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NUORTEN JA IKÄIHMISTEN 
VAIKUTTAMISPÄIVÄ - TAUSTA JA 
PÄIVÄN VALMISTELUT
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Tausta
Valtiovarainministeriö koordinoi Suomen avoimen hallinnon toisen toimintaohjelman 
toteutusta vuosina 2015-2017. Ohjelmassa Suomi on sitoutunut kehittämään 
hallinnon selkeyttä, tietovarantojen avoimuutta, avoimuutta viranomaistoiminnassa 
sekä lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuutta.

Osana toimintaohjelman toteutusta Valtiovarainministeriö järjesti yhdessä 
ajatushautomo Demos Helsingin kanssa 27.4.2017 klo 9–15  yhteisen 
vaikuttamispäivän (ent. osallisuusleiripäivä) nuorille ja ikäihmisille Hollolassa. 

Prosessin tarkoituksena oli kehittää ja testata vaikuttamispäivän konseptia hallinnon 
uutena työkaluna kuulla ja osallistaa ihmisiä valmistelutyöhön entistä paremmin. 
Päivän teemana oli hyvä ja turvallinen vanhuus tulevaisuudessa. Tarkoituksena oli, 
että sekä nykyiset että tulevat vanhukset (eli nykyiset nuoret) kokevat teemaan 
kiinnostavaksi. 

Ajatushautomo Demos Helsinki vastasi päivän konseptoinnista, menetelmistä, 
fasilitoinnista ja tulosten yhteenvedosta yhteistyössä Valtiovarainministeriön kanssa. 
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Päivän valmistelut
Nuorten ja ikäihmisten vaikuttamispäivä valmisteltiin Valtiovarainministeriön Avoin hallinto -tiimin ja 
Demos Helsingin yhteistyöllä yhteisissä tapaamisissa syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Demos Helsinki 
oli päävastuussa päivän konseptoinnista, sisällöstä, menetelmistä, fasilitoinnista, juontamisesta ja 
tulosten yhteenvedosta.  Avoin hallinto -tiimi vastasi päivän teeman valinnasta sekä (yhdessä Hollolan 
nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kunnan kanssa) osallistujien rekrytoinnista, tilasta 
ja tarjoiluista. 
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Tavoite
Vaikuttamispäivän tavoitteena oli

● Yhteiskehittää uusia keinoja/väyliä, joiden kautta nuoret ja ikäihmiset 
voivat entistä paremmin vaikuttaa ministeriöiden valmistelutyöhön ja 
päätöksentekoon varmistaakseen hyvän ja turvallisen vanhuuden 
nykyisille ja tuleville ikäihmisille.

● Ymmärtää, mitkä asiat liittyen hyvään ja turvalliseen vanhuuteen 
osallistujia erityisesti kiinnostavat.

● Kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia nykyisistä vaikuttamisen 
väylistä.

● Kerätä palautetta tämänkaltaisesta työpajaprosessista osallistumisen 
tapana.
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Osallistujat
Leiripäivään osallistui 8 nuorta, 15 ikäihmistä sekä yksi Hollolan kunnan edustaja. Kutsut 
tilaisuuteen lähetettiin Hollolan Nuorisovaltuuston ja Hollolan Vanhus- ja vammaisneuvoston 
kautta.

Lisäksi päivässä kuultiin alustukset seuraavilta asiantuntijoilta Vaikuttajan markkinat 
-pienryhmäpisteillä:

Sami Demirbas, Oikeusministeriö (Verkkovaikuttaminen)
Katju Holkeri ja Johanna Nurmi, Valtiovarainministeriö (Virkamiehiin yhteydessä oleminen)
Helena Haaja, Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry (Järjestövaikuttaminen)
Onerva Martikainen, VTK/ Helsingin yliopisto (Äänestäminen ja puoluetoiminta)
Kimi Uosukainen, Nuva ry (Nuorisovaltuustot)
Katriina Haapakangas, Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto (Vanhusneuvostot)

Päivän fasilitoi ja juonsi kuusi Demos Helsingin asiantuntijaa. 
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PÄIVÄN KULKU
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Päivän ohjelma
9.00 Tervetuloa! Päivän ohjelma 
Esittäydytään toisillemme
9.20 Alustus: Miten päätöksenteko ja valmistelu toimii valtionhallinnossa ja milloin 
kansalaiset voivat vaikuttaa siihen? / Johanna Nurmi & Katju Holkeri, Avoin Hallinto -tiimi, 
Valtiovarainministeriö
9.40–10.50 Vaikuttajan markkinat
11.00–11.25 Vaikuttajan markkinoiden purkukeskustelu ja ohjeistus seuraavaan vaiheeseen
11.30–12 Pienryhmätyöskentely: Uudet, entistä paremmat vaikuttamisen tavat
12.00–12.45 Lounas
12.45–13.45 Pienryhmätyöskentely jatkuu
13.45–14.00 Tauko
14.00–14.30 Ryhmät esittelevät työnsä tulokset muille
14.30–15.00 Yhteinen loppukeskustelu, seuraavat askeleet ja palautepostikorttien täyttö
15.00 Työpaja päättyy
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Päivän kulku 1/5
Päivän aloitus 9.00–9.40

- Päivä aloitettiin osallistujien tutustumisella, jonka tarkoituksena oli tuoda luottamusta ja 
rentoutta yhteisen työskentelyn pohjaksi. 

- Tätä seurasi Demos Helsingin lyhyt alustus, joka käsitteli vaikuttamisen toimintaympäristön 
muutosta. Alustuksen tarkoituksena oli liittää päivän työskentely isompaan kuvaan ja 
motivoida osallistujia näyttämällä, että käsiteltävä aihe on ajankohtainen ja tärkeä. 

- Tämän jälkeen Avoin hallinto -tiimi kertoi, miksi päivä on järjestetty sekä kertasi vielä, 
minkälaisissa asioissa ja milloin kansalaiset voivat vaikuttaa valtionhallinnon 
päätöksentekoon ja valmistelevaan työhön. Alustuksen tarkoituksena oli ohjata tulevaa 
työskentelyä oikeisiin asioihin: Kehittämään sellaisia vaikuttamisen keinoja, joita ei vielä ole 
olemassa sekä keinoja, jotka toimivat erityisesti valtionhallinnon tasolla.
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Päivän kulku 2/5
9.40–10.50 Vaikuttajan markkinat

Aamupäivä jatkui Vaikuttajan markkinat -nimisellä vaiheella. Osallistujat saivat vierailla kolmella Vaikuttajan 
markkinoiden pisteellä, joilla eri asiantuntijat kertoivat erilaisista, jo olemassa olevista vaikuttamisen tavoista. 
Tavoitteena oli kerätä osallistujien kokemuksia ja palautetta erilaisista vaikuttamisen tavoista sekä toisaalta välttää sitä, 
että osallistujat kehittäisivät seuraavassa vaiheessa jo olemassa olevia vaikuttamisen keinoja. Osallistujat kirjoittivat 
pisteillä muistiinpanoja Vaikuttajan päiväkirjaan (ks. kuva seuraavalta sivulta.) Tavoitteena oli, että osallistujilla olisi 
muistiinpanot käytössä seuravaa kehittämisvaihetta ja että ne myös jäisivät järjestäjien materiaaliksi jatkoa varten. 
Vaikuttajan markkinoilla heränneet ajatukset jaettiin yhteisessä purkukeskustelussa vaiheen lopuksi.

Demos Helsingin fasilitaattorit ohjasivat keskustelua, ja Vaikuttajan markkinoilla olivat alustamassa seuraavat henkilöt: 

Sami Demirbas, Oikeusministeriö (Verkkovaikuttaminen)
Katju Holkeri ja Johanna Nurmi, Valtiovarainministeriö (Virkamiehiin yhteydessä oleminen)
Helena Haaja, Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry (Järjestövaikuttaminen)
Onerva Martikainen, VTK/ Helsingin yliopisto (Äänestäminen ja puoluetoiminta)
Kimi Uosukainen, Nuva ry (Nuorisovaltuustot)
Katriina Haapakangas, Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto (Vanhusneuvostot)
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VAIKUTTAJAN PÄIVÄKIRJA

Vaikuttamisen tapa:

Palautathan tämän 
Demoksen 
fasilitaattorille päivän 
päätteeksi!

Vaikuttamisen 
tapa: 

1. Olenko hyödyntänyt tätä vaikuttamisen tapaa? 
Missä tilanteessa?

2. Mikä tässä vaikuttamisen väylässä toimii 
erityisen hyvin? Entä mikä tuntuu hankalalta? 

3. Miten kehittäisin tätä vaikuttamisen tapaa?

1. Olenko hyödyntänyt tätä vaikuttamisen 
tapaa? Missä tilanteessa?

2. Mikä tässä vaikuttamisen väylässä toimii 
erityisen hyvin? Entä mikä tuntuu hankalalta? 

3. Miten kehittäisin tätä vaikuttamisen tapaa?



Päivän kulku 3/5
11.30–14.30 Pienryhmätyöskentely: Uudet, entistä paremmat vaikuttamisen tavat

Päivän puolivälissä osallistujat siirtyivät ennalta jaettuihin pienryhmiin, joissa oli nuoria ja ikäihmisiä sekaisin. 
Jokaista ryhmää fasilitoi Demos Helsingin fasilitaattori. Ryhmätyön tavoitteena oli kehittää uusia, entistä 
parempia ja osallistujien mielekkääksi kokemia vaikuttamisen tapoja sekä ymmärtää, mihin hyvään ja 
turvalliseen vanhuuteen liittyviin asioihin osallistujat erityisesti haluaisivat vaikuttaa ja mihin sopivaa 
vaikuttamisen tapaa he haluavat kehittää loppupäivän. 

Ryhmätyö eteni seuraavasti: 

Vaihe 1:: Herättely teemaan
Keskustelu: Ajatukset, toiveet, huolet, uskomukset ja ideat liittyen turvalliseen ja hyvään vanhuuteen: Mitkä asiat tulevat 
mieleenne, kun puhutaan hyvästä ja turvallisesta vanhuudesta tulevaisuudessa? Millaista uskotte vanhuuden olevan? 
Mitä odotatte? Mikä huolettaa? Mitä ikätoverinne käsityksenne mukaan ajattelevat näistä?

Fasilitaattori kirjasi keskustelua pöydälle olevaan mind mapiin

Jokainen kirjoitti keskustelun lopuksi post-itille: Jotta saan elää hyvän ja turvallisen vanhuuden, tärkeintä on vaikuttaa 
siihen että _ _ _ Vaiheen tarkoituksena oli priorisoida ja kirkastaa, mikä on osallistujien mielestä kaikista tärkeintä. 
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Päivän kulku 4/5
Vaihe 2: Uusien vaikuttamisen keinojen ja väylien kehittäminen - Ideamylly ja 
äänestys

- Ideamylly: Uudet, entistä paremmat tavat/kanavat vaikuttaa valtionhallinnossa 
tapahtuvaan päätöksentekoon ja lainvalmisteluun: Meillähän voisi olla… 
Tavoitteena saada nopeasti paljon ideoita, joista kaikkien ei tarvitse olla hyviä 
tai realistisia. Tavoitteena on saada ideointi liikkeelle. 

- Äänestetään kaksi parasta ideaa jatkokehitykseen (jokaisella kaksi ääntä eli 
viivaa post-iteihin) 
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Päivän kulku 5/5
- Parit työstivät ryhmän parhaaksi äänestämiä ideoita eteenpäin kohtia konkretiaa kanvaasia 

hyödyntäen (ks. seuraava sivu.) Tässä vaiheessa oli mahdollista ja suotavaa hyödyntää muita 
ideamyllyssä syntyneitä ideoita, aamupäivän aikana kuultua sekä Vaikuttajan päiväkirjaan 
tehtyjä muistiinpanoja 

- Fasilitaattori tuki työskentelyä ja kirjasi oivalluksia ylös.
- Lopuksi Vaikuttajan päiväkirjat kerättiin talteen osallistujien huomioiden saamiseksi talteen.
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IDEAMME NIMI & LYHYT 
KUVAUS

IDEAMME  TÄRKEIN TAVOITE

5. KEITÄ OVAT NE HENKILÖT TAI TAHOT, JOTKA 
TARVITAAN MUKAAN IDEAN  SUUNNITTELEMISEEN 
JA TOTEUTTAMISEEN? KETKÄ SIIS VOIVAT 
MAHDOLLISTAA TAI ESTÄÄ IDEAN TOTEUTUMISEN?

1. KENEN OSALLISTUMISTA  IDEALLA  
HALUTAAN ENSISIJAISESTI LISÄTÄ?

2. KUINKA IDEA TOIMII?
Nimetkää vähintään 4 käytännön toimintavaihetta: Esim. mistä käyttäjä kuulee 
palvelusta / vaikuttamisen kanavasta, miten hän voi ottaa sen käyttöön, mitä
käyttövaiheessa tapahtuu, mitä käyttämisen jälkeen tapahtuu, miten käyttäjä 
palaa palvelun äärelle uudestaan. jne.

4. MIKSI KÄYTTÄJÄ HALUAISI HYÖDYNTÄÄ JUURI 
TÄTÄ VAIKUTTAMISEN TAPAA?

Ideamme on juuri tälle 
kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska...

Mitkä haasteet pitää vielä 
ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä 
saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?

6. SEURAAVAT ASKELEET
Nimetkää kolme seuraavaa askelta, joilla idean  
toteutumista voidaan viedä eteenpäin

3. MITKÄ OLEMASSA OLEVAT PALVELUT, 
TOIMINTATAVAT JA IHMISET  LINKITTYVÄT 
IDEAAN JA TUKEVAT SITÄ?



OIVALLUKSET PROSESSISTA JA 
KEHITYSEHDOTUKSET JATKOON
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Oivallukset prosessista ja 
kehitysehdotukset jatkoon 

Erityisen onnistunutta päivässä
● Vaikuttamispäivän avulla on mahdollista saada syvällisempää tietoa kansalaisten toiveista, tarpeista ja 

motivaatioista.
● Päivän aikana saatiin hyvin palautetta olemassa olevista vaikuttamisen keinoista. 
● Nuorten ja ikäihmisten tuominen yhteen kehittämään on ainutlaatuista ja arvokasta.
● Vaikuttajan markkinoiden keskustelut toimivat hyvin ja toivat osallistujille uutta informaatiota.
● Hollolan kunnan tuki ja motivaatio olivat erittäin arvokkaita päivän onnistumisen kannalta. 
● Tilaisuuteen oli saatu osallistujia myös nuorisovaltuustojen ja vanhusneuvostojen kaltaisen formaalien 

vaikuttamisorganisaatioiden ulkopuolelta. 
● Osallistujat arvostivat erittäin paljon virkamiehien kasvokkaista kohtaamista ja mahdollisuutta suoraan 

keskusteluun. 
● Osallistujat olivat motivoituneita työskentelyyn.

Huomioita, muistettavaa ja kehitettävää
Prosessi & valmistelut
● Tavoitetta voisi yksinkertaistaa, sillä nyt samassa tilaisuudessa kehitettiin sekä keinoja (uudet 

vaikuttamisen tavat) että sisältöjä (hyvän ja turvallisen vanhuuden turvaaminen.) Osallistujat ajautuivat 
helposti puhumaan lähinnä jälkimmäisestä eli ennen kaikkea siitä, miten palveluita pitäisi kehittää. 
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Oivallukset prosessista ja 
kehitysehdotukset jatkoon
Prosessi & valmistelut
● Valitsemalla yksi selkeästi rajattu tavoite päästään syvemmälle aiheeseen. Voisiko päivän lähtökohtana olla jonkin 

valmisteilla olevan asian kommentointi ja kehittäminen (vs. tyhjältä pöydältä uuden kehittäminen, joka oli osalle 
osallistujista haastavaa.)

● Se että päivällä on tietty teema ei välttämättä auta vaan saattaa sekoittaa. Tässä tapauksessa teema oli kuitenkin 
perusteltu: Teema oli valittu aikaisemmin pidetyn ikääntyneiden vaikuttajapajan pohjalta sekä hollolalaisten 
toiveesta.   

● Koko päivän kestävä tilaisuus vaatii sekä järjestäjiltä että osallistujilta paljon aikaa ja resursseja sekä rajaa tiettyjä 
osallistujajoukkoja lähtökohtaisesti ulkopuolelle. Voisiko päivän toteuttaa kevyemmin lyhyempänä iltatilaisuutena 
ja/tai “roadshowna”, joka kiertää eri paikkakuntia mahdollistaen näin osallistumisen maantieteellisesti laajemmalta 
alueelta? 
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Oivallukset prosessista ja 
kehitysehdotukset jatkoon
Työskentely päivän aikana
● Yhteiset alustukset päivän aluksi tärkeitä. Ne kehystävät tilaisuuden: Miksi olemme täällä tänään, miksi tällainen 

yhdessä kehittäminen on juuri nyt tärkeää ja ajankohtaista (motivointi), mihin tänään voi vaikuttaa ja mihin ei, 
mihin tuloksia käytetään? Lisäksi alustukset varmistavat, että osallistujilla on yhteinen, tarvittava tietopohja 
perusasioista kehittämisen pohjaksi ja sen välttämiseksi, että jo olemassa olevia asioita keksitään uudestaan.

● Alustukset pitää räätälöidä kohderyhmälle eli miettiä, minkälaista tietoa juuri tämä ryhmä tarvitsee, missä 
muodossa ja mikä heitä kiinnostaa. Konkreettiset esimerkit ovat erittäin tärkeitä. 

● Osaava fasilitointi on tärkeää. “Tavallisten ihmisten”, myös nuorten ja ikäihmisten fasilitointi on haastavampaa 
kuin ammattilaisten, jotka ovat yhdessä kehittämässä jotain substanssiosaamiseensa liittyvää.

● On tärkeää, etteivät asiantuntija-alustajat ala dominoida vaan antavat puhetilan ennen kaikkea osallistujille.
Tulokset
● Päivän aikana saatiin hyvin palautetta olemassa olevista vaikuttamisen keinoista. 
● Uusien keinojen ideointi oli haastavampaa,, mutta ideoidut keinot antavat suuntaviivoja sille, minkälaisia 

vaikuttamisen keinoja osallistujat toivovat (esim. pelillisyys ja videoyhteys verkossa.)
● Hyvän ja turvallisen vanhuuden teeman osalta tuloksissa ei ollut suuria yllätyksiä, mutta vastaukset ovat toki silti 

arvokkaita ja hyödyllisiä.
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PÄIVÄN TULOKSET
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PÄIVÄN TULOKSET: VAIKUTTAJAN MARKKINAT 
Palaute ja kommentit olemassa 
oleviin vaikuttamisen tapoihin 
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VAIKUTTAMISEN TAVAT I / 
Verkkovaikuttaminen Kansalaisaloite

● Yksittäinen kansalainen voi 
tehdä eduskunnalle aloitteen 
uudesta laista tai lain 
muuttamisesta

● Aloite menee eduskunnan 
käsiteltäväksi, jos siihen 
saadaan 50 000 kansalaisen 
allekirjoitus puolessa vuodessa

● Digitaalisuus on helpottanut 
vaikuttamismahdollisuuksia: 
18/19 aloitteesta on tehty 
internetin kautta

● Tahdon-kampanja on ainut 
aloite, joka on aiheuttanut 
lakimuutoksen.

● OM tarjoaa myös 5 muuta 
verkkovaikuttamisen alustaa

Osallistujien kommentteja ja kehitysideoita:

1) Osa ikäihmisistä ei ollut kuullut kansalaisaloitteesta. “Kansalaisaloite 
on hieno asia, mutta onko se liian piilossa?”

2) Koettiin, että verkkoalustan käyttö on ikäihmisille hankalampaa. 
Voisiko olla “vaikuttamisen kyvykkyyksiä” nostavia tukitapahtumia?

3) “Tiedän, mutta ei tule mentyä kattelemaan!” Voisivatko aloitteet olla 
muuallakin kuin ministeriön sivuilla?

4) Verkossa voisi tehdä jotain vielä rohkeampaa, kuten 
hallintosimulaattorin. “Siinä kansalainen voisi pelata hallintopeliä, 
eli nähdä mitä erilaisista päätöksistä seuraa ja miksi. Se toisi 
läpinäkyvyyttä ja luottamusta.”

5) Kasvokkaiset vaikuttamisen keinot edelleen hyvin tärkeitä, että 
kokee tulleensa kuulluksi

6) Pitää saada palautetta siitä, miten ja missä oma mielipide on 
vaikuttanut

7) Viestintä ja palvelumuotoilu ovat tärkeitä. Ei riitä, että tieto vain on 
jossain verkkosivulla, vaan siitä pitää tehdä helposti käytettävää. 23



VAIKUTTAMISEN TAVAT II / Virkamiehiin yhteys
Virkamiehiin yhteys

● Kansalainen voi olla yhteydessä 
virkamiehiin. Järjestöjen 
tapaan myös yksittäinen 
kansalainen voi kirjoittaa 
lausunnon.

● Lakiesitystä valmistellessa 
pyydetään usein lausuntoja. 
Kansalaisia kuullaan, jotta 
päätöksentekoon saadaan 
aloite, joka on mahdollisimman 
hyvin valmisteltu ja kattaa 
mahdollisimman hyvin eri 
näkökulmat. 

● Sähköisten 
demokratiapalveluiden, kuten 
otakantaa.fi ja 
lausuntopalvelu.fi, järjestetään 
kuulemisia sekä 
sidosryhmätilisuuksia.  

Osallistujien kommentteja ja kehitysideoita:

1) Moni osallistuja oli tietämätön nykyisistä vaikuttamisen 
kanavista. Levitetäänkö tästä mahdollisuudesta tietoa niissä 
kanavissa, missä kansalaiset liikkuvat jo nyt?

2) “Onko virkamiehillä aikaa ja resursseja vastata näihin 
pyyntöihin?” Osa osallistujista pohti, onko virkamiehillä aikaa 
paneutua kansalaisten yhteydenottoihin muiden töiden 
ohella.

3) Yhteydenpidon paradoksi: “Harva varmaan ajattelee, että 
virkamies ilahtuu jos mä kerron mielipiteeni”. Osallistujat siis 
pohtivat, ymmärtävätkö kansalaiset että virkamiehet 
kuulisivat mielellään kansalaisten näkökulmia. 

4) Osallistujat miettivät, onko kansalaisen äänellä aidosti 
merkitystä: “Nämä on niin laajoja ja isoja asioita” 

5) “En hallitse kapulakieltä. Otetaanko lausunto huomioon jos 
kirjoitettu rennommin?”

24



VAIKUTTAMISEN TAVAT III / Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto

Vanhusten asiaa edistävä neuvosto, 
joka tuo vanhusten ääntä kuuluviin 
päätöksentekoon monin keinoin: 

● Tilaisuudet tiedonvaihtoon 
vanhuksien, virkamiesten ja 
päättäjien kesken. 
Järjestämme tilaisuuksia, 

● Esitykset ja aloitteet kuntaan, 
ministeriöihin ja el

● Lausunnot ja kommentit
● Verkostoituminen kunnan 

päätöksentekijöiden kanssa  
ja ikäihmisten asioiden esiin 
nostaminen. 

● Palveluiden laadun ja 
riittävyyden seuraaminen 

Osallistujien kommentteja ja kehitysideoita:

1) Monet eläkeläiset eivät olleet kuulleet vanhusneuvostosta. 
2) Vaikuttamisen tapa kuulosti osallistujista työläältä ja vaatii 

sitoutumista. Osallistujat olisivat kaivanneet toimintaa ja tapoja, 
jotka eivät vaadi niin paljon perehtymistä ja aikaa. 

3) Osallistujat olivat huolissaan huonokuntoisten ja sairaiden 
vanhusten äänen kuulemisesta. Heitä voi olla vaikea tavoittaa 
tällaisella toiminnalla.

4) Toiminnassa korostuu hyvät, henkilökohtaiset suhteet päättäjiin, 
mikä tekee uusien henkilöiden mukaan ottamisesta vaikeaa. 

5) Vanhusneuvoston nimi pitäisi olla ennemmin seniorivaltuusto. 
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VAIKUTTAMISEN TAVAT IV / Äänestäminen ja 
puoluetoiminta Äänestäminen ja 

puoluetoiminta

● Jokainen 18-vuotias Suomen 
kansalainen on oikeutettu 
äänestämään 
kunnallisvaaleissa sekä 
eduskunta-, europarlamentti 
ja presidentinvaaleissa. 

● Kansalaisten 
äänestysaktiiviisuus on ollut 
trendinomaisessa laskussa 
1980-luvulta lähtien. Erityisesti 
nuoret jättävät äänestämättä 
useammin kuin muut 
ikäryhmät.

Osallistujien kommentteja ja kehitysideoita:

1) Sekä ikäihmiset että nuoret pitävät äänestämistä tärkeimpänä 
vaikuttamisen tapana.

2) Nuoret arvioivat, ettei politiikka kiinnosta monia nuoria esimerkiksi siksi, 
että muita vaikuttamisen paikkoja on vähän eikä kiinnostuminen näin 
pääse kasvamaan (“kerran neljässä vuodessa vaikuttaminen ei riitä.”)

3) Puolueiden pitäisi kehittää viestintäänsä, joka on oleellista innostumisen 
ja viestin ymmärtämisen kannalta. Poliitikot pitää saada puhumaan 
nuorten kielellä. Nyt poliitikot “tuntuvat kauhean virallisilta.”

4) Politiikan ja puolueiden pitäisi olla enemmän läsnä koulussa, jotta 
nuoret ymmärtäisivät, miten päätettävät asiat koskevat heitä. Nyt esim. 
puolueita ja niiden tavoitteita käydään koulussa vain vähän läpi. 

5) Kuntatasolla pidettiin huonona sitä, että nykyään pitää olla valtuutettu 
päästäkseen vaikuttamaan lautakunnissa tai kuntayhtymissä. Tämä 
kaventaa vaikuttajajoukkoa, kerryttää valtaa tietyille ihmisille ja myös 
uuvuttaa heidät. 26



VAIKUTTAMISEN TAVAT V / Nuorisovaltuustot
Nuorisovaltuustot

● Kansainvälisessä mittakaavassa 
edistyksellinen järjestelmä

● Neliportainen vaikutus 
(suunnittelu, valmistelu, 
toteutus, seuranta)

● Ottavat myös vanhuuteen / 
tulevaisuuteen liittyviin asioihin 
kantaa

● Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 
paikallisella tasolla

● Ei enää siiloutunutta näkemystä: 
(“nuoret päättävät nuorten 
asioista” jne) 

● Vaikuttamisen keinot: lausunnot 
(lausutaan tosin vaan siihen 
asiaan, mihin on pyydetty, ei 
mahdollista tuoda omaa mallia 
esille) ja kannanotot

Osallistujien kommentteja ja kehitysideoita:

1) Kunta ei kysy riittävän ajoissa nuorisovaltuuston kantoja.
2) Hollolassa nuorisovaltuustot ja vanhus- ja vammaisneuvostot tehneet 

yhteistyötä, joka lähti liikkeelle yksittäisestä yhteistapahtumasta.
3) Valtakunnallisesti asenne: nuoret rikkoo paikat, heitä ei voi päästää 

mukaan.
4) Eriytymisongelma. Joissain kunnissa menee hyvin, joissain paljon 

huonommin. 
5) Suurin yksittäinen syy, miksi nuoret ei pääse vaikuttamaan ovat 

nuorten kokemuksen mukaan päättäjien asenteet.
6) Vaaleissakin nuoria ehdokkaita, mutta nuoret äänestävät vähemmän.
7) Kunnanvaltuustoissa lautakuntiin voi valita vain valtuutettuja tai 

varavaltuutettuja →  nuoret jäävät pois (ennen ei tarvinnut olla 
valtuutettu, että pääsee lautakuntaan.)

8) Miten valtakunnallisesti voisi muuttaa asenteita?
- “Enhän minä pääse käsiksi nuorten puheisiin” →  ei ole 

tapaamisia, kohtaamisia vanhusten ja nuorten välillä
- Eduskunnassa  liian vähän nuoria läpimenneitä 
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PÄIVÄN TULOKSET: PIENRYHMÄTYÖSKENTELY 
Mitkä asiat liittyen hyvään ja 
turvalliseen vanhuuteen ovat 
erityisen tärkeitä nuorille ja 
ikäihmisille?
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:
Sosiaaliset suhteet ja osallisuus
Sosiaaliset verkostot ovat tärkeä osa hyvää ja turvallista vanhuutta. Yksinäisyys ja sosiaalisten verkostojen puute 
huolestuttaa ja osallistujat kantoivat huolta yksinäisistä ja syrjäytyneistä vanhuksista, sillä “yksinäisyyden tunne 
vie elämänilon”.  Keskustelussa nousi paljon esille yhteisöllisyyden, osallistumisen ja läheisyyden tarve. 
Naapureiden ja kyläyhteisöjen merkitystä korostettiin. Nuorten ja ikäihmisten (ja ihmisten ylipäänsä) 
kohtaamisten merkitystä nähtiin tärkeänä. Tervehtiminen, muiden tunteminen, yhteenkuuluvuuden tunne ja 
huomioon ottaminen koettiin tärkeiksi asioiksi. 

Lähiyhteisöjen lisäksi puhuttiin paljon somesta ja digitalisaatiosta, sekä niiden roolista yhteisöllisyydessä. 
Havaittiin, että ikäihmisten haasteet digitaalisten välineiden käytössä voivat vaikeuttaa yhteydenpitoa verkossa. 
Paljon puhuttiin myös siitä, miten ihmiset ovat nykyisin niin kiireisiä, eivätkä töiltään ja / tai toiselta 
paikkakunnaltaan ehdi näkemään sukulaisiaan. Ihmisillä itsellään on iso vastuu vahvojen sosiaalisten 
verkostojen synnyttämisessä ja ylläpitämisessä tärkeää. Ei saa jäädä vain kotiin odottamaan, vaan on itse oltava 
aktiivinen, jotta ihmissuhteet pysyvät yllä. 
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:
Terveys

Terveys ja toimintakyky koettiin yleisesti yhtenä merkityksellisimmistä tekijöistä hyvän vanhuuden takaajana. 
Sekä fyysisen että henkisen terveyden ja kunnon ylläpitämiseen tulisi panostaa jo nuoruudessa. Terveyden 
osalta keskusteluissa nousi esiin (lähi-)palvelujen saatavuus ja liikkumisen esteettömyys. Fyysisen kunnon 
rapistuminen ja vanhuuden tuomat muistisairaudet pelottivat. Pelkoon liittyy myös huoli siitä, ettei pysty 
asumaan omassa kodissaan. Yhdessä ryhmässä pohdittiin, pitäisikö ikäihmisille olla neuvolakäyntien kaltaisia 
pakollisia säännöllisiä terveystarkastuksia.

Palvelut

Ryhmät puhuivat paljon palveluiden tärkeydestä. Palveluiden täytyy olla saatavilla kohtuullisen hintaan ja 
silloin kun niitä tarvitsee. Eniten huolta herätti sote-palvelut: Osallistujia huolestutti näiden palveluiden 
monimutkaisuus ja vaikea saavutettavuus, ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan puute sekä 
hoitohenkilökunnan riittävä määrä ja laadukkaat palveluyksiköt. Sote-uudistus tuntui epäselvältä ja eräs 
osallistuja totesikin, että “haluaisin vain että joku selittäisi mulle selkeästi, mikä tämä sote-uudistus on”. 
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:
Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut
Digitaaliset palvelut ymmärrettiin tosiasiana ja yleistyvänä käytäntönä, mutta niiden ohelle toivottiin 
kasvokkaisia palveluita ja pohdintaa siitä, mitkä palvelut on hyödyllistä ja järkevää digitalisoida ja mitkä vaativat 
edelleen tapaamista ja lähipalveluita.  Palvelut eivät saa digitalisoitua niin kasvottomiksi, että ne vievät 
sosiaaliset kontaktit ja lisäävät yksinäisyyttä.  Myös nuoret pitävät kasvokkaista vuorovaikutusta tärkeänä: silloin 
ennaltaehkäistään esim. verkossa tehtävien lomakkeiden virheet. Digipalveluiden käyttötaitoja ja -motivointia 
vahvistaa se, että kansalaisilla on mahdollisuus tarvittaessa myös kohdata asiantuntijoita sekä muita 
kansalaisia. 

Digisyrjäytyminen huoletti ja ryhmissä todettiin, että on  tärkeää panostaa siihen, että kansalaiset saavat 
tarvittaessa apua digitaalisten palveluiden käytön opetteluun. Useita julkishallinnon palveluita (esimerkkinä 
Vero.fi:tä) pidettiin hankalina käyttää. Puhuttiin nuorten ja ikäihmisten yhdessä oppimisen mahdollisuuksista: 
Nuoret voisivat auttaa senioreita digivälineiden käytössä, ja seniorit puolestaan voisivat auttaa nuoria 
kertomalla elämänkokemuksistaan tai antaa niksejä arjen pyörittämiseen. Toivottiin, etteivät kaikki palvelut 
menisi kännykkäsovelluksiin, vaan niitä voisi edelleen käyttää kotikoneellaan.
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:
(Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut)

Digitalisaatio huoletti, sillä kaikki vanhukset eivät osaa käyttää uutta teknologiaa ja mikä tärkeintä – digi ei saisi 
korvata ihmistä. Digitalisaatiota ei kuitenkaan nähty läheskään pelkästään kielteisenä asiana. Osallistujat 
pohtivat digitalisaation tuomia mahdollisuuksia: terveyssovellukset nähtiin positiivisena kehityksenä kun taas 
palvelurobotiikan kehitys huolestuttavana. Positiivisena koettiin myös se, ettei tulevaisuudessa välttämättä 
tarvitse aina lähteä pienistäkin vaivoista terveyskeskuksen jonoon vaan voi mahdollisesti jutella lääkärin kanssa 
videopuhelua. Kaikki fyysistä kuntoa ja suorituskykyä parantavat teknologiat katsottiin myös tervetulleeksi. 
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:
Harrastukset
Kohtuuhintaiset harrastusmahdollisuudet ovat tärkeässä roolissa hyvässä vanhuudessa. Harrastukset tuovat 
osallisuuden tunnetta – “sitä, että kuulutaan johonkin muuhunkin porukkaan kuin vanhuksiin. Vanhuksille 
suunnattuja harrastus- ja kulttuuritoimintaa kaivattiin ja kulttuuripalveluita ylipäätään pidettiin tärkeinä. 

“Pitää harrastaa niin pitkään, kun voi”, osallistuja totesi. Tätä mahdollisuutta pitää tukea. Yhteiskunnan tulisi 
kannustaa yksilön omaan aktiivisuuteen tarjoamalla hyviä liikuntamahdollisuuksia ja palveluita, sillä 
eläkeikäisten harrastusmahdollisuudet ylläpitävät sosiaalisia suhteita ja torjuvat yksinäisyyttä. Eräs ryhmä 
peräänkuulutti ilmaisia liikuntapalveluita kaikille ikäihmisille
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:

Itsemääräämisoikeus ja turvallisuus
Mahdollisuutta säilyttää yksilönvapaus ja ihmisarvo pidettiin hyvin tärkeänä. Tämä tarkoittaa, että yksilö saa itse 
vaikuttaa omaa elämää koskeviin päätöksiin ja siihen, minkälaisia palveluita tarvitsee ja käyttää. Tähän 
vaikuttaa se, että ympäristö takaa valittavien palveluiden skaalan. 

Paljon ajatuksia herätti se, että miten voidaan yhdistää kotona asuminen, turvallisuus ja yhteisöllisyys myös 
vanhemmalla iällä. Tähän liittyen huolta herätti palveluiden hinta suhteessa maksettuun eläkkeeseen. 
Turvallinen koti, jossa on apuvälineet saatavilla ja palvelut lähellä, oli monille todella tärkeä asia.  
Elinympäristöltä toivottiin mahdollisuutta julkisilla liikennevälineillä, kun terveys ei riitä autoiluun 
Kaavoituksessa pitäisi huomioida ympäristön turvallisuus ikäihmisten kannalta ja poliisille tulisi taata riittävät 
resurssit. 
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Hyvän ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkeää:
Vaikuttaminen

Myös ikääntyneillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä toteutuisi 
paremmin, jos vanhusjärjestöjä kuultaisiin enemmän. Keskusteluun nostettiin myös huoli siitä, että vanhukset 
koetaan yhteiskunnallisena taakkana huoltosuhteen heiketessä. Kukaan ei halua tuntea itseään taakaksi saati 
syyllistetyksi. Jos yleinen ilmapiiri on syyllistävä, palveluista ja taloudellisesta toimeentulosta karsitaan – “On 
kamalaa, jos en uskalla sairaana lähteä lääkärille, sillä joku ajattelee, että minun olisi tullut itse pitää parempaa 
huolta kunnostani ja nyt maksan yhteiskunnalle”. Fyysistä vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä, että kokee 
tulleensa kuulluksi. Siksi pelkät verkkofoorumit eivät riitä.
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OSALLISTUJIEN PALAUTE
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Osallistujien palaute 1/3
Ennen kuin osallistujat poistuivat tilaisuudesta, he antoivat siitä nimettömästä palautetta vastaamalla 
palautepostikortilla seuraavaan kysymykseen: 

Onko tällainen päivä toimiva tapa vaikuttaa hallintoon? Miten kehittäisit päivää?

Tapahtuma keräsi osallistujilta seuraavaa palautetta:

● Concept canvas menetelmä oli hyvä ja toimiva. Ihmiset olivat aktiivisia. Kiitos hyvästä päivästä!
● Mukava ja avartava päivä!
● Loistava ja selkeä päivä, ei lisättävää!
● On lämmin huomata, että kansalaisten ajatuksia ja tarpeita kuunnellaan ja tahdotaan sitä kautta 

kehittää niitä eteenpäin.
● Päivässä oli erityisen hyvää kahden ikäluokan kohtaaminen ja mielipiteen vaihtaminen. Infoa tuli 

paljon ja ylitti odotukset! Kehittää voisi tiloja, joissa asioita pohditaan.
● Kiitos mahdollisuudesta vaikuttaa ja ideoida.
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Osallistujien palaute 2/3
● Sain uutta ja jäsenneltyä tietoa vaikuttamiskanavista. Oli hyvä myös herätellä aivonystyröitä 

ryhmätöissä.

● Alkuun voisi olla enemmän tietoa mitä vaikutusmahdollisuuksia on, jotta voisi kommentoida 
miten niitä kehitetään.

● Päivä onnistui varsin hyvin. Jos kysymykset ja muut työt olisi saatu etukäteen hautuumaan, 
olisi saanut enemmän aikaiseksi. Tapahtumaa olisi voinut myydä ”paremman näköisenä” 
nuorille, jolloin nuoria olisi saatu enemmän paikalle.

● Päivä oli mielenkiintoinen ja tietoa tuli enempi kuin sai sisällytettyä ajatuksiin. Hyvää kevättä!

● Päivä oli hyvin antoisa, tuli tietoa ja tuli annettua tietoa. Kiitos.

● Kiitos! Osallistumme vastakin. 

● Kiitos tästä päivästä. Tilaisuus hyvä, nuoret vetäjät mahtavia!

● .
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Osallistujien palaute 3/3
● Toivottavasti saitte joitakin uusia asioita/ideoita kehittämistä varten. Hyvä tilaisuus omasta

● mielestäni.

● Päivä on ollut lyhyt ja mielenkiintoinen. Tuoden tietoa ja hyviä uusia ajatuksia. Kiitos

● Konsepti kanvas. Mielenkiintoista huomata, että vaikealta vaikuttavia asioita ryhmä pystyi 
ilahduttavasti työstämään tällä metodilla.

● Päivä oli mielenkiintoinen ja olin tosi tyytyväinen antiin. Samanlaisia lisää sain tosi paljon lisää tietoa.

● Mielenkiintoinen päivä! Kiitos osallistumisesta. 

● Malli oli toimiva, henki hyvä! Valtuustosali ei ole toimiva – ei edistä vuorovaikutusta. Kiitos! 
Fasilitaattorit innostavia.
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Liite 1. 

UUDET, ENTISTÄ PAREMMAT 
VAIKUTTAMISEN TAVAT: 
IDEAKANVAASIEN PURKU
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IDEANÄYTTÖ (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Ideanäyttö
- kaikki voivat ehdottaa ja äänestää asioista
- poliitikot näkevät suosituimmat ideat

Ideamme tärkein tavoite
- koko väestön mielipide
- helppo saada kannatusta (houkuttelee muitakin 
osallistumaan)

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?
- passiiviset äänestäjät
- nuoret jotka eivät voi muuten vaikuttaa

Kuinka idea toimii?
1. Äänestyslaitteet arkisiin paikkoihin: ruokakaupat 
(pelikoneiden tavalla näkyviin), kirjastot
2. Helppo äänestää, mutta äänestyssalaisuus säilyy 
(niin kuin pankkiautomaatti)
3. Tietokone laskee äänet ja ehdotukset ja tykkäykset 
luokitellaan (algoritmi tunnistaa samaa teemaa 
käsittelevät sanat)
4. Kaikki ehdotukset säilyvät kannatettavina
5- Suosituimmat ideat pääsevät eduskuntatalon 
ulkopuolelle asetetulle näytölle, josta päättäjät näkevät 
ne ja ne näkyvät ohikulkijoille.
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IDEANÄYTTÖ (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja 
ihmiset linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
- Olemassa olevat äänestyspaikat
- Voidaan hyödyntää myös kunnissa, jos samanlainen 
näyttö tulee kuntatalolle

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?
- Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
* saa omia ideoita julki
* helppo viedä asioita eteenpäin
- Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
* 1 ääni per henkilö
* äänestysmotivaation lisäys esim. palkinnolla?

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan 
mukaan idean suunnittelemiseen tai 
toteuttamiseen? Ketkä siis voivat mahdollistaa tai 
estää idean toteutumisen?
- tietotekniikan osaajat mahdollistavat
- poliitikot voivat estää
- kaupungit ja kunnat
- sananvapauden rajoittajat
- uutismediat kertomalla palvelusta mahdollistavat

Seuraavat askeleet
- Hyvä suunnitelma ja järjestelmä
- Eduskunnan ja kuntien hyväksyntä
- Mainonta
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YHTEISÖRAKENTAMINEN (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Yhteisörakentaminen
Valitut palvelut saman katon alla: päiväkoti, koulu, 
uimahalli, kuntosali, palveluasuminen, 
äänestysmahdollisuus, yhteisölliset tilat yms. 

Ideamme tärkein tavoite
- Yhteisöllisyyden lisääminen

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?
“Vauvasta vaariin” tarkoitus, että eri ikäryhmät tekevät 
ja vaikuttavat yhdessä.

Kuinka idea toimii?
Osa palveluiden käyttäjistä asuu siellä 
(senioriasukkaat), ja osa käyttää “yhteisörakentumisen” 
palveluita esim. päiväkotia ja uimahallia. 
Äänestysmahdollisuus kaikkien lähellä ja matkan 
varrella. 
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YHTEISÖRAKENTAMINEN (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja 
ihmiset linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Neuvonta- ja infopiste (vaikuttamiskanava ja tietoa 
vaikuttamisesta), päivähoito, koulu ja koulutuspalvelut, 
uimahallit ja muut liikuntapalvelut, palveluasuminen, 
terveydenhuolto, kerhotoiminta (esim. satumummo 
tai IT-kerho), ravintola-ja kahvilapalvelut, muut 
vapaa-ajanpalvelut.

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?
- Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
* palvelut ovat lähellä ja monipuolisia ja kattavat kaikki 
ikäryhmät

- Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
* taloudelliset kysymykset
* yhteisöllisyys rakoilee

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan 
mukaan idean suunnittelemiseen tai 
toteuttamiseen? Ketkä siis voivat mahdollistaa tai 
estää idean toteutumisen?
- kunta (saavutus, rahoitus, suunnittelu, toteutus)
- eri ammattiryhmien asenteet kuntoon
- järjestöt ja yritykset mukaan palveluntarjoajaksi

Seuraavat askeleet
- valitaan valtakunnan kärkihankkeeksi, tämän 
pohjalta laaditaan suunnitelma, ja sitten toteutetaan!44



TILAA PÄÄTTÄJÄ (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Tilaa päättäjä
Palvelu, joka mahdollistaa suoran yhteyden päättäjiin. 

Ideamme tärkein tavoite

● Kansalaiset pääsevät keskustelemaan päättäjien 
kanssa henkilökohtaisesti – ihminen ihmiselle

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Nuoret ja ikäihmiset
● Liikuntarajoitteiset
● Kaikki kiinnostuneet, jotka eivät koe saavansa 

tarpeeksi tietoa tai ääntään kuuluville

Kuinka idea toimii?
1. Päättäjät jakautuvat ihmisten pariin (jos eivät itse 
pääse, avustajat esiin)

2. Kun X määrä ihmisiä haluaa keskustella teemasta X 
(esim. sote), he voivat sähköisen palvelun avulla tilata 
poliitikon keskustelemaan tunniksi aiheesta 
uimahallin kahvioon / muuhun tilanteeseen.

3. Ensisijaisesti ikäihmisille ja nuorille suunnattu 
palvelu, jossa nuoret opettavat myös ikäihmisiä 
sähköisen teknologian käytössä. Eli päättäjä tilataan 
sähköisen palvelun avulla. 
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TILAA PÄÄTTÄJÄ (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja 
ihmiset linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Sähköiset palvelut pelaavat ja etenkin nuoret osaavat 
niitä käyttää

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ kaikki ikäihmiset eivät osaa käyttää 

tietokoneita ja saattavat jopa pelätä niiden 
käyttöä

○ kaipaavat henkilökohtaista kontaktia 
päättäjien kanssa

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä 
riskit välttää, jotta kohderyhmä saadaan 
käyttämään tätä kanavaa?
○ ikäihmiset pitää opettaa käyttämään 

tietokoneita ja digitaalista teknologiaa

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan 
mukaan idean suunnittelemiseen tai 
toteuttamiseen? Ketkä siis voivat mahdollistaa tai 
estää idean toteutumisen?
Tarvitaan osaavia ja aktiivisia ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita yhteisistä asioista

Seuraavat askeleet
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KANSALAISTEN TIETOPALVELU (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Kansalaisten 
tiedotuspalvelu
Uusi lakialoite, jolla velvoitettaisiin päättäjät 
tiedottamaan päätöksistä. Tämän jälkeen palvelu 
kaikille automaattisesti.

Ideamme tärkein tavoite

● Molemminpuolinen tiedonkulku

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Kansalaisten

Kuinka idea toimii?
1. Ilmoitetaan, jos halutaan tietoa tehdyistä päätöksistä 
esimerkiksi sähköpostitse tai mobiilisovelluksen 
kautta. Toimii ehkä samalla tapaa kuin Kanta.fi, eli 
jokaisella on oma tunnus palveluun.

2. Palvelun käyttäjä voi ilmoittaa rastilla, mistä haluaa 
ajankohtaista tietoa ja miten (esimerkiksi) 
sähköpostitse tai mobiilisovelluksen kautta.

3. kun on tarpeeksi ajankohtaista tietoa, on helpompi 
pyrkiä vaikuttamaan asioihin
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KANSALAISTEN TIETOPALVELU (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja 
ihmiset linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Vaikutesivut (kansalaisadressi yms.)

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ saadaan aktivoitua kiinnostuneet, jotka 

eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa tai 
eivät tiedä, mistä sitä etsiä. 

○ kansalaisten ei tarvitse etsiä eri kanavilta 
tietoa vaan saavat sen automaattisesti 
ollessaan oikeutettuja siihen.

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä 
riskit välttää, jotta kohderyhmä saadaan 
käyttämään tätä kanavaa?
○ Mikä toimielin tekee tämän lakialoitteen ja 

palvelun?
○ Riski: subjektiivisuus

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan 
mukaan idean suunnittelemiseen tai 
toteuttamiseen? Ketkä siis voivat mahdollistaa tai 
estää idean toteutumisen?
Ministerit ja muut vaikuttavat henkilöt

Seuraavat askeleet
1. Lakialoitteen laatiminen 2. Lakialoitteesta 
äänestäminen (kansa) 3. Täytäntöönpano
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KUMPPANUUSNEUVOSTO (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: 
Kumppanuusneuvosto

Ideamme tärkein tavoite

● Yhdistysten ja järjestöjen äänen kuuleminen

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Yhdistykset ja järjestöt
● Liikunta, kulttuuri
● Eläkeliitot
● Vammaisneuvostot

Kuinka idea toimii?

● Tilaisuuksien säännöllisyys
● Keskeinen paikka
● Kokoontuminen asioiden valmisteluvaiheessa
● Mielipiteiden huomioon ottaminen jo 

valmisteluvaiheessa

yhdistykset – järjestöt – neuvostot

Kunnan päättävät elimet ja kunnanhallinto

Valtionhallinto
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KUMPPANUUSNEUVOSTO (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja 
ihmiset linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Kunnallishallinto

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ se on järkevää

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä 
riskit välttää, jotta kohderyhmä saadaan 
käyttämään tätä kanavaa?
○ Käytettävä harkintaa siitä, mitä asioita on 

viisasta ottaa esille

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan 
mukaan idean suunnittelemiseen tai 
toteuttamiseen? Ketkä siis voivat mahdollistaa tai 
estää idean toteutumisen?
Kunkin alan asiantuntijat

Seuraavat askeleet
Kuntalaisaloite
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AINA (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Aina. Sähköinen 
kanava, joka olisi helppokäyttöinen

Ideamme tärkein tavoite

● tieto leviää kansalaisilta (vanhuksilta) 
päätöksentekijöille ja päinvastoin

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Vanhusten etua sähköisessä järjestelmässä
● Heidän kommentointi ja ideointi otetaan 

vastaan

Kuinka idea toimii?

● Nettisivu, josta avautuu viesti-ikkunan 
keskustelupalsta (helppokäyttöinen, 
selkokielinen, avainsanat, vaihtoehdot 
vanhusten asioihin, mielipiteet) 

● Voidaan kaikki kommentoida ja antaa 
palautetta

● nettikysely
● helppo vastata, yksinkertaiset kysymykset
● nettilehti. Voidaan kommentoida uutisia ja 

kirjoituksia
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AINA (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja ihmiset 
linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Tukisi nettisivua demokratia.fi, mutta olisi pääosin 
suunnattu vanhuksille, selkeä ja helppokäyttöinen

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ vanhuksille, koska se olisi selkeä ja ytimekäs 

vastaus- ja kommenttikanava 
päätöksentekijöille ja muille ylemmille 
tahoille. Viedään eteenpäin.

○ käyttäjän ei tarvitse itse tietää, mihin 
vastaukset ja kommentit menevät, ne ovat 
suoraan suunnattu oikeisiin paikkoihin.

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
○ Opetella käyttämään sähköistä materiaalisia ja 

muita sähköisiä kanavia
○

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan mukaan 
idean suunnittelemiseen tai toteuttamiseen? Ketkä siis 
voivat mahdollistaa tai estää idean toteutumisen?
Vanhusten ideointi, nuorten teknologian osaaminen, 
yhteinen kanssakäyminen. Este saattaa olla, jos ei omista 
digitaalista laitetta

Seuraavat askeleet
1. Idean toteuttaminen ja suunnitteleminen 2. 
kansalaisaloite 3. “koeryhmä”, jonka kanssa testata ideaa ja 
sen toimivuutta → Mihin kohderyhmään se soveltuu
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YHTEISÖLLISYYS (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Yhteisöllisyys. 
Nuorten, työikäisten ja senioreiden yhteisöllisyys

Ideamme tärkein tavoite

● Yhteistyö kaikenikäisten kesken

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Koulujen, työpaikkojen ja yhdistysten yhteistyö 
(esim tapahtumissa)

Kuinka idea toimii?

● Kouluissa esim. keskusradioiden kautta 
tiedottaminen

● Paikallisradiossa tiedottaminen
● Nettitiedotus
● Yhdistysten tilaisuuksissa tiedottaminen/kirje 

mainokset
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YHTEISÖLLISYYS (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja ihmiset 
linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Tiedotusta netissä, muttei kohtaa kaikkia. Yhdistysten 
tiedotus ei yleensä kantaudu nuorille + voisi vierailla 
kouluilla/työpaikoilla

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ Nuoret: oppivat elämää nähneiltä – viisauksia 

ja neuvoja
○ Ikäihmiset: pitää ikäihmiset tässä päivässä, 

nuoret tuo muistoja

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
○ Yhdistysten, työpaikkojen ja koulun/nuorten 

yhteistyön kehitys

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan mukaan 
idean suunnittelemiseen tai toteuttamiseen? Ketkä siis 
voivat mahdollistaa tai estää idean toteutumisen?
Koulut, työpaikat ja yhdistykset voisivat tehdä yhteisen 
esim. tapahtuman ja muutakin toimintaa. 
“Kummi”toiminta, eli yhteistä toimintaa nuorten ja 
ikäihmisten kanssa. Esteenä negatiivinen suhtautuminen

Seuraavat askeleet
1. Rohkea tarttuminen toimeen 2. Kokeilu, sillä ei menetä 
mitään 3. Idean esittely ennen virallista toimintaa 4. Hyvin ja 
ajatuksella suunnittelu loppuun asti.
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KIRJASTOSTA OLOHUONE (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Kirjastosta olohuone. 

Ideamme tärkein tavoite

● Matalan kynnyksen monipuolinen 
yhteistoiminta

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Lähinnä niiden, jotka eivät käytä paljon 
kirjastopalveluja

Kuinka idea toimii?

● Kunnan sivut, lehdet, yhdistykset, kotipalvelu ym. 
mahdolliset tiedottavat keskusteluaiheista.

● Vapaa keskustelu. Asioiden valmistelu
● Osallistuminen avoin
● Kokoontumisen ajankohta säännöllinen
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KIRJASTOSTA OLOHUONE (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja ihmiset 
linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Kirjastokahvila, lainaus + muut kirjastopalvelut, 
maksuttomat tilat

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ avoin kaikille, ei tietylle ryhmälle

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
○ Jos halutaan idean menevän eteenpäin, miten 

toimitaan?
○ Saadaanko kirjaston henkilökunnalta apua 

asian eteenpäin viemiseen, jos on tarvetta.
○ Luotto siihen, että viesti menee perille

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan mukaan 
idean suunnittelemiseen tai toteuttamiseen? Ketkä siis 
voivat mahdollistaa tai estää idean toteutumisen?
Kirjasto, kunnanhallinto, muutama henkilö esim. järjestöistä

Seuraavat askeleet
1. Varataan tila Tero Äjälältä, yhteys järjestöihin + 
ilmoitustauluille
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AVOIN INFORMAATIOKANAVA (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Avoin 
informaatiokanava. Palvelupuhelin kasvoilla. 
Palvelutaloissa käytetty videopuhelu-systeemi tuodaan 
suurempaan mittakaavaan valtion/kunnan palveluihin

Ideamme tärkein tavoite

● Vuorovaikutteinen palvelu, puheeseen vastataan 
puheella, puheella etsitään palveluita 

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Kaikille avoin palvelukanava esim. video-“apua” 
Kelan sivuilta palvelun helpottamiseksi.

Kuinka idea toimii?

● Palvelu promotoidaan ensin kunnan / valtion 
päättäjille ja niiden palveluista päättäville.

● Esim. Kelan sivuilla avoin videoyhteys 
asiakaspalvelijaan tai puheohjatut internetsivut. 
→ voidaan neuvoa visuaalisesti oikeaan paikkaan
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AVOIN INFORMAATIOKANAVA (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja ihmiset 
linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Esim. joillekin sivuille saapuessa asiakkaalle aukeava suora 
chat-yhteys asiakaspalvelijaan.

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ helpottaa palveluita
○ turha etsiminen jää
○ laskee kynnystä ottaa selvää → esim. 

vanhuksille voi olla hidasta ja vaivalloista 
kirjoittaa → puhuminen helpompaa

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
○ Teknisiä haasteita → tietokoneista puuttuu 

mikrofoni / kamera
○ Asiantuntijoita tarvitaan tarpeeksi jonojen 

välttämiseksi

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan mukaan 
idean suunnittelemiseen tai toteuttamiseen? Ketkä siis 
voivat mahdollistaa tai estää idean toteutumisen?
Valtion/kuntien palveluista vastaavat ja niitä ylläpitävät 
tahot. Asiantunteva tekninen osaaminen

Seuraavat askeleet
1. Pilotointi ja palvelun myyminen eteenpäin (edustettuna 
tulee olla asiakkaat ja tuottajat 2. Rahoitus 3. 
Toteuttaminen, kokeilu 
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HALLINNON PELISIMULAATTORI (1/2)
Ideamme nimi & lyhyt kuvaus: Hallinnon 
pelisimulaattori. 

Ideamme tärkein tavoite

● Auttaa tutustumaan hallinnon toimintaan ja 
päätöksentekoon (eri vaiheet avautuvat)

● Antaa myös mahdollisuuden osallistua eri 
vaiheissa

Kenen osallistumista idealla halutaan ensisijaisesti 
lisätä?

● Kaikki kansalaiset (hallinnon prosessit ovat 
pääosalle kansalaisia vieraita)

Kuinka idea toimii?

● Peli lanseerataan kaikkia infokanavia käyttäen 
kansalaisille – kerrotaan pelistä ja mistä se löytyy

● Löytyy Demokratia.fi sivustojen kautta
● Voi pelata yksin + järjestää informatiivisia 

pelitilanteita
● Oppii hallinnon toimintatavasta
● Pelissä on oikeita hallinnon valmistelussa olevia 

asioita (nämä voivat vaihtua), joihin voi ottaa 
kantaa eri vaiheissa (prosessin valmisteluvaiheet 
näkyvät)

● Vastauksia viranomaiset hyödyntävät kuten 
kyselyjä ja lausuntoja

● Valmistelun ja päätöksen vaiheet tulevat peliin 
näkyviin
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HALLINNON PELISIMULAATTORI (2/2)
Mitkä olemassa olevat palvelut, toimintatavat ja ihmiset 
linkittyvät ideaan ja tukevat sitä?
Kysely- ja lausuntomenettelyt

Miksi käyttäjä haluaisi hyödyntää juuri tätä 
vaikuttamisen tapaa?

● Ideamme on juuri tälle kohderyhmälle sopiva 
vaikuttamisen kanava koska…
○ kiinnostava
○ riittävän matala kynnys digimaailmaa 

vähemmän hallitseville

● Mitkä haasteet pitää vielä ratkaista tai mitkä riskit 
välttää, jotta kohderyhmä saadaan käyttämään tätä 
kanavaa?
○ Innostava muoto ja ulkoasu
○ helppotoimintoinen

Ketkä ovat ne henkilöt tai tahot, jotka tarvitaan mukaan 
idean suunnittelemiseen tai toteuttamiseen? Ketkä siis 
voivat mahdollistaa tai estää idean toteutumisen?
Virkamiesten on kuvattava valmistelu-, suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessit. Pelinteko. Pitää sisällään demon + 
ehdottomasti oikeita asioita, joihin halutaan kansalaisten 
ottavan kantaa

Seuraavat askeleet
Myydään ideaa virkamiehille ja hallinnon johdolle, jotta 
varmistetaan, että peliin tuodaan oikeita asioita jatkuvasti.
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