet. Verkko kokoaa kaikki vanhat julkaisukanavat
papuryskääröistä matkapuhelimeen. ”Verkon yli”
voidaan julkaista kaikkia olemassa olevia medioita.
Verkon logiikka on alusta alkaen ollut tiedon
vapaa jakaminen. Vapaus tarkoittaa liiketoiminnan
kannalta maksutonta jakelua siinä missä perinteisen median sisällöstä on yleensä maksettu joko
tilaus- tai katsojamaksuja tai irtonumerohintaa.
Internet on lisännyt demokratiaa mahdollistamalla
maksuttoman sisällön virran.
Verkkomediat ovat madaltaneet viestinnän
kynnystä ja mahdollistaneet uudenlaisten julkaisukanavien käyttöönoton. Kansalaisjournalismi
ja yhteiskunnallinen keskustelu elävät blogeissa ja
keskustelufoorumeilla vahvoina. Tässä suhteessa
median uudet muodot (internet, sosiaalinen media) tarjoavat aiemmin kokemattomia mahdollisuuksia. Median näkökulmasta kansalaisten verkon välityksellä tapahtuva keskinäinen viestintä
on nimetty ”itsetuotetuiksi sisällöiksi” (self generated contents), ja sitä hyödynnetään esimerkiksi
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lehdistössä muun muassa lukijoiden lähettämien
valokuvien, tekstiviestipalstojen sekä lehtien verkkoversioiden blogi- ja keskustelupalstoilla.
Uudet julkaisukanavat ovat haastaneet vanhan
mediakentän myös taloudellisesti. Perinteisen median rinnalle on tullut uusia, nopealiikkeisiä toimijoita, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti median liiketoimintaan, pakottaneet vanhan median
etsimään uusia kanavia sisällöilleen ja miettimään
uusia ansaintamalleja. Esimerkiksi monet hakupalveluyhtiöt ja uutisportaalit keräävät hakuihinsa
vanhassa mediassa tuotettua sisältöä osallistumatta
kuitenkaan sisällön tuottamiseen tarvittuihin investointeihin.
Internetissä toimivat markkinapaikat taas ovat
vaikuttaneet kuluttajailmoitteluun, joka on perinteisesti ollut sanomalehtien aluetta. Median rooli kuluttajan ja kauppiaan välissä on kutistunut.
Verkolla on ollut voimakas vaikutus käyttäjiensä
asenteisiin sisällön arvosta, tässä tapauksessa maksuttomuudesta. Perinteisen median on ollut hyvin
vaikeaa muuntaa sisältöjään verkossa kannattavaksi
liiketoiminnaksi.
Perinteinen media on käyttänyt vaihtelevassa
määrin rahaa sisällön tekijöiden eli journalistien
rekrytointiin ja kouluttamiseen. On rakennettu
laajasti ottaen yhteistä ammattitaitoa, -käsitystä ja
-eetosta. Tähän kuuluu hyvän journalistisen tavan
ja hyvien journalististen käytäntöjen maastouttaminen. Kaventuneet tulot vaikuttavat pitkällä
aikavälillä vanhan median mahdollisuuksiin rekrytoida ammattijournalisteja ja sisältöä tuotetaan
vähemmällä väellä. Sen voidaan katsoa vaikuttavan
laatuun ja kykyyn tarttua kansalaisille tärkeisiin
asioihin. Ammattitaidon ja ammatillisen eetoksen ylläpitäminen monikanavaisessa tuottamisen
määrään orientoituvassa maailmassa voi olla aiempaa vaikeampaa yksittäiselle journalistille. Toinen
mahdollinen ongelma on toimitusten mielenkiinnon keskittyminen myyvimpiin aiheisiin, jollaisiksi
eivät välttämättä nouse aiheet, jotka demokratian
ja demokraattisen osallistumisen kannalta olisivat
tärkeimpiä.
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13.3.3 Median itsesääntely
Länsimaisissa demokratioissa on paitsi perustuslain
tasolla turvattu sananvapaus, myös lainsäädännöllä määritelty, miten rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen vastuu sananvapaudessa käytännössä
toteutuu. Tämän rinnalla joukkotiedotusvälineet
ovat luoneet itse rakenteita, joilla niiden sisältöä
valvotaan. Tämän katsotaan vahvistavan median ja
journalismin riippumattomuutta sekä korostavan
sanan- ja julkaisuvapautta.
Myös Suomessa toimii tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama Julkisen sanan
neuvosto (JSN), jonka tehtävänä on tulkita hyvää
journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Vaikka JSN ei olekaan julkista valtaa käyttävä tuomioistuin, sen päätöksiä seurataan
melko tarkasti. Toisaalta suomalaiseen mediakenttään ei ole muodostunut lehtikohtaisten asiamiesten (ombudsman) käytäntöä, kuten esimerkiksi
Ruotsissa.
Myös EU-tasolla on suositeltu itsesääntelyä
(self regulation) ja myötäsääntelyä (co-regulation)
varsinaisen lainsäädännön (direktiivien) täydennykseksi. Tällaista pehmeää regulaatiota (soft law)
on kuitenkin kritisoitu tehottomaksi ja marginaaliseksi sääntelytavaksi. Ongelmalliseksi on nähty
median todellisen vastuun toteutuminen sekä
kuluttajien oikeuksien turvaaminen. Vastuu julkaistusta materiaalista on myös hankalampi toteuttaa internetissä kuin perinteisessä mediassa.
Nämä suuret kysymykset koskevat markkinoiden
toimintaa ja kuluttajan tai kansalaisen edellytyksiä
toimia. Esimerkiksi professori Kaarle Nordenstreng
on korostanut, että markkinoiden kilpailulogiikalle
rakentuva itsesääntely ei kykene toteuttamaan kansalaisten etuja ja sitä sananvapautta, jonka kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat jokaiselle
ihmiselle, eikä vain mediataloille ja journalisteille.
Pehmeä itsesääntely ja myötäsääntely ei voi korvata, vaan ainoastaan täydentää lainsäädännön kovaa
ydintä. Tätä on alan tutkimuksissa viime aikoina
korostettu. 193

13.4 Viestinnällisten oikeuksien
toteutuminen Suomessa
Professori Hannu Nieminen erottaa kansalaisten
viestinnällisistä oikeuksista neljä pääulottuvuutta,
jotka ovat oleellisia suomalaisen mediajärjestelmän
nykytilaa arvioitaessa. Ne ovat pääsy, sisältöjen saatavuus, kompetenssi ja dialogisuus.

13.4.1 Pääsy
Pääsyllä tarkoitetaan sitä, että kansalaisilla tulee olla
tasavertaiset mahdollisuudet päästä tiedon lähteille,
millainen sen jakelumuoto tai teknologia onkaan.
Käytännössä suomalaisilla on melko tasavertaiset
mahdollisuudet käyttää kohtuullisin kustannuksin
tärkeimpiä tieto- ja mediaverkkoja. Tämä koskee
niin painoviestintää (sanoma- ja aikakauslehdet)
kuin sähköisiä viestimiä (radio ja televisio) ja perusteleviestintää (kiinteä- ja matkapuhelinverkko). Ongelmaksi on kuitenkin muodostumassa
se, että samalla kun yhä suurempi osa viestinnästä
on siirtynyt verkkoympäristöön, käytännössä on
luovuttu perinteisesti telepalveluissa sovelletusta
yleispalveluvelvoitteesta. Tämä näkyy erityisesti
laajakaistapalvelujen saatavuuden alueellisessa eriarvoisuudessa ja palvelujen hinnoitteluperiaatteissa
(datasiirron maksut).
Hallitus on luvannut osana laajakaistastrategiaansa ulottaa kohtuuhintaiset nopeat laajakaistayhteydet kaikkien kotitalouksien ulottuville Suomessa
vuoteen 2015 mennessä. 194 Jo vuoden 2010 aikana
on tarkoituksena turvata kotitalouksille vähintään
yhden megabitin yhteys ja vuoteen 2015 mennessä
100 megabitin yhteys. Ongelmaksi voidaan kuitenkin nähdä, että monet uudet verkkopalvelut
edellyttävät jo nyt tehokkaassa käytössä huomattavasti nopeampaa kuin yhden megabitin laajakaistayhteyttä. Samaan ongelmakokonaisuuteen liittyy
kiinteiden puhelinyhteyksien katkaiseminen harvaanasutuilla alueilla. Kiinteiden yhteyksien sijaan
tarjottavat langattomat verkkoyhteydet eivät tarjoa
vastaavia palveluja (telefaksin käyttömahdollisuus,
signaalin huonolaatuisuus erityisesti liikkuvassa
käytössä).195
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13.4.2 Saatavuus
Sisältöjen saatavuus koskee tietosisältöjen monipuolisuutta ja kattavuutta: kaikilla tulee olla saatavilla yhtäläisin ehdoin paras tieto ja asiantuntemus,
korkeatasoisin viihde ja taide, yhtäläiset itseilmaisun
välineet. Tämä koskee myös erilaisia vähemmistöryhmiä, kuten mielipide-, kulttuuri-, maku- ja muita vähemmistöjä ja erityisryhmiä. Saatavuuden kannalta tärkeitä asioita ovat muun muassa monipuoliset tieto- ja informaatiosisällöt, moniarvoisuutta
toteuttava orientoiva tieto, sosiaalista ja kulttuurista
yhteisöllisyyttä edistävät sisällöt sekä kansalaisten
itseilmaisumahdollisuudet. Tietojen saavuudella viitataan tosiasiatietojen (faktojen) saatavuuteen. Periaatteessa faktatietoa on lisääntyvästi saatavilla, mikä
osaltaan liittyy internetin levinneisyyteen. Tämän
myötä ongelmaksi on muodostunut tarpeellisen
tiedon löytäminen ja tarjolla olevain tiedon luotettavuuden varmistaminen.
Aiemmin käsitellyn median viihteellistymiskeskustelun lisäksi huolestumista on jossain määrin aiheuttanut voimistunut tendenssi saattaa aiemmin
julkisena pidettyä tietoa ei-julkiseksi tai salaiseksi.
Tämän voidaan katsoa olevan seurausta yhtäältä
julkisten palvelujen ja laitosten yksityistämisestä ja
toisaalta globaalien turvallisuusongelmien heijastumisesta myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisen ongelman kohtaavat monet maahanmuuttajaryhmät ja kielivähemmistöt, jotka ovat epätasaarvoisessa asemassa ns. omakielisten tietopalvelujen
rajallisuuden vuoksi. Toisaalta internetin voidaan
katsoa yleisesti ottaen lisänneen tiedonvälityksen
avoimuutta ja helpottaneen tiedon hakemista.

13.4.3 Kompetenssi
Kompetenssi käsittää kyvyt ja valmiudet käyttää
mediaa ja sen tarjoamia tietosisältöjä parhaalla tavalla kansalaisen tarpeiden ja odotusten mukaisesti.
Mediakompetenssilla tarkoitetaan kansalaisten
kykyä ja valmiuksia käyttää medioita ja niiden tarjoamia sisältöjä kriittisesti hyväksi. Usein mediakompetenssi (tai monikossa: mediakompetenssit)
on ymmärretty ahtaasti koululaitoksen ja kasvattajien huoleksi. 196 Kansalliset kriisit, kuten 2000-luvun
lopun kouluampumistapaukset Jokelassa ja Kauha-
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joella alleviivasivat sitä, miten valmistautumattomia
eri tahot ovat vakavaan keskusteluun aiheesta.
Mediakompetensseihin liittyvä mediakasvatus
on paitsi koulutusjärjestelmän tehtävä, myös nonformaalin sektorin, eli kansalaisjärjestöjen, ja osin
myös kaupallisen median tehtävä. Erityisesti mediakasvatus ja mediakompetenssit korostuvat median
julkisen palvelun ja sivistyksellisen tehtävän osina,
jolloin ne koskettavat lasten ja nuorten lisäksi aikuisväestöä, jonka mediakompetenssien ongelmia
ei mediakasvatuksellisessa toiminnassa ole kaiken
kaikkiaankaan yleensä tiedostettu. Mediakompetenssit ja medialukutaito ovat modernin informaatioyhteiskunnan demokraattisen kehityksen edellytyksenä mahdollistaen kansalaisten osallisuuden
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tämä voidaan saavuttaa vahvistamalla mediakasvatusta koulussa, nuorisotyössä, kirjastoissa ja
vapaassa sivistystyössä ja osana kansalaisjärjestöjen
toimintaa. Esimerkiksi sanomalehdet ovat jo osallistuneet mediakasvatukseen Sanomalehti opetuksessa -toiminnan kautta.
Professori Hannu Nieminen näkee, että keskusteluun mediakompetensseista on kutsuttava
mukaan mediajärjestelmän eri osien edustajat.
Aihe koskee niin mediateknologian kehityksestä ja
sovelluksista vastaavia kuin mediasisällön tuottajia
ja jakelijoitakin. Teknologian osalta asia on hyvin
käytännöllinen. Medialaitteiden käyttäjälähtöisyyteen – asennuksen ja käyttöönoton vaivattomuuteen, käyttöliittymiin ja käytön opastukseen – tulisi
edelleen kiinnittää huomiota. Samoin monien mediapalvelujen tilaus- ja käyttösopimuksia ja hinnoitteluperusteita voidaan pitää vaikeaselkoisina. Osa
määräaikaissopimuksista on ollut kuluttajalain näkökulmasta kyseenalaisia tai jopa lainvastaisia. 197
Yhdeltä osaltaan kysymys mediakompetensseista
koskee myös kansalaisten valmiuksia käyttää tehokkaasti julkishallinnon verkkopalveluja. Huolimatta
monista julkishallinnon työryhmistä ja suosituksista, julkisten verkkopalvelujen kehittäminen on edelleen pahasti kesken. 198 Myös julkisten verkkopalvelujen kehittämisessä on huomioitava kansalaisten
käyttövalmiuksien kehittäminen, eli ohjauksen ja
koulutuksen järjestäminen.
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Tutkimukset osoittavat, että yhteiskunnallisen
aktiivisuuden ja sanomalehden lukemisen välillä
on selkeä tilastollinen yhteys. 199 Onkin sanottu,
että sanomalehden lukemisella on demokratiaa
vahvistava vaikutus. Toisaalta voidaan nähdä, että
jo olemassa oleva yhteiskunnallinen kiinnostus ja
aktiivisuus kannustavat lukemaan sanomalehteä.
Internet ja televisio ovat nuorille sanomalehteä
tärkeämpiä medioita. Erityisesti kotoa muutto on
monelle nuorelle aikuiselle hetki, jolloin sanomalehden tilauksesta luovutaan. Toisaalta vain harvat,
joille ei nuorena ole syntynyt sanomalehden lukutottumusta, ryhtyvät enää myöhemmin tilaamaan
sanomalehteä kotiinsa.
Myös blogien ja sosiaalisen median voidaan
katsoa toimivan tärkeinä uutislähteinä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikkoina erityisesti
nuoremmille ikäpolville. Blogit voivat parhaimmillaan tarjota sanomalehtien tapaan syvällisiä katsauksia uutisiin ja niiden taustoihin. Siksi sähköisen
median merkitystä ei tule vähätellä yhteiskunnallisesti merkittävän uutisoinnin lähteenä. Medialukutaidon ja lähdekriittisyyden merkitys korostuu
sähköisen viestinnän aikakaudella entisestään. xxvi
Vaikka osittain kyse on vain uusien sukupolvien erilaisista mediankäyttötottumuksista, voidaan
nuorten sanomalehtiä kohtaan kokeman kiinnostuksen hiipumisesta olla aiheellisesti myös huolissaan. Voidaan ajatella, että verkkomedian merkityksen korostuminen osaltaan vahvistaa yleisöjen
ja sisältöjen sirpaloitumista. Vastaanottaja valitsee
verkon sisällöistä itseään kiinnostavan informaation, mutta tietty yleiskuva yhteiskunnasta ja sen
ajankohtaisista kysymyksistä hahmottuu mahdollisesti helpommin perinteisen median kautta. Sanomalehtien seuraamisen yhteys yhteiskunnalliseen
kiinnostukseen on tutkimusten mukaan ilmeinen.
Samoin sanomalehtien lukemisessa näkyy hyvin
samantyyppinen sukupolviefekti kuin äänestämisessäkin – kertaalleen omaksuttu välinpitämätön

xxvi Mediankäyttötottumusten muutos haastaa myös julkisen vallan
kehittämään omaa viestintäänsä, media-seurantaansa ja läsnäoloaan verkkoareenoilla. Aihetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin
luvuissa 10 ja 11.

tai kielteinen suhtautuminen ei muutu ikääntymisen myötä.
Useissa Euroopan maissa onkin ryhdytty pohtimaan julkisen vallan mahdollisuuksia tukea itsenäistyvien nuorten sanomalehtien lukua ja lukutottumuksen syntymistä. 200 Esimerkiksi Ranskassa
valtio on jo päättänyt tukea 18 vuotta täyttäneiden
sanomalehtitilauksia vuoden ajan. Tavoitteena on
ollut toisaalta kannustaa nuoria aikuisia sanomalehtien seuraamiseen, toisaalta kanavoida valtion tukea
sanomalehdille.

13.4.4 Dialogisuus
Dialogisuus koskee demokratian ydintä: mediajärjestelmän on parhaimmillaan kyettävä järjestämään demokraattista julkista keskustelua, jossa
päätöksentekijät ja kansalaiset käyvät aitoa dialogia.
Dialogisuuden perustana on käsitys siitä, että demokratia toteutuu parhaiten silloin kun kansalaiset
voivat olla aktiivisesti mukana itseään koskevista
asioista keskusteltaessa ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä suunniteltaessa. Dialogisuuden vastakohtana
on monologisuus, joka perustuu päätöksentekijöiden ennalta sopimien päätösten informointiin
kansalaisille, ilman keskustelua, joka voisi vaikuttaa
itse päätöksiin.
Voidaan ajatella, että dialogisuus on myös medialle ongelmallinen alue. Media-alan professionalismiin (erityisesti journalismiin) on kuulunut
asiantuntijuus: journalistien tehtävänä on koota,
suodattaa ja tulkita tietoa ja tällä tavalla palvella yleisöjään. Tasavertaisen keskustelun rakentaminen ei
ole perinteisesti kuulunut median toimintatapoihin
tai rooliin. Uusien mediamuotojen yleistyessä, kanavien moninaistuessa ja yleisöjen hallitsemattoman
hajaantumisen myötä mediateollisuudessa on kuitenkin jouduttu pohtimaan uusia keinoja yleisöjen
kokoamiseksi ja kiinnittämiseksi. Erilaisia yleisölähtöisen journalismin malleja on otettu käyttöön.
Mallit ovat osaksi yhdistyneet kansalaisjournalismin hankkeisiin, jotka ovat alun perin lähtöisin
kansalaislähtöisen demokraattisen journalismin
ideasta. Idea perustuu siihen, että media (erityisesti sanomalehti) rakentaa aiheiden ja teemojen
käsittelyn vuoropuhelussa lukijoidensa kanssa:
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toimituksen järjestämien lukijatapaamisten käsittely heijastuu uutisoinnissa, ja uutisointi toimii
kansalaiskeskustelun jatkamisen välineenä. Kansalaisjournalismi on omimmillaan paikallisten kysymysten käsittelyssä. 201
Kansalaisjournalismin ongelmana median kannalta on jännite journalistisen riippumattomuuden
ja aktiivisen kansalaismielipiteen välillä. Media ei
katso voivansa sitoutua toimimaan toimituksen
ulkopuolella muodostuneiden näkökantojen ja
mielipiteiden välittäjänä, vaan toimituksellinen
vastuu on säilytettävä medialla. Siksi median vastaus yleisölähtöisen journalismin haasteisiin on
niin sanottu kampanjajournalismi. Sen ideana on,
että toimitus valitsee yleisöään kiinnostavan yhteiskunnallisen epäkohdan ja ryhtyy eri muodoin
kampanjoimaan sen ympäriltä. Esimerkkejä viime
ajoilta ovat kampanjat koulukiusaamista vastaan,
vanhustenhoidon parantamiseksi jne.
Kampanjajournalismia voidaan kritisoida professori Hannu Niemisen tavoin siitä, että käsiteltävät ongelmat ja niiden käsittelytavat on määritelty ennalta toimituksessa. Vaikka malli voi toimia
yleisöjä aktivoivana ja osallistavana tärkeissä sosiaalisissa epäkohdissa, osallistujat eivät itse pääse
vaikuttamaan kampanjan tavoitteisiin ja siihen,
mihin heidän osallistumistaan käytetään. Ongelmaksi muodostuu ”julkisuuden moraalistuminen”,
julkisen harkinnan ja dialogin korvautuminen
kampanjoinnilla.

13.5 Viestintäpolitiikka
13.5.1 Ministeriöiden
viestintäpolitiikka Suomessa
Viestintäpolitiikka on Suomessa keskitetty pääosin
liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetusministeriön alaisuuteen.
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa televisio- ja radiotoiminnan sääntelystä, edistämisestä
ja julkisesta palvelusta sekä valtion televisio- ja
radiorahastosta. Ministeriö myös valmistelee valtioneuvoston myöntämät toimiluvat televisio- ja
radiotoimintaan sekä hoitaa Yleisradiota koskevia
tehtäviä. Lupajärjestelmän keskeisenä tavoitteena
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on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen jako, ja
luoda edellytykset sananvapauden laajalle toteutumiselle yhteiskunnassa. Tähän liittyen toimilupajärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on estää
viestinnän sellainen keskittyminen, joka olisi omiaan vaarantamaan yksilön sananvapauden toteutumista.
Sanomalehdistön tuen tarkoituksena on tukea
ruotsin, saamen ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja sekä ruotsinkielistä uutispalvelua ja siten
edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Tuen myöntää
valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä. Ennen päätöksen tekemistä liikenne- ja
viestintäministeriö kuulee asiassa Suomenruotsalaisia kansankäräjiä ja Saamelaiskäräjiä.
Opetusministeriö myöntää vuosittain avustusta noin 120 kulttuurilehdelle. Kulttuurilehdellä tarkoitetaan lehteä, joka ylläpitää kulttuurista, tieteestä,
taiteesta, tai uskonnollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota lehden levikkiin ottaen
kuitenkin huomioon erilaiset vähemmistökulttuuritarpeet. Kulttuurilehtituella mahdollistetaan
eri näkemysten ja mielipiteiden vaihto ja dialogin
jatkuvuus yhteiskunnassa, mikä on nähty tärkeäksi
kulttuurin moninaisuuden ja yhteiskunnan moniäänisyyden kannalta.
Parlamentaarisin perustein jaettu lehdistötuki
on sisällytetty vuodesta 2008 alkaen yleiseen puoluetukeen puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseksi. Pääosa tuesta jaetaan puolueille kansanedustajien lukumäärän mukaisesti. Päätökset parlamentaarisen lehdistötuen jakamisesta
puolueille tekee valtioneuvoston kanslia.
Professori Kaarle Nordenstreng on huomauttanut, että suomalaisessa viestintäpolitiikan hallinnossa korostuu markkinoiden näkökulma. Nordenstreng korostaa, että tämä järjestelmä on demokratian kannalta niin keskeinen tekijä, että sen
yhteiskuntapoliittista seurantaa ja ohjausta ei tule
jättää yksinomaan liikenne- ja viestintäministeriön
ja sen alaisen Viestintäviraston hoidettavaksi. Nordenstrengin mielestä viestinnällistä demokratiaa

162

Demokratiapolitiikan suuntaviivat

tulisi edistää perustamalla laajapohjainen viestintäpolitiikan neuvottelukunta xxvii ja käynnistämällä
sitä tukeva seurantatutkimus. Neuvottelukunta
vastaisi media- ja viestintäkentän kokonaisseurannasta ja varmistaisi viestintäpoliittisen suunnittelun pitkäjänteisyyden. Se voisi toimia myös julkisen
palvelun riippumattomana määrittäjänä siten kuin
viimeaikaisessa Yleisradion rahoitusta koskevassa
keskustelussa on esitetty. Neuvottelukunta-ajatus
on herättänyt sekä myönteisiä että kriittisiä kommentteja. Kritiikkinä on tuotu esille, että median
kehityksen tuleekin olla markkinaohjautuvaa.
Nordenstrengin esittämä seurantatutkimus tarkoittaisi pysyvää mediakentän monitorointia mukaan lukien televisio- ja radio-ohjelmatarjonnan
seuranta, jota Suomessa on tehty LVM:n Helsingin
yliopistolta tilaamana tv-tarjontatutkimuksena ja
Tampereen yliopistolta tilaamana toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimuksena. Mallin pysyvälle seurantatutkimukselle tarjoaa esimerkiksi
Ruotsin Granskningsnämden. 202
Radio- ja tv-ohjelmarakenteiden lisäksi systemaattiselle seurannalle voidaan nähdä tarvetta
myös viestintäkentän muilla lohkoilla, joita konvergenssikehitys saattaa yhä lähemmäksi toisiaan.
Viestintäkenttää ei enää voida tarkasti erotella eri
medioiden mukaisiin osiin, vaan kyseessä on yhä
selvemmin yksi viestintäjärjestelmä.

13.5.2 Yleisradio
Yleisradion julkisen palvelun tehtävä on määritelty
laissa Yleisradio Oy:stä. Lain 7 §:n mukaan yhtiön
tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja
radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.
Yleisradion toiminta rahoitetaan televisiomaksuilla, josta päättää Suomessa valtioneuvosto. Yhtiö ei
saa lähettää kanavillaan mainontaa.
Laki antaa YLE:lle tehtäviä, jotka liittyvät tasaarvon, suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden
xxvii Viestintäpoliittinen komitea ehdotti 1974 perustettavaksi
viestintäneuvoston, jonka jäseniksi kutsuttaisiin ”eri viestinnän
alojen asiantuntijoita, ottaen huomioon, että erilaiset
yhteiskunnalliset näkemykset tulisivat neuvostossa edustetuiksi”
Viestintäpoliittisen komitean IV osamietintö 1974, s. 113.

sekä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen. YLE:n on tuotettava ohjelmatarjontaa
myös vähemmistö- ja erityisryhmille, saamen,
romanin ja viittomakielellä, sekä soveltuvin osin
myös muiden kieliryhmien kielellä.
Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan
tulee erityisesti:
1. tukea toimivaa kansanvaltaa ja jokaisen
osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla
monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja
sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;
2. tuottaa, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria,
taidetta ja virikkeellistä viihdettä;
3. ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja
tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa
lapsille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota
hartausohjelmia;
4. kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin
perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä,
tuottaa palveluja saamen, romanin ja
viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös
maan muiden kieliryhmien kielellä;
5. tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta
sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös
vähemmistö- ja erityisryhmille;
6. edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää
ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa.
Yleisradiotoiminnan kenttää on viime vuosina
muuttanut merkittävästi viestintäteknologinen
kehitys. Näistä erityisesti yleisradiotoiminnan digitalisoituminen ja viestinnän konvergenssi ovat
aiheuttaneet merkittäviä muutospaineita julkisen
palvelun yleisradiotoiminnan asemaan nykyisessä
viestintäkentässä.
Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan lähtökohtana ovat vakiintuneesti olleet toimialan erityisolosuhteet. Yleisradiotoiminnan harjoittaminen julkisten yleisradioyhtiöiden toimesta perustui
toisaalta radiotaajuuksien niukkuuteen, ja toisaalta
toiminnan vaatimiin merkittäviin taloudellisiin ja
teknisiin panostuksiin. Näin ollen yleisradiotoiminnan harjoittaminen muusta joukkoviestinnästä
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poikkeavasti yleisradiomonopolin turvin perustui
käytännön olosuhteisiin.
Tämä julkisen palvelun yleisradiotoiminnan
keskeinen peruste on kuitenkin teknisen ja taloudellisen kehityksen myötä menettänyt merkitystään. Nimenomaisesti digitaalinen lähetystekniikka
on mahdollistanut radioaaltojen aiempaa tehokkaamman hyödyntämisen, minkä vuoksi julkisen
palvelun keskeisenä perusteena ei enää voida pitää
teknisiä ja taloudellisia olosuhteita.
Julkisen palvelun yleisradiotoimintaa onkin
nykyisin perusteltu lähinnä tarpeella turvata yksilön sananvapauden ja sivistyksellisten oikeuksien
toteutuminen sekä kansallisen kulttuurin ja kielen säilyminen ylikansallisessa televisiomediassa.
Kiteytetysti voidaan sanoa, että julkisen palvelun
yleisradiotoiminnasta on muodostunut vastapaino
ylikansalliselle, kaupalliselle ja viihteelliselle televisio-ohjelmatarjonnalle, jossa pienten kulttuurien
ja kielten esittely jää usein varsin marginaaliseen
osaan. Kyse on lopulta siitä, onko julkisesti tuettu informaatio sananvapauden, kulttuurisen ja
kielellisen monimuotoisuuden sekä demokratian
turvaamisen kannalta tarpeellista kyseisen viestintävälineen kohdalla.

13.6 Johtopäätöksiä
Sananvapauden, median ja demokratian välinen
suhde kaipaa jatkuvaa julkista arviointia. Tietoja viestintäteknologian kehitys sekä mediamarkkinoiden murros on asettanut haasteita, jotka
on pyrittävä ratkaisemaan hallinnon, median ja
kansalaisyhteiskunnan välisellä vuoropuhelulla.
Toisaalta sähköinen media on luonut myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia demokratian,
hallinnon vuorovaikutuksen ja viestintäpolitiikan
uudistamiselle. Nämä mahdollisuudet voidaan
hyödyntää parhaiten kehittämällä instituutioita,
vaikutuskanavia ja tukimuotoja tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Hallinnon viestintäpolitiikka, sananvapautta
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koskeva lainsäädäntö ja median itsesääntely ovat
kaikki osa-alueita, joilla tarvitaan laajaa julkista
keskustelua. Erityinen haaste hallinnolle on internetin myötä vapautuneen tiedonvälityksen ja sananvapauden välinen suhde. Esimerkiksi rajanveto
sananvapauden ja yksityisyydensuojan välillä on
osoittautunut hankalaksi reaaliaikaisen ja anonyymin viestinnän mahdollistavassa verkkomaailmassa.
Hallinnon viestinnän on oltava mahdollisimman avointa ja sananvapauden laajaa median
toiminnan mahdollistamiseksi. Huomiota on kuitenkin samalla kiinnitettävä median taloudellisiin
toimintaedellytyksiin. Myös median viihteellistyminen on koettu uhaksi perinteiselle uutisjournalismille. Yhteiskunnallisten medioiden tukeminen
on nähty yhtenä mahdollisuutena taata mielipidepluralismin toteutuminen mediakentällä.
Viestintäpolitiikan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi on esitetty perustettavaksi viestintäpoliittinen neuvottelukunta, joka vastaisi media- ja
viestintäkentän kokonaisseurannasta. Samalla se
voisi toimia Yleisradion julkisen palvelun riippumattomana määrittäjänä. Neuvottelukunnan työn
tukemiseksi on ehdotettu myös seurantatutkimuksen aloittamista mediakentän pysyvään monitorointiin, kuten Ruotsissa on tehty.
Kansalaisten viestinnällisten oikeuksien toteutumiseen on kiinnitettävä huomiota. Kansalaisilla
on oltava tasavertaiset mahdollisuudet saada monipuolista ja kattavaa tietoa, sekä kyky ja valmius hyödyntää sitä. Medialukutaito ja lähdekriittisyys ovat
erityisen tärkeitä taitoja verkkoviestinnässä. Tutkimukset osoittavat, että nuorten mediankäyttötottumukset poikkeavat varttuneempien tottumuksista. Nuorille internet ja televisio ovat sanomalehtiä
merkityksellisempiä tiedonsaantikanavia. Toisaalta
sanomalehtien lukemisen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden välillä on selvä kytkös, mikä osaltaan
on herättänyt useissa Euroopan maissa keskustelua,
joilla itsenäistyviä nuoria voitaisiin kannustaa myös
sanomalehtien lukuun. 
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14. Demokratiatutkimus



Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, ei Suomessa toistaiseksi ole toteutettu laaja-alaisia
demokratian tilaa ja tulevaisuutta arvioivia tutkimushankkeita. Tämä vaikeuttaa suomalaisen demokratian tilan arvioimista. Suomi ei myöskään
sijoitu demokratiaa ja vaaleja mittaavien empiiristen aineistojen suhteen kansainvälisessä vertailussa
kovin korkealle. Demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvä tutkimus on hajanaista, eikä selkeätä kokonaiskuvaa kansalaisten yhteiskunnallisesta
osallistumisesta, kansalaisten ja hallinnon välisestä
vuorovaikutuksesta tai kansalaisyhteiskunnan toiminnasta ole helppoa muodostaa 203.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että poliittista
osallistumista ja kansalaisvaikuttamista ei Suomessa
olisi tutkittu. Vaalitutkimuksella ja kansalaisyhteiskunnan tutkimuksella on Suomessa melko pitkät
perinteet. Aihekokonaisuuksien tutkimus on Suomessa kuitenkin pitkään ollut yksittäisten tutkijoiden kiinnostuksen varassa, ja tutkimuskysymykset
ja tutkimuskohteet ovat pitkälti määräytyneet tutkijoiden omien kiinnostuksen kohteiden perusteella.
Suomessa ei demokratian saralla ole tehty koordinoitua tutkimustoimintaa ja aineistojenkeruuta
ennen 2000-lukua lukuun ottamatta yksittäisiä
Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita. Monet demokratiaan liittyvät aihealueet ovat
jääneet kokonaan tai lähes kokonaan tutkimatta.
Suomalaisen demokratian ja kansalaisvaikuttamisen tilaa sekä demokratiatutkimuksen tilaa
kartoitettiin laajasti Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa (2003–2007). Ohjelma pyrki
tuottamaan taustaselvityksiä muun muassa demokratiatutkimuksen tilasta luodakseen kestävän
tietopohjan demokratian ja kansalaisvaikuttamisen
kokonaisarvioinnille. 204 Ohjelma myös osallistui
Vaalit ja demokratia Suomessa -tutkimushankkeen
kustannuksiin sekä johti Suomen demokratiaindikaattorit -hanketta, jonka tuotoksena syntyi ehdotus Suomen demokratia-indikaattoreiksi 205.
Demokratiaindikaattoreiden kehittäminen täh-

tää suomalaisten poliittisen osallistumisen ja yhteiskunnallisten osallistumis- ja vaikuttamisvalmiuksien
luotettavaan ja sisällöllisesti kattavaan pitkäaikaisseurantaan. Oikeusministeriön demokratian vastuualue, joka aloitti toimintansa keväällä 2007, on
jatkanut kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
työtä. Osana demokratia-asiakirjan valmisteluprosessia on selvitetty suomalaisen äänestysaktiivisuuden, järjestöosallistumisen, sähköisen osallistumisen
ja epäsovinnaisen osallistumisen tilaa ja kartoitettu
tutkimustiedon päällimmäiset puutteet. Demokratiayksikkö on myös jatkanut demokratiaindikaattoriseurannan käynnistämiseen liittyvää valmistelua
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan
piirissä ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Tämän asiakirjan valmistelun osana selvitettiin
äänestysaktiivisuuden, vaalitutkimuksen, järjestöosallistumisen, kansalaisyhteiskuntatutkimuksen, sekä sähköisen osallistumisen kehitystä. Selvityksiin ja
työryhmiin on osallistunut tutkijoita useilta tieteenaloilta ja useista suomalaisista yliopistoista. Selvityksissä havaitaan, että demokratian tilan seurantaa tulisi
parantaa kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä asioissa
lisäämällä tutkijayhteistyötä ja tutkimusmäärärahoja
sekä vakinaistamalla aineistonkeruuta. Tiedonkeruuta tarvitaan ainakin kansalaisopinnoista, kansalais- ja
järjestötoiminnasta, viestinnän kulutuksesta, puoluetoiminnasta, hallinnon ja kansalaisten vuorovaikutuksesta ja äänestämisestä.
Demokratiaa koskevan tutkimuksen ylläpitäminen ja tukeminen on demokratiapolitiikan ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Viime vuosikymmenien aikana tutkimustiedon merkitys on korostunut päätöksenteossa.
Myös kansainvälistyminen ja toimintaympäristöjen
jatkuva muutos korostavat tutkimuksen merkitystä.
Demokratiapolitiikan toteuttaminen ja kehittämistoimenpiteiden pitkäjänteinen valmistelu ja
järjestelmällinen suunnittelu edellyttävät tietoa demokratian tilasta ja toteutumisesta yhteiskunnassa.
Tutkimus antaa mahdollisuuden havaita muutos-
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tendenssejä ja varautua niihin sekä luoda innovatiivisia ratkaisuja esiin nouseviin ongelmiin.
Demokratiatutkimuksen tavoitteena tulisi olla
sellaisen kattavan ja monipuolisen tietopohjan luominen, jonka turvin toimenpiteitä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen voitaisiin pitkäjänteisesti
kehittää. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi
muun muassa yleisten vaalien äänestysprosenttien
kohoaminen, koululaisten yhteiskunnallisen kiinnostuksen ja osallistumisen vahvistaminen sekä
kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista elvyttävän järjestötoiminnan tukeminen. Näiden ja muiden demokratiaan liittyvien kehityshankkeiden toteuttaminen on vaikeaa ilman riittävää tietopohjaa.
Politiikan ja hallinnon päätöksentekijät tarvitsevat toiminnassaan demokratian toimivuutta
yleisellä tasolla mittaavia indikaattoreita sekä yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisista ajankohtaisista
yhteiskunnallisista ilmiöistä ja ongelmista. Näillä
on merkitystä yhteiskunnan kehittämisen ja konkreettisten ongelmien ratkaisemisen kannalta. Demokratian ja politiikan tietopohja ei kuitenkaan
ainoastaan palvele hallinnon tarpeita, vaan sillä on
myös tärkeä merkitys kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle. Kansalaiset tarvitsevat tietoa yhteiskunnasta pystyäkseen luomaan omalle yhteiskunnalliselle toiminnalleen ja päätöksenteolleen
riittävän pohjan. Tuore tutkimus osoittaa muun
muassa kansalaisten poliittiseen tietämystason
olevan vahvasti sidoksissa heidän poliittisen osallistumisensa tasoon ja äänestysaktiivisuuteen 206.
Kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaistoimintaa koskeva tutkimus myös edistäisi kolmannen sektorin
arviointi- ja kehittämistarpeita sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden itseymmärryksen muodostumista. Lisäksi tämä palvelisi organisaatioiden tiedontarvetta kansalaistoiminnan luonteesta
ja vaikutuksista muuttuvassa kontekstissa ja lisäisi
kansalaisyhteiskunnan tunnettuutta.

14.1 Demokratiatutkimuksen
organisoimisen ja tiedonkeruun
järjestämisen yleispiirteet
Demokratiatutkimuksen piirissä on yhä monia aihealueita, joita on tutkittu vain vähän tai ei lainkaan.
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Demokratiaa koskeva tutkimuskenttä on sirpaloitunut ja huonosti koordinoitu, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan luomista monista aihealueen teemakokonaisuuksista. Myös tutkimusaineistojen saatavuus ja eri aihepiirien tilastoinnin puutteellisuus on
ongelmallista.
Tutkimustietoa tarvittaisiin sekä perinteisistä
että uusista osallistumisen muodoista, osallistumisen kehitystrendeistä, eri väestönryhmien osallistumiseroista sekä osallistumismahdollisuuksien
eroista. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa
demokratiaan liittyvien asenteiden kehittyminen,
äänestysvilkkauden taustalla olevat tekijät, kansalaisten osallistuminen ja osallistumisvalmiudet kansalaistoimintaan sekä asenteiden ja taustatekijöiden vaikutus kansalaisten osallistumisvalmiuteen.
Aikaisempaa enemmän tulisi kiinnittää huomiota
siihen, että demokratian kehittäminen ja lujittaminen vaatii myös huono-osaisten osallistumista ja
resurssivajeiden arvioimista.
Demokratiatutkimuksen kehitystyössä tulisi
ottaa mallia muiden Pohjoismaiden kokemuksista.
Pyrkimyksenä tulisi olla demokratian tilan pitkäaikaisseurannan infrastruktuurin kehittäminen.
Demokratia-asioiden koordinoinnista ja seurannasta tulisi sopia siten, että alan tutkimusaineistoja
voidaan suunnitella ja koota nykyistä systemaattisemmin ja pitkäjänteisemmin. Yhteiskunnan muutoksesta lähtevää asennetta ja osallistumiserojen
muutoksia ei ole mahdollista tutkia lyhytaikaisilla ja
suppeilla yksittäistutkimuksilla, vaan demokratian
kehityksen ja muutossuuntien hahmottaminen
edellyttää pitkäaikaista ja systemaattista seurantaa
sekä poikkitieteellistä syventävää tutkimusta.
Vanhasen I hallituksen toteuttaman Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman yhteydessä toteutetun Suomen demokratiaindikaattorit -hankkeen
päätavoitteena oli kansalaisvaikuttamisen indikaattoreiden määrittäminen sekä toteutuksen konkretisointi. Indikaattorihanke ei ole lähtenyt liikkeelle
täysin tyhjältä pöydältä, sillä Suomessakin eri tahot
ovat jo keränneet ja keräävät kyseisiin aihealueisiin
liittyviä tietoja. Tilastokeskuksen virallista tilastointia lukuun ottamatta tiedonkeruu on kuitenkin ollut epäsystemaattista, ja varsinkaan alan akateemi-
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silla tutkimushankkeilla ei ole ollut vakiintunutta
toimintapohjaa.
Useissa muissa länsimaissa on kerätty ja kehitetty demokratian seuraamiseen liittyviä tiedostoja
huomattavasti kauemmin ja järjestelmällisemmin
kuin Suomessa. Suomessa esimerkiksi vaalitutkimustyö on lähtenyt järjestelmällisesti liikkeelle
vasta 2000-luvulla. Ruotsissa tutkimusaineistoja on
kerätty kaikkien vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä jo vuodesta 1956 alkaen ja Norjassa vuodesta
1957 alkaen. Myös Tanskassa ja Islannissa vastaavia
tutkimusaineistoja on kerätty jo pitkään. Muissa
Pohjoismaissa demokratian mittaaminen ja aineistojen kerääminen ovat osana jonkin viranomaisen
vakinaista toimintaa, ja toteutukseen on varattu
asianmukaiset resurssit. Rahoitus on osoitettu joko
kyseisen maan tiedeneuvostosta tai se sisältyy jonkun viranomaisen vakinaiseen toimintaan. Suomessa tutkimusaineistojen keruu on suurelta osin
tutkijoiden ja tutkimusryhmien oman toiminnan
varassa, jolloin tiedonkeruusta tulee epäsäännöllistä
ja epäsystemaattista. 207 Tilastokeskuksen aineistojen
hyödyntämistä tutkimuksessa selvitetään parhaillaan Tutkimuksen tietoaineistot -selvityshankkeessa.
Tilanne tutkimusaineistojen ylläpitämisen ja
säilyttämisen osalta on kuitenkin Suomessa osittain
selkiintynyt sen jälkeen kun Tampereen yliopiston
yhteyteen perustettiin Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto vuonna 1999 säilyttämään ja ylläpitämään
yhteiskuntaa kuvaavia tutkimusaineistoja ja tiedostoja. Vastaavantyyppiset tietoarkistot ovat toimineet
Norjassa (NSD) vuodesta 1971, Tanskassa (DDA)
vuodesta 1973 ja Ruotsissa (SSD) vuodesta 1980.
Tutkimuksia itsessään ei tulisi nähdä hankkeiden päätepisteenä, vaan tavoitteena tulisi olla tutkimustiedon mahdollisimman laaja hyödyntäminen
hallinnon kehittämistoiminnassa. Muissa Pohjoismaissa toteutetaan säännöllisin väliajoin valtiollisia
demokratiaselvityksiä, joissa seurataan säännöllisin
väliajoin demokratian tilaa ja muutostrendejä. Suomessa tällaisten demokratiaselvitysten laatiminen ei
kuitenkaan ole mahdollista ilman pitkäjänteistä demokratiaindikaattorien keräämistyötä.
Demokratiaa koskevan indikaattoriseurantatiedon lisäksi myös demokratiaan ja kansalaisvai-

kuttamiseen liittyvä teoreettinen perustutkimus on
tärkeää, jotta tutkimustuloksille pystytään luomaan
riittävät tulkintakehykset. Koska itse demokratia on
monimuotoinen ilmiö, on myös demokratiatutkimus parhaimmillaan monimuotoista ja monitieteellistä. Tällä hetkellä demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyvään perustutkimukseen ei
kuitenkaan juuri ole osoitettavissa resursseja.

14.2 Suomen
demokratiaindikaattorit
ja demokratiatutkimus
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman demokratiaindikaattorityöryhmä esitti demokratiapolitiikan tueksi yhdeksään eri aihealueeseen jaettua
demokratiaindikaattoria, joista kaikista kaivataan
runsaasti tutkimusta. Esitetyt aihealueet ovat:
• vaali- ja puoluedemokratia,
• osallistuva demokratia,
• järjestöosallistuminen ja sosiaalinen pääoma,
• käsitykset kansalaisuudesta ja omista
vaikutusmahdollisuuksista,
• asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita
kohtaan,
• informoidun kansalaisuuden kriteerit,
• demokratiakasvatus ja -koulutus,
• kuntademokratia, sekä
• demokratia ja tasa-arvo.
Tässä luvussa esitellään suppeasti indikaattoreiden pääryhmät sekä hankkeen loppuraporttiin
sisältyvä ehdotus tiedonkeruun organisointiin.
Kattavampi kuvaus tutkimustarpeesta ja teemoista
sisältyy Suomen demokratiaindikaattorit -julkaisuun (OM 1/2006). Tutkimustarpeita on yksilöity
myös tämän demokratia-asiakirjatyön yhteydessä
syntyneissä selvityksissä 208. Osalle yllämainituista
aihekokonaisuuksista on määriteltävissä selkeitä
akateemisia vastuutahoja, osalle nämä taas ovat
avoinna. On kuitenkin tärkeää huomioida, että demokratiaindikaattorit on ajateltu tietovarannoksi,
joka karttuu monien toimijoiden yhteistyönä ja tarjoaa työkaluja sekä demokratiapolitiikkatyön että
tutkimuksen tueksi.
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Demokratiaindikaattoreita kehitettäessä tulee
määritellä aineiston laajuus sekä se, millä aikavälillä
aineiston keruu tulisi toistaa. Ajassa tapahtuva vertailu ja kansainvälinen vertailu ovat välttämättömiä
silloin, kun halutaan ymmärtää yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Vain vuosikymmenien mittaan
kerätyt aikasarjat pystyvät kuvaamaan esimerkiksi
demokraattisten osallistumiskäytäntöjen tai asenteiden muutosta ja muutoksen vauhtia. Tiheä mittaustiheys tuo eniten informaatiota, mutta ei useinkaan
ole taloudellisesti mahdollista tai järkevää 209.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
demokratiaindikaattorityöryhmän näkemys oli,
että eduskuntavaalien yhteydessä tehtävän vaaleja ja puolueita koskevan aineistonkeruun tulisi
muodostaa demokratiaindikaattoreiden keskeisen
rungon yhdessä ”järjestöbarometrin” ja ”kuntabarometrin” kanssa 210. Nämä aineistot kerättäisiin
neljän tai viiden vuoden välein. Näiden rinnalla
virallisia tilastoja tulisi edelleen kehittää Tilastokeskuksen, Patentti- ja rekisterihallituksen ja oikeusministeriön, sekä muiden rekistereitä ylläpitävien
viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi tulisi löytää
pysyvämpi rahoitusmalli myös aika-ajoin kerättäviä erityisselvityksiä varten.

14.2.1 Vaaleja, puolueita ja
edustuksellista demokratiaa
koskeva tutkimus
Suomi ei sijoitu vaaleja mittaavien empiiristen aineistojen suhteen kansainvälisessä vertailussa kovinkaan korkealle. Tämä johtuu pitkälti siitä, että
meiltä on ennen 2000-lukua puuttunut yhtenäinen
vaalitutkimusohjelma, jollainen on toteutettu monissa muissa läntisissä demokratioissa. Tutkimustilanne on osittain parantunut 2000-luvulla, jolloin
Suomi liittyi kansainväliseen Comparative Study
of Electoral Systems (CSES) tutkimusohjelmaan.
Vuonna 2002 perustettiin Vaalit ja edustuksellinen
demokratia Suomessa -tutkijaryhmä ja käynnistettiin pohjoismainen vaalitutkimusyhteistyö 211.
Jatkossa olisi tärkeää, että Suomi voisi, useimpien
muiden länsimaiden tapaan, osallistua pysyväluonteiseen CSES-tutkimusohjelmaan. Tämä kuitenkin
edellyttää säännöllisten kyselytutkimusaineistojen
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keräämistä eduskuntavaalien yhteydessä. Perusseuranta edellyttää systemaattisen, valtakunnallisen aineiston kokoamista kulloistenkin eduskuntavaalien
yhteydessä sekä määräajoin koottavien täydentävien
aineistojen kokoamista eri aihealueista. Tällaiset kyselyt, jotka muodostavat osan Suomen demokratiaindikaattoreiden pääaineistosta, on jo toteutettu
vuoden 2003 ja 2007 eduskuntavaalien yhteydessä.
Tiedonkeruun jatkumisesta ei ole vielä päätetty.
Tutkijat ovat laatineet aineistonkeruusta kattavan
kustannuslaskelman, johon voi tutustua Demokratiaindikaattorihankeen hanke-esityksessä 212.
Eduskuntavaalien yhteydessä koottavan pääaineiston on oltava tieteellisesti korkeatasoinen ja
sen tulee sisältää kansainvälisen Comparative Study of Electoral Systems -hankkeen puitteissa sovitut tietosisällöt sekä erikseen sovittavat kansalliset
kyselyosiot. Suunnittelua johtamaan tulisi asettaa
tutkimuksen johtoryhmä, jossa tulee olla riittävä
edustus eri yliopistoista. Aineiston tietosisältö on
hahmotettu tarkemmin kansalaisvaikuttamisen
politiikkaohjelman tilaamassa kirjassa Suomen demokratiaindikaattorit (OM 1/2006).
Yleisten vaalien osalta vaali- ja puoluedemokratian indikaattoriseurannan on luontevaa painottua
eduskuntavaaleihin. Europarlamenttivaalien osalta
seurantaa harjoittavat jossakin määrin muutkin tahot, muiden muassa Euroopan komissio. Kunnallisvaalien osalta tilastoviranomaisten ja tutkijayhteisön on perusteltua tehdä yhteistyötä Kuntaliiton,
kuntien demokratiatilinpäätöshankkeiden ja muiden kuntademokratian seurantatutkimusten kanssa. Myös presidentinvaaleista voidaan tarvittaessa
kerätä demokratiaseurannan edellyttämiä tietoja.
Tämäntyyppinen tiedonkeruu voitaisiin kuitenkin
kustannusteknisistä syistä toteuttaa harvemmin.
Keskeisimpien aineistojen keruun rahoitus tulisi
olla pitkäjänteistä ja se olisi siksi luontevinta kytkeä
osaksi valtion sektoritutkimusrahoitusta sekä Tilastokeskuksen ja muiden rekistereitä ylläpitävien
viranomaisten vakinaista toimintaa.
Kaikkien vaalien osalta keskeisiä vaalien rekisteritietojen tuottajia ovat Tilastokeskus ja oikeusministeriö. Tilastokeskus kokoaa keskeiset vaalien
tulostiedot ja kehityspiirteet vaalitilastoihin ja
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oikeusministeriö ylläpitää vaalirekisteriä. Niitä olisi
mahdollista kehittää ainakin aikasarjojen teemoja
lisäämällä sekä lisäämällä äänestäjien taustaa koskevaa tiedonkeruuta, mikä edellyttää lisäresursseja.
Tällä hetkellä esimerkiksi tiedot nuorten äänestysaktiivisuudesta ja sen muutoksesta perustuvat kyselytutkimuksiin sekä äänestysalueotoksiin. Tietopohja nuorten äänestysaktiivisuudesta on näin ollen
lähinnä suuntaa-antava.
Eduskuntavaalien yhteydessä toteutettavassa
kyselytutkimuksessa voidaan myös seurata järjestö- ja puolueosallistumisen kehitystä sekä keskeisiä
asennemuuttujia. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan
seuraaminen vaatii kuitenkin monia muitakin toimenpiteitä, joita on käsitelty tarkemmin järjestöjä
koskevassa luvussa. Puolueosallistumisen tarkka
seuranta edellyttäisi määräajoin tehtäviä täsmäselvityksiä kansalaisten osallistumisesta puoluetoimintaan, mutta myös esimerkiksi puolueiden
kampanjarahoituksen kehittymisestä. Puoluetutkimuksella on tärkeä rooli selvitettäessä puolueiden asemaa ja kansalaisten osallistumista niiden
toimintaan. Puoluetutkimuksessa on kuitenkin
edelleen runsaasti katvealueita. Puolueorganisaatioiden ja ehdokkaiden tukiryhmiä ei ole toistaiseksi tutkittu. Myös talouden ja puolueiden väliset
suhteet ovat olleet puoluetutkimuksen ulkopuolella.
Puolueiden oma tutkimustoiminta on myös ollut
toistaiseksi vähäistä. Puolueiden yhteyteen on vasta
viimeisten vuosien aikana syntynyt laajempia tutkimusta harjoittavia organisaatioita (think tank), jotka tuottavat tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon
pohjalle. Kansanvalta 2007-toimikunta piti tärkeänä
puolueiden think tankien (eli ns. ajatuspajojen) perustamista puolueiden yhteyteen (ks. luku 6.6.5).
Edustuksellisen demokratian seuraamisen kannalta tutkijayhteistyö on 2000-luvulla kehittynyt sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aihealueen
tutkimiseen on jo vakiintunut laajapohjainen tutkijayhteistyö, jossa on edustettuna useita yliopistoja.
Myös kansainvälinen yhteistyö on kehittynyt Pohjoismaisen tutkijayhteistyön käynnistämisen johdosta ja
Suomen liityttyä kansainväliseen CSES tutkimusohjelmaan. Tutkimusalueen välittömimmät puutteet
liittyvät tällä hetkellä yllämainitun aineistonkeruun

edelleen kehittämiseen sekä aineistonkeruuseen tarvittavan pysyvän rahoituksen löytämiseen.
Edustuksellista demokratiaa koskevat
keskeiset tutkimustarpeet:
• Neljän vuoden väliajoin toteutettavan
eduskuntavaalitutkimuksen vakinaistaminen.
• Vaalitilastojen kehittäminen muun muassa
väestöryhmien äänestysosallistumistietoja
laajentamalla yhdessä Tilastokeskuksen kanssa.
• Säännöllisin väliajoin toteutettava, puolueiden
jäsenistölle kohdennettu erityiskysely.
• Vaalitutkimukset edellyttävät pysyvää rahoitusta
ja ne olisi näin ollen syytä kytkeä valtion
sektoritutkimusrahoituksen piiriin.

14.2.2 Kuntademokratiaa
koskeva tutkimus
Kunta-alan demokratiakysymykset kuuluvat sekä
valtion että kuntien vastuulle. Valtionhallinnossa
vastuu kuntademokratian edistämisestä kuuluu
suurelta osin valtionvarainministeriölle. Ministeriöillä ei pääsääntöisesti ole itsenäistä tutkimustoimintaa, vaan ne toimivat tutkimusten rahoittajina
resurssiensa puitteissa.
Kunta-alan demokratiatutkimusta tekevät
useat tahot, kuten yliopistot, Suomen Kuntaliitto
ja muun muassa Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Kuntaliiton KuntaSuomi2004 hanke on toteuttanut kolme laajempaa kyselytutkimusta kuntalaisten
osallistumisesta, osallistumisvalmiuksista ja asenteista vuosien 1996, 2000 ja 2004 kunnallisvaalien
yhteydessä. Myös Kuntaliiton Demokratiatilinpäätöshanke (DTP) kartutti kuntademokratiaan
liittyvää tietopohjaa. Kuntademokratiaa tutkitaan
myös Kuntaliiton koordinoimassa, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen Arttu-tutkimusohjelmassa,
joka jatkuu vuoteen 2012. Kunnallisalan kehittämissäätiö on myös vuosittain kerännyt osallistumista ja vaikuttamista mittaavia tutkimusaineistoja. Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit hankkeessa puolestaan on laadittu ehdotusta
kuntademokratian tilaa mittaaville indikaattoreille
pääkaupunkiseudun kunnissa.
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Vaikka myös viime vuosina on toteutettu kuntademokratian laaja-alaisia tutkimushankkeita, on
kuntademokratian tutkimuksessakin ongelmana
tutkimuksen hajanaisuus ja koordinoidun tutkimustoiminnan puute. Kuntademokratiaa tutkivat
tahot toimivat pääsääntöisesti itsenäisesti, ja rahoitus pitkäjänteisemmälle ja säännöllisesti toteutettavalla seurantatutkimukselle puuttuu. Kuntademokratian tutkimusaineistot ovat hajanaisia eivätkä
kaikilta osin yhteismitallisia.
Koordinointi, yhteistyön kehittäminen ja resurssit ovatkin keskeisiä kuntademokratiatutkimuksen haasteita. Kunnallisvaalien, kunnallisten
kansanäänestysten sekä poliittisen osallistumisen ja
kunnallisten luottamuselinten toiminnan tilastointia tulisi aktiivisesti kehittää viranomaisyhteistyönä.
Kunnallisvaaleista ei ole tehty varsinaisia vaalitutkimuksen tapaisia kokonaisselvityksiä, mutta
viimeisten vuosikymmenten aikana on useiden kuntavaalien yhteydessä kerätty monipuolisia tutkimusaineistoja. Keskeistä kuntademokratian seuraamisen
turvaamiseksi on tiedonkeruun vakinaistaminen sekä rahoituksen takaaminen kuntavaaleihin liittyvien
rekisteritilastojen tuottamiseen. Kunta-alan demokratiaindikaattoreiden suunnittelu ja keruun toteutus edellyttää hyvää yhteistyötä myös kuntien kanssa.
Kuntademokratian indikaattoriseuranta työryhmä
esittää, neljän indikaattoriryhmän seurannan
vakinaistamista. Ne ovat:
• kunnallisvaalit,
• kuntalaisbarometri,
• päättäjäbarometri sekä
• kuntien demokratiapolitiikan kartoitus.
Keskeisimpiin rekisteriaineistoihin lukeutuu
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä sekä Tilastokeskuksen keräämät vaalitilastot. Näitä tulisi demokratiaindikaattorityöryhmän mukaan kehittää
niin, että äänestysaktiivisuustiedot (kehitys, sukupuolen mukaan, kansalaisuuden mukaan, äänestysalueittain), edustavuus/rekrytoiminen (äänioikeutetut, ehdokkaat, äänet ja valitut sukupuolen mukaan), poliittiset voimasuhteet, sekä valtuustojen
henkilövaihtuvuus (valtuustoissa istuvat / uusia)
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analysoitaisiin jokaisen vaalin yhteydessä.
Näiden lisäksi olisi syytä kartoittaa äänestysaktiivisuuden muutoksia eri ikäluokissa, kunta- /äänestysalueotoksena vaaliluetteloista. Tämä on työlästä, sillä tieto joudutaan hakemaan manuaalisesti
vaaliluetteloista. Helsingin osalta vastaavat aineistot
on kerätty vuonna 2006. Myös muutaman muun
kunnan osalta tiedot ovat olemassa.
Kuntalaisten osallistumista ja osallistumiskäsityksiä olisi tämän lisäksi syytä tarkastella kerran
vaalikauden aikana toteutettavan kuntalaiskyselyn kautta. Olisi myös tärkeää, että tietoa kuntien
demokratiapolitiikan toteutumisesta kerättäisiin
yhteen ja dokumentoitaisiin säännöllisten kartoituksen turvin. Olemassa olevia tutkimusaineistoja
täydentämällä ja kohtuullisella lisärahoituksella
päästäisiin jo pitkälle. Tärkeimmät välittömät toimenpiteet ovat olemassa olevan tiedon kokoaminen kattavaksi ja helppokäyttöiseksi tietopankiksi,
pysyvän rahoituksen osoittaminen aineiston keruuseen, sekä aineistonkeruun ja analysoinnin vastuutahojen määrittäminen.

14.2.3 Kansalaisyhteiskuntaja järjestötutkimus
Kansalaistoiminnan tutkimusta ja opetustoiminnan kehitystä selvitettiin kansalaisvaikuttamisen
politiikkaohjelmassa teoksessa Kansalaistoiminnan
yliopistollinen opetus ja tutkimus (OM 13/2006).
Kansalaistoiminnan opetus ja tutkimus Suomessa
on selvityksen perusteella melko vilkasta, mutta
samalla hyvin sirpaleista. Selkeitä opetuksellisia tai
tutkimuksellisia keskittymiä ei ole, minkä vuoksi
kokonaiskuvaa kansalaisyhteiskunnasta ja sen merkityksestä Suomessa on vaikea muodostaa. Selvityksen perusteella kansalaistoiminnan opetusta ja tutkimusta tulisi koota selkeämmin hahmotettaviksi ja
toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Näin voitaisiin
helpommin muodostaa käsitys kansalaisyhteiskunnan koko kentästä ja sen kehityksestä, sekä löytää
keinoja kansalaisyhteiskunnan suotuisan kehityksen tukemiseksi.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma tuotti myös selvityksiä demokratiatutkimuksen tilasta
luodakseen kestävän tietopohjan demokratian ja
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kansalaisvaikuttamisen kokonaisarvioinnille. Ohjelmassa syntyi ehdotus kansalaisyhteiskuntaa koskevista säännöllisesti kerättävistä tutkimusaineistoista (OM 1/2006). Ohjelman demokratiaindikaattorihankeen osahankkeena käynnistettiin prosessi,
jonka tuloksena Jyväskylässä aloitettiin monitieteellinen Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden
maisteriohjelma OPM:n hankerahoituksella. Samalla perustettiin lahjoitusvaroin viisivuotinen
kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professuuri,
jonka tavoitteena on luoda kansalaisyhteiskunnan
tutkimuskeskus sekä kansalaisyhteiskuntatutkimukselle pysyviä yhteistyöverkostoja.
Tietopohja kansalaisyhteiskunnan ja järjestöosallistumisen tilasta ja kehityksestä on heikko.
Aihepiiriä koskeva tutkimus on ollut pirstaloitunutta eikä se ole ollut riittävän kattavaa, osin
tieteenalaerojen takia. Yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa olevan tutkimuksen lisäksi eri järjestöillä on tutkimustoimintaa omalta erityisalueeltaan. Eri tahojen yhteistyö tutkimuksen alueella
on myös puutteellista.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman aikana ja sen jälkeen on etsitty keinoja kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseen. Tietopohjan puutteellisuus
tekee tämän kehittämistyön vaikeaksi. Olemassa
oleva kotimainen ja kansainvälinen tutkimustieto
kertoo, että kansalaisyhteiskunnassa ja osallistumisesta on käynnissä muutossuuntia, jotka näkyvät
myös järjestöjen arjessa. Käytettävissä olevat tutkimustieto ei kuitenkaan tarjoa kokonaiskuvaa
perustavanlaatuisiin kysymyksiin siitä, millaisia
muutoksia kansalaisten järjestöosallistumisessa on tapahtunut ja mihin suuntaan esimerkiksi
nuorten järjestöosallistuminen on kehittymässä;
missä määrin jäsenten osallistumisen intensiteetti
on keventynyt ja jäsensuhde muuttumassa asiakassuhteen suuntaan; onko yhteiskunnallisesti suuntautunut järjestötoiminta yleisesti hiipumassa vai
tapahtuuko hiipumista vain osassa näitä järjestöjä;
millä tavoin järjestöt ovat sopeuttaneet toimintaansa jäsenten ja uusien sukupolvien muuttuviin
odotuksiin jne.

Tutkittua tietoa tarvitaan:
• kansalaisten osallistumisen ja sitoutumisen
mahdollisuuksista ja muutoksista,
• osallistumisen eroista,
• järjestöosallistumisen tilasta,
• uusista osallistumisen muodoista,
• kansalaisyhteiskunnan ja demokratian suhteesta,
• kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion
suhteesta,
• kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskinäisistä
suhteista,
• kansalaisten odotuksista kansalais- ja
järjestötoimintaa kohtaan,
• teorian ja tutkimuksen, kehittämisen ja
vaikuttavuuden sekä kansalaisyhteiskunnan
käytäntöjen kokonaisuudesta.
Tutkitun tiedon avulla on mahdollista saada jäsentynyt kokonaiskuva suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta sekä kansalaistoiminnasta ja yhdistyslaitoksesta ja näiden kehityshaasteista.
Kansalaisyhteiskunnan ilmiöihin liittyvä tutkimustieto ei tarjoa nykyisellään hedelmällisiä lähtökohtia uusien innovaatioiden toteuttamiselle ja
kansalaisyhteiskunnan kehittämistoiminnalle. Siksi
tarvitaan monipuolista, tieteiden välistä tutkimusta,
jotta päästään parempaan kokonaiskuvaan laajasta
tutkimusalueesta. Lisäksi tarvitaan tutkimusyhteistyötä ja synergiaetuja järjestöjen oman tutkimustoiminnan, yliopistojen ja muiden oppilaitosten
tekemän tutkimustoiminnan välille.
Tarvetta on sekä kansalaisyhteiskunnan tilaa
selvittävälle perustutkimukselle että tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa käytännön tietoa yhdistävälle
tutkimukselle. Myös kansalaisyhteiskuntaa kuvaavia määrällisiä aineistoja tulisi kerätä useammin ja
johdonmukaisemmin. Tiedon tuottaminen edellyttää riittävien resurssien turvaamista tutkimukselle
eri toimijatahoilla.
Keskeisiä toimenpiteitä kansalaisyhteiskunnan
tutkimuksen edistämiseksi ovat edellytysten
luominen:
• tieteellisen perustutkimuksen tekemiselle,
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• soveltavan tutkimustiedon tuottamiselle,
• kansalaisyhteiskuntaa koskevan tutkimustiedon

koordinoinnin lisäämiselle,
• kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen perustamiselle ja
• systemaattisen ja pitkäjänteisen
demokratiaindikaattoriseurannan luomiselle.

14.2.4 Muu demokratiaja osallisuustutkimus
Monet demokratiateoreetikot ovat huolissaan
edustuksellisen demokratian tarjoamista vähäisistä
osallistumismahdollisuuksista ja äänestysvilkkauden laskevasta trendistä vanhoissa demokratioissa.
Tämän vuoksi painotetaan yhä vahvemmin osallistuvan demokratian hyötyjä edustuksellisen demokratian rinnalla. Vankempaa tietopohjaa tarvitaan
muun muassa uusista osallistumismahdollisuuksista ja siitä, miten kansalaiset käyttävät osallistuvan
demokratian kanavia sekä siitä, minkälaisia osallistumisen kanavia eri sukupolvet näyttäisivät Suomessa valitsevan. Suoran demokratian kannatusta
ja osallistuvan demokratian menetelmien käyttöä
on Suomessa tähän asti tutkittu varsin vähän, ja
tutkimusaineistoja aiheesta löytyy varsin niukasti.
Osallistuvaan demokratiaan liittyviä kysymyspatteristoja sisältyy muun muassa kansalliseen vaalitutkimukseen sekä kansainväliseen ESS-tutkimukseen. Näistä tarvittaisiin kuitenkin huomattavasti
kattavampia ja pidemmän aikajänteen kuvaavia
tietosisältöjä. Mikäli eduskuntavaalitutkimus jatkossa toteutetaan säännöllisesti eduskuntavaalien
yhteydessä tukee se myös osallistuvan demokratian
seurantaa.
Uusien osallistumismuotojen, kuten verkkodemokratian, tutkiminen on Suomessa tähän asti
jäänyt verrattain vähäiselle huomiolle. Tutkimusala
kehittyy nopeasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keskeistä on tutkimusalan yhtenäistäminen selkeyttämällä ja yhdenmukaistamalla käytössä olevaa
terminologiaa sekä osallistumisen vaikuttavuuden
mittareita. Alalla tehty tutkimus on toistaiseksi ollut
pääasiassa hallintolähtöistä – onkin esitetty, että tulevaisuudessa tarvitaan ennen kaikkea kansalaisten
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näkökulmasta tehtyä tutkimusta verkossa tapahtuvasta osallistumisesta ja sen kehittämisestä. Tehtyä
tutkimusta määrittää myös projektien paikallisuus
ja lyhytkestoisuus. Tarvetta olisikin erityisesti yhtenäisillä muuttujilla tehtyyn pitkäjänteiseen seurantatutkimukseen. Oikeusministeriön demokratian
vastuualueen indikaattorityötä varten Tilastokeskuksen vuotuiseen suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimukseen liitettiin vuonna
2008 muutamia kysymyksiä e-demokratiasta ja
kansalaisten sähköisestä osallistumisesta. Näitä kokonaisuuksia tulisi myös jatkossa seurata kyseisessä
tutkimuksessa.
Yhteiskunnallinen kasvatus on yksi tärkeimmistä koulutusjärjestelmälle asetetuista tavoitteista.
Oppilaitoksissa annettava kansalaiskasvatus ja yhteiskuntaopin opetus ovat tärkeimpiä keinoja, joilla
yhteiskunta voi pyrkiä vaikuttamaan kansalaisten
yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan. Demokratiakasvatuksen vaikutusta on tähän asti tutkittu
varsin vähän. Erityinen tarve olisi saman luokkatason oppilaiden yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen kehittymisen seuraamiseen, jotta voitaisiin selvittää missä vaiheessa tietämyksen ja yhteiskunnallisen kiinnostuksen eriytyminen alkaa ja minkälaiset
tekijät mahdollisesti edistävät tätä polarisoitumista.
Määräajoin tulisi myös kerätä laajamittaisempia
oppilas-, opettaja- ja oppilaitoskyselyjä, jotka ovat
kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tällä hetkellä kansainvälinen Civic-kysely, jossa kartoitetaan nuorten
osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, on toteutettu kaksi kertaa. Myös opettajankoulutukseen
sisältyvää yhteiskunnallista opiskelua tulisi voida
seurata systemaattisesti. 213
Maahanmuuton kasvamisen ja moninaisuuden
lisääntymisen myötä monikulttuurisuus- ja ihmisoikeuskysymykset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Maahanmuuton ja ihmisoikeuksien tutkimus on
Suomessa vielä vähäistä ja aihepiirin tutkimustyö
kehittymätöntä. Ihmisoikeusselonteossa tullaan ehdottamaan ihmisoikeusinstituutin perustamista. 214
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan aloitteesta
on toteutettu esiselvitys (ajalla 1.11.2008–28.2.2009)
maahanmuuttajien integroitumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan (Maahanmuuttajien integroi-
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tuminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri
osa-alueilla, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta
9/2009). Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien kotoutumista koskevan
tutkimuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että
se palvelisi mahdollisimman hyvin asiantuntijoita,
poliittisia päättäjiä, käytännön toimijoita sekä myös
maahanmuuttajia ja heidän kotoutumistaan. Yhtenä esiselvityksen johtopäätöksenä oli, että tarvitaan tarkempaa tutkimustietoa maahanmuuttajien
poliittisesta aktiivisuudesta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä sekä maahanmuuttajien yhdistysten, suomalaisten yhdistysten ja suomalaisen yhteiskunnan
välisistä suhteista.

14.3 Toiminnan
organisointi ja rahoitus
Riittävien, luotettavien ja vertailukelpoisten aikasarjojen ja kansainvälisesti vertailukelpoisten aineistojen tuottaminen edellyttää pitkäaikaista sitoutumista tutkimusaineistojen keruuseen.
Demokratian tietopohjan vahvistamiseen
tarvitaan:
• koordinoinnin ja yhteistyön lisäämistä,
• tutkimusaineistojen keruun ja tutkimustyön
rahoituksen lisäämistä ja selkiyttämistä,
• tutkimustiedon hyödyntämisen lisäämistä
hallinnon sisällä ja
• tutkimustulosten parempaa kommunikointia
kansalaisille.
Demokratiatutkimuksen organisointi
Demokratiatutkimuksen järjestelmälliseen läpiviemiseen tarvitaan myös koordinoiva taho. Luonteva
koordinoiva taho on oikeusministeriön demokratian
vastuualue, joka tällä hetkellä jo osittain toimii tässä
roolissa. Koordinoivan tahon rooli tulisi painottua
tutkimusrahoituksen edistämiseen ja tietojen kokoamisen ja hyödyntämisen tukitoimiin, kuten tiedottamiseen. Sen tulisi vastata indikaattoritietojen
ja aihealueen tutkimuskentän koordinaatiosta siten,
että indikaattoreiden säännönmukainen kerääminen
ja tietojen hyödyntäminen on mahdollista.
Tutkimustoimenpiteiden tehokas koordinointi

ja tutkimustiedon tehokas hyötykäyttö hallinnossa
onnistuu kuitenkin parhaiten yhteistyöhankkeena.
Demokratiaindikaattoreiden kehittämistyöhön
tulisi perustaa pysyvä työryhmä, johon oikeusministeriön lisäksi luontevasti kuuluisi edustus valtiovarainministeriön kuntaosastolta sekä hallinnon
kehittämisosastolta, Suomen Kuntaliitosta, keskeisistä yliopistoista ja Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnasta. Ministeriöiden demokratiaverkosto puolestaan muodostaa tärkeän kanavan
tutkimustulosten välittämiseen eri hallinnonalojen
tietoisuuteen. Kevyemmässä mallissa demokratiaindikaattoreiden koordinointivastuu on useammalla
taholla, joiden toiminnan piiriin muutenkin liittyy
demokratian seuraaminen ja tiedottaminen.
Lähtökohtana on, että kunkin indikaattoriaineiston kokoaa jokin puolueeton, alan tutkimusaineistoja vakiintuneesti keräävä ja asianmukaisesti kilpailutettu tutkimuslaitos tai tilastointiin tai
tutkimusten tekoon erikoistunut viranomainen.
Tutkimusaineistot hyödynnetään sekä tutkijoiden
virkatyönä että erillishankkeille suunnattavan rahoituksen turvin. Aineistojen laajemmasta käytöstä
ja analysoinnista vastaisivat kuitenkin tutkijayhteisö, yliopistot ja tutkimuskeskukset. Tutkimuksen
tarkemmat tarpeet ja käytäntö määräytyvät tutkijoiden ja tieteensisäisten vaatimusten perusteella.
Kansainväliset yhteistyöverkostot ja kansainvälinen vertailtavuus ovat välttämättömiä työkaluja suomalaista demokratiaa tutkittaessa. Vain niiden avulla
voidaan ymmärtää suomalaisia erityispiirteitä ja kehitystrendejä. Näin ollen myös tutkimusaineistojen
keruu tulisi suunnitella kansainvälisessä yhteistyössä.
Indikaattoriaineistojen työstäminen käyttökuntoon, niiden arkistointi ja tarjoaminen julkiseen
käyttöön sekä niistä tiedottaminen kuuluvat luontevasti Suomen yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle
(FSD) sekä Tilastokeskukselle. Tutkimusaineistot
olisi pääosin syytä arkistoida Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon ja niiden tulisi olla tutkijoiden ja
hallinnon vapaassa käytössä. Tavoitteena voisi myös
olla tuottaa sarjajulkaisu, jossa tietoarkisto raportoi
uusista aineistoista ja niiden keskeisimmistä tuloksista. Näin tutkimustieto voitaisiin paremmin ja
laajemmin hyödyntää hallinnossa ja kansalaisten
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keskuudessa. Myös Tilastokeskuksen keräämiä tutkimusaineistoja olisi syytä pyrkiä entistä laajemmassa mittakaavassa luovuttamaan korvauksetta
tutkijoiden ja hallinnon käyttöön. Näin voitaisiin
varmistaa tutkimusaineistojen tehokas saatavuus
ja käyttö.
Tavoitteena tulisi olla pyrkiä lisäämään demokratiatutkijoiden yhteistyötä, jolloin tiedot käytetään tehokkaasti demokratiapolitiikan tueksi. Näiden toimenpiteiden pohjalta tulisi säännöllisesti,
esimerkiksi hallituskausittain, tuottaa demokratiapoliittinen asiakirja tai selonteko, jossa arvioidaan
suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä.
Demokratiatutkimuksen rahoitus
Keskeisiä kysymyksiä demokratiaindikaattorien
ja -tutkimuksen kehittämisessä ovat aineiston keruun organisointi ja rahoitus. Uusien tietosisältöjen kerääminen ei pääosin ole mahdollista ilman
lisäresursseja. Demokratiatutkimus ja demokratiaindikaattorit-hankkeiden läpivieminen edellyttää,
että jokin taho rahoittaa indikaattorien keräämistä
ja analysointia sekä muuta demokratiatutkimusta.
Myös rekisteritietojen keruun vahvistaminen (esimerkiksi nuorten äänestysaktiivisuuden seuraaminen) edellyttää resursointia. Aineistonkeruun kohtuullisella resursoinnilla, toimijoiden yhteistyöllä
ja suunnittelun kehittämisellä voitaisiin vahvistaa
merkittävästi eri aihealueiden tietosisältöjen pitkäaikaisseurantaa.
Demokratiatutkimuksen jatkuvuuden turvaamiseksi tulisi valtion sektoritutkimusta kehitettäessä demokratiatutkimukselle osoittaa riittävät
vuotuiset määrärahat. Demokratiaindikaattoreiden aineistonkeruun ja raportoinnin kustannukset
olisi luontevaa sisällyttää osaksi valtion sektoritutkimuksen rahoitusta, koska aineistojen keruun ja
analysoinnin tulisi aihekokonaisuuden luonteesta
johtuen olla pysyväluonteista ja pitkäkestoista ja
tutkimus palvelisi suoraan hallinnon tarpeita. Demokratiaindikaattorihanketta ei ole mahdollista
rahoittaa Suomen Akatemian tai muun yliopistorahoituksen puitteissa, koska aineistokeruu vaati pitkäjänteistä sitoutumista, johon projektiluonteinen
rahoitus ei sovellu. Aineiston analysointi voitaneen
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sen sijaan osittain toteuttaa osana yliopistotutkijoiden normaalia virkatyötä ja Suomen Akatemian,
opetusministeriön sekä muun projektirahoituksen
turvin.
Oikeusministeriö korostaa tutkimusstrategiassaan, että julkista tutkimusjärjestelmää kehitettäessä on huolehdittava, että koko valtioneuvostoa
hyödyttävät tutkimusalueet kuten lainsäädäntötutkimus ja demokratiaan ja kansalaisten oikeusturvaan liittyvä tutkimus saavat riittävän painoarvon.
Lähivuosina tarvitaan myös lisää sitomattomilla
tutkimusmäärärahoilla rahoitettavaa tutkimusta,
etenkin kansainvälistymiseen, demokratiapolitiikkaan ja säädöspolitiikkaan liittyen. Strategiassa
myös nostetaan esille yliopistollisen perustutkimuksen vähäisyys useilla tutkimusaloilla, joihin
oikeusministeriön tiedontarve kohdistuu, sekä
puute käytettävissä olevista tilastoista. Toisinaan
joudutaan selvittämään aikaa ja resursseja vaativien tutkimusten avulla perusasioita, joista pitäisi
olla saatavissa jatkuvaa seurantatietoa tilastoista.
Pelkästään uudistamalla tutkimuksen ohjausjärjestelmää ei keskeisiä tutkimuksen katvealueita kyetä
peittämään, vaan tarvitaan valtioneuvostotason
päätöksiä tutkimusresurssien uudelleen suuntaamisesta.215
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (7.4.2005)
mukaan julkista tutkimusjärjestelmää tullaan lähivuosina rakenteellisesti kehittämään toiminnallisena kokonaisuutena tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun ja relevanssin jatkuvaksi parantamiseksi. Valtion sektoritutkimusjärjestelmän uudistus on
parhaillaan käynnissä. Valtioneuvoston kanslian
sektoritutkimustyöryhmän mietinnön mukaan216
sektoritutkimus tulisi nähdä poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan kehittämisen strategisena
resurssina, sekä keskeisenä johtamisen välineenä.
Sen mukaan kehittämistyö vaatii sekä tiedon hyödyntämisen että sen tuottamisen parantamista ja
tehostamista. Näistä näkökohdista työryhmä on
ehdottanut sektoritutkimusjärjestelmän laajaa
uudelleen organisointia.
Työryhmä on ehdottanut, että käyttöön otettaisiin erityinen konsortiomalli sektoritutkimuksenohjaamiseen. Malli perustuu keskeisiltä osiltaan ti-
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laaja-tuottaja-mallille. Mallissa eri omistajista (ministeriöt) sekä tutkimuksen muista hyödyntäjistä ja
asiantuntijoista koostuvat tilaajakonsortiot laatisivat tutkimusagendan sekä ohjaisivat ja linjaisivat
tutkimusalueidensa kilpailutusta. Tutkimustiedon
tuottajat, eli tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot puolestaan
kilpailisivat tutkimusohjelmien tehtävistä laadulla
ja relevanssilla. Tällainen malli soveltuu myös hyvin
demokratiatutkimuksen tukemiseen, edellyttäen
että se sisällytetään osaksi valtion sektoritutkimuksen rahoitusta. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
suoritettavien tutkimusten aineistonkeruut voidaan rahoittaa joko niin, että hankkeet kilpailutetaan tai että rahoitus ohjataan suoraan joillekin
tutkimusryhmille tai tietopalveluorganisaatioille,
jotka ovat erikoistuneet aineistojen suunnitteluun,
analysoimiseen, säilyttämiseen ja jakeluun.
Demokratiaindikaattoriaineistojen laajempi
analysointi sekä muu aiheeseen liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus olisi sen sijaan luontevaa
rahoittaa pitkälti yliopistojen omilla tutkimusmäärärahoilla ja projektirahoituksella. Keskeisiä rahoittajia tulisi näin ollen edelleen tulevaisuudessa olla
opetusministeriö ja Suomen Akatemia.

14.4 Demokratia-arviointi
Demokratian toimivuuden arviointiin on kehitetty lukuisia erilaisia kansainvälisesti käytettyjä
mittareita. IDEA-järjestö (International Institute
for Democracy and Electoral Assistance) on kehittänyt demokratian arviointiin menetelmän, joka
sopii niin kehittyvien kuin kehittyneidenkin demokratioiden arviointiin ja ottaa huomioon arvioitavan maan kansalliset erityispiirteet. IDEA on
kansainvälinen hallitustenvälinen organisaatio,
joka on perustettu tukemaan vakaata demokratiaa
maailmanlaajuisesti. Organisaation tavoitteena on
vahvistaa demokraattisia instituutioita ja demokraattisia prosesseja. Myös Suomi on IDEAn jäsen
ja rahoittaa sen toimintaa.
Säännöllisesti toteutettuna demokratian arviointi auttaa hahmottamaan demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvää myönteistä kehitystä
sekä toisaalta demokratian toimivuuteen liittyviä

ongelmakohtia. Se toimii eräänlaisena demokratiaseurannan työkaluna. Demokratia-arviointeja
on viime vuosien aikana tehty muun muassa Alankomaissa, Englannissa ja Australiassa sekä useassa
Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maassa, ja niistä
on saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Australiassa demokratian arvioinnista on tehty vakiintunut
käytäntö, jonka turvin määrätyin väliajoin seurataan demokratian sekä määrättyjen ongelmaalueiden tilanteiden kehitystä.
Demokratian arviointi on laaja ja monimutkainen tehtävä, johon sisältyy monia kansallisia
erityispiirteitä. IDEA:n kehittämä menetelmä on
osoittautunut käyttökelpoiseksi työvälineeksi arvioida demokratiaa hyvin erilaisissa maissa. Menetelmä mukautetaan ja suunnitellaan sopimaan
maakohtaiseen kontekstiin, ja sen toteuttamisesta
vastaa kansallinen arviointiryhmä. IDEA:n kehittämä kysymyspatteristo ja tutkimusmenetelmä
ohjaavat kansallisen arviointiryhmän toimintaa.
IDEA:n demokratia-arviointimenetelmä koostuu neljästä moduulista. Ensimmäisessä tutkimusmoduulissa arvioidaan lainsäädännön, oikeuslaitosten ja oikeuskäytäntöjen toimintaympäristöä,
täytäntöönpanoa ja oikeudenmukaisuutta. Tähän
sisältyvät myös muun muassa kansalaisoikeudet
sekä sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet. Toisessa
tutkimusmoduulissa arvioidaan edustuksellisen
demokratian toimivuutta. Arviointiin sisältyvät
muun muassa vaalit, poliittiset puolueet, hallituksen toiminta, parlamentti ja julkisen hallinnon
läpinäkyvyys. Demokratia-arvioinnin kolmannessa tutkimusmoduulissa tarkastellaan kansalaisyhteiskunnan toimivuutta, kansalaisosallistumista ja
median vapautta. Neljännessä tutkimusmoduulissa
arvioidaan puolestaan demokratiaan kohdistuvia
ulkoisia vaikutuksia sekä kansainvälistä demokratiayhteistyötä ja demokratian edistämistyötä.
IDEA-järjestö tarjoaa menetelmät ja avun
demokratia-arvioinnin tekemiseen, mutta itse arviointi voidaan toteuttaa joko virkamiesvetoisena
hankkeena tai ulkopuolisten tutkijoiden toteuttamana. Tärkeätä on, että hallinto sitoutuu ja aktiivisesti osallistuu arviointiin ja että kansalaisille
annetaan aktiivinen rooli arviointiprosessissa.

OSA 3: Demokratian edellytysten turvaaminen

Demokratian kokonaisarvioinnin toteuttaminen, joka kattaa kaikki edellä esitettyä neljä osaaluetta, kestää noin vuoden ja sen kustannukset
on arvioiltaan noin 150.000 euroa. Kokonaisarvioinnin tekemiseen vaaditaan vähintään neljän
ihmisen työpanos. On myös mahdollista toteuttaa
yksi tutkimusmoduuleista kerallaan. Tällaisen arvioinnin kesto on 3–6 kuukautta ja kustannukset
noin 50.000 euroa. Demokratian arviointimenetelmään voi tarkemmin tutustua IDEA:n menetelmäoppaassa.

14.5 Johtopäätöksiä
Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, ei Suomessa
toistaiseksi ole toteutettu laaja-alaisia demokratian
tilaa ja tulevaisuutta arvioivia tutkimushankkeita.
Tämä vaikeuttaa suomalaisen demokratian tilan
arvioimista. Suomi ei myöskään sijoitu demokratiaa ja vaaleja mittaavien empiiristen aineistojen
suhteen kansainvälisessä vertailussa kovin korkealle. Demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvä
tutkimus on hajanaista, eikä selkeätä kokonaiskuvaa kansalaisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, kansalaisten ja hallinnon välisestä vuorovaikutuksesta tai kansalaisyhteiskunnan toiminnasta ole
helppoa muodostaa.
Suomalaisen demokratian ja kansalaisvaikuttamisen tilaa sekä demokratiatutkimuksen tilaa
kartoitettiin laajasti Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa (2003–2007). Ohjelma pyrki
tuottamaan taustaselvityksiä muun muassa demokratiatutkimuksen tilasta luodakseen kestävän
tietopohjan demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kokonaisarvioinnille. Ohjelma myös osallistui
Vaalit ja demokratia Suomessa -tutkimushankkeen
kustannuksiin sekä johti Suomen demokratiaindikaattorit -hanketta, jonka tuotoksena syntyi ehdotus Suomen demokratiaindikaattoreiksi.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman aikana ja sen jälkeen tehtyjen selvitysten perusteella
näyttää ilmeisen tärkeältä, että demokratiatutkimukselle kyetään luomaan pysyvämmät puitteet
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ja vakaampi rahoituspohja. On ehdotettu, että
valtion sektoritutkimusta kehitettäessä demokratiatutkimukselle tulisi osoittaa riittävät vuotuiset
määrärahat, joilla luotaisiin edellytyksiä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen piirissä
tapahtuvalle hallinnon ja järjestöjen kehittämistyötä tukevalle tutkimukselle.
Samoin tulisi käynnistää systemaattinen ja pitkäjänteinen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan
kehityksen seuranta, joka koostuisi demokratiaindikaattoriseurannasta ja tarvittavasta muusta tutkimuksesta. Tietyt tutkimusteemat sijoittuvat luontevasti eri ministeriöiden toimialueelle ja niitä voisi
näin ollen myös tukea osoittamalla ministeriöille
riittävät tutkimusmäärärahat. Tämä palvelisi hallinnon demokratian kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Demokratiaseurannan koordinaatiovastuu
olisi perusteltua osoittaa oikeusministeriölle.
Samoin tulisi selvittää edellytykset vahvistaa
tilastokeskuksen tilastointia tukemaan nykyistä
paremmin demokratiatutkimuksen tarpeita. Vaalipaikkojen sähköistäminen, eli sähköisen äänestysrekisterin käyttöönotto kaikilla äänestyspaikoilla
helpottaisi osaltaan nimenomaan vaaleihin liittyvää tilastointia.
Osallistumisen ja vaikuttamisen asenteita ja
esteitä ei tällä hetkellä riittävästi tunneta. Olisikin
syytä käynnistää niitä koskeva tutkimushanke.
Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen.
Tulisi myös selvittää, miten Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle voitaisiin
luoda toimintaedellytykset. Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä on muun muassa koota yhteen akateemista tutkimusta, soveltavaa tutkimusta
ja järjestöjen selvitysten tuottamaa kansalaisyhteiskuntaa koskevaa tutkimustietoa, analysoida
kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja kehityssuuntia
sekä tarjota osaltaan tukea kansalaisyhteiskunnan
piirissä tapahtuvalle kehittämistyölle. 
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Päätössanat



Demokratiapoliittinen keskustelu on aktivoitunut Suomessa ja muualla Euroopassa
2000-luvulla kansalaisten osallistumisessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä havaittujen muutosten
seurauksena. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 2003–2007 nosti suomalaisen demokratian tulevaisuuden ja kansalaisvaikuttamisen edistämisen suomalaisen julkisen hallinnon yhteiseksi
haasteeksi.
Demokratiapolitiikka on Suomessa melko uusi
ja vakiintumaton käsite. Asiakirjan luvussa 2 on käsitelty suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteita
sekä Pohjoismaiden kokemuksia demokratiapolitiikan valmistelusta. Demokratiapolitiikalla tarkoitetaan valtion tai julkisen vallan tietoista ohjelmaa
demokratian edistämiseksi. Oikeusministeriön
selvityksessä vuodelta 2004 arvioitiin muiden Pohjoismaiden kokemusten perusteella, että Suomessa
tulisi luoda pitkän aikavälin demokratiapolitiikkaa.
Pohjoismaisten esimerkkien perusteella nostettiin
esille muiden muassa kysymykset demokratiakasvatuksen kehittämisestä, vaalijärjestelmän toimivuudesta sekä uusien äänestys- ja osallistumismenettelyjen kehittämisestä. Selvityksessä todettiin,
että demokratian vahvistaminen edellyttää sekä
tietoa demokratian tilasta ja kehittämistarpeista
että konkreettisia toimenpiteitä.
Tämän demokratiapoliittisen keskusteluasiakirjan pohjana toimivat kansalaisvaikuttamisen
politiikkaohjelmassa 2003–2007 tehdyt selvitykset
ja raportit. Politiikkaohjelman keskeisiin havaintoihin kuului, että demokratiaa koskeva tietopohja on Suomessa vaillinainen. Suomessa ei muiden
Pohjoismaiden tavoin ole toteutettu pitkäjänteistä
demokratiatutkimusta ja -seurantaa. Tämä merkitsee, että myös demokratiapolitiikkaa joudutaan
valmistelemaan osittain puutteellisin tiedoin.
Kansalaisten osallistumista ja kansalaisyhteis-
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kunnan muutossuuntia koskevat tutkimukset herättävät aiheellista huolta suomalaisen demokratian
tulevaisuudesta. Suomalaisen kansanvallan kehitykselle on ominaista osallistumisen ja aktiivisuuden vahva polarisoituminen muiden muassa iän,
koulutuksen ja varallisuuden mukaan. Näitä kehityssuuntia on tärkeää seurata ja arvioida. Tästä syystä olisikin perusteltua antaa eduskunnalle esimerkiksi kymmenen vuoden välein demokratiaselonteko, jossa arvioitaisiin suomalaisen demokratian
tilaa ja kehitystä, demokratiatyön onnistumista
sekä sitä, minkälaisia toimenpiteitä demokratian
vahvistaminen Suomessa jatkossa edellyttää.
Tämä demokratiapoliittinen keskusteluasiakirja pyrkii nostamaan esiin keskeiset suomalaisen
demokratian haasteet ja kehityssuunnat. Varsinaisen demokratiaselonteon toteuttaminen edellyttää
kuitenkin vahvempaa tietopohjaa ja sen pohjalta
tehtävää analyysiä suomalaisen demokratian tilasta. Asiakirjassa on esitetty, että ennen ensimmäisen demokratiaselonteon antamista toteutettaisiin
monipuolinen suomalaisen demokratian arviointi kansainvälisen demokratiainstituutti IDEA:n
arviointimenetelmällä.
Asiakirjassa ei ole juurikaan tarkasteltu suomalaisen demokratian kehittämistä sen eri instituutioiden tai järjestelmän toimivuuden tasolla. Nämä
ovat kysymyksiä, jotka on syytä ottaa keskeisinä tarkasteluun Suomen demokratian maa-arviointia ja
demokratiaselontekoa laadittaessa.
On tärkeää huolehtia, että demokraattinen
järjestelmä – ja esimerkiksi vaalijärjestelmä sen
osana – on toimiva ja kansalaisten näkökulmasta
uskottava. On myös tärkeää, että järjestelmä antaa
tilaa ja luo edellytyksiä vahvalle kansalaisyhteiskunnalle ja aktiiviselle kansalaistoiminnalle. Tätä
asiakirjaa valmisteltaessa keskeiseksi läpileikkaavaksi näkökulmaksi nousi kuitenkin järjestel-
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män kehittämisen sijaan vuorovaikutteisuuden
ja keskustelevan kulttuurin ja toimintatapojen
kehittäminen. Vuorovaikutteisuus ja dialogisuus
nousevat esille yhtä lailla pohdittaessa puolueiden
asemaa, kuntademokratiaa, kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudennäkymiä, hallinnon toiminnan
kehittämistä, sananvapautta ja mediaympäristöä,
demokratiakasvatusta kuin suoraa demokratiaa ja
verkko-osallistumistakin. Tietoyhteiskuntakehitys
on tuonut mahdollisuuden kehittää uusia kanavia
ja menetelmiä vuorovaikutukselle, osallistumiselle
ja vaikuttamiselle. Teknologia ei kuitenkaan yksin riitä vahvistamaan demokratiaa, jos prosessit,
toimintatavat ja kulttuuri eivät tue deliberatiivista
keskustelua ja yhteistä asioiden valmistelua.
Kansanvallan toteutumisen kannalta on tärkeää,
että yhä uudet sukupolvet löytävät mielekkäät
kanavat osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen
valmisteluun ja päätöksentekoon. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa edistämään yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan
ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kansanvaltaa ei voida, eikä sitä tule kehittää
ja ylläpitää ylhäältäpäin. Julkinen valta voi kuitenkin luoda kansanvallan toteutumiselle edellytyksiä
kehittämällä kansanvallan toteutumista edistäviä
menettelytapoja, prosesseja ja kanavia sekä huolehtimalla, että kansalaisilla on valmiudet ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. 
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