
Anni Katajikko

Future Makers Vaala, Demokratiapäivä 20.10.
- yhteenveto päivän työskentelystä ja tuloksista -



Mikä ihmeen Sitra ja Sitra Lab?

• Sitra:
• "Sitra on tulevaisuustalo, jonka visiona ja 

tavoitteena on Suomi, joka menestyy 
rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa 
tulevaisuutta ja jossa ihmiset voivat hyvin 
maapallon kantokyvyn rajoissa."

• Sitra Lab:
• Sitran oma tulevaisuuslaboratorio

• koulutusohjelma, muutoksentekijöiden
yhteisö

• kesto n. 6-8kk, viiden opintomoduulin
kokonaisuus

OPINTOMODUULIT:

• Toimintaympäristö ja systeemi-
ajattelu

•Ongelman ymmärrys

• Tulevaisuusajattelu ja ratkaisut

•Vaikutukset

•Opit ja johtopäätökset



Future Makers Vaala
- Demokratian kapeikot -

"Future Makers Vaala haluaa kehittää ja vahvistaa nuorten demokraattisen 
osallistumisen mahdollisuuksia erityisesti niillä digitaalisilla alustoilla, jotka ovat jo 

nuorten käytössä."



Mitä Future Makers Vaala on käytännössä 
tehnyt viimeiset kuukaudet?
• Demokratian kapeikot = 3. Sitran järjestämä koulutusohjelma

• tavoite: löytää aivan uusia ratkaisukeinoja moninaisiin ja 
nykyaikaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin

• tiukka hakuprosessi keväällä

• yhteensä 67 tiimiä --> VALITTIIN VAIN 10!

• Future Makers Vaala ainoa tiimi pohjoisemmasta 
Suomesta

• startti huhtikuussa, lopetus joulukuussa = kesto 9kk

• viikoittainen tiimikokous + ylimääräiset tapaamiset 
tarvittaessa

• kaikkien tiimien kohtaamisia lähes kerran kuussa, koronan 
vuoksi paljon pitkiä etäpäiviä

• ongelman tunnistaminen --> ratkaisuideat --> jokin 
käytännöllinen kokeilu --> johtopäätökset



Future Makers Vaala
– ongelmana päättäjät, 
nuoret & osallisuus

• Tiimin ydinongelmat:
• "Minne luodaan tila, jossa päättäjät ja nuoret voivat 

kohdata toisensa tasa-arvoisesti ja miten kaikkien nuorten 
ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa?"

• nuorten syrjäytyminen, vain aktiivisimmat vaikuttavat 
päätöksentekoon --> demokratiavaje

• pitkät välimatkat --> digitalisaatio ja teknologia avuksi?

• asennemuutoksen tekeminen kummallekin osapuolelle

• Lopputuloksena toiminallinen kokeilu
• päättäjien ja nuorten kohtaaminen neutraalissa 

ympäristössä



Demokratiapäivä 
20.10.



Kokeilu tiivistettynä

• osallistujat: peruskoulun 9. luokkien 

oppilaat, päättäjät & viranhaltijat

• 9lk. oppilaita +20 kpl

• viranhaltijoita 1 kpl

• päättäjiä 6 (+1) kpl

• päivän tavoite:

• tutustuttaa osallistujat toisiinsa

• luoda uusia verkostoja puolin ja toisin

• rikkoa nuorten ja päättäjien välillä 

vallitsevaa demokratiakuilua

• pohtia ajankohtaisia asioita nuorten näkökulmasta



Lyhyt tilannekatsaus päivän kulkuun

• Aamupäivän ohjelma:
• järjestäjänä Geo X On -

erityisnuorisotyöntekijöiden vetämää ohjelmaa

• ohjelmassa "jään" ja jännityksen rikkomista 
yhteisten ryhmä- ja joukkuepelien kautta

• Iltapäivän ohjelma:
• järjestäjänä Nuorten Akatemian osallisuuden 

osaamiskeskus

• työpajamuotoista toimintaa sekaryhmissä

• suurimmat kysymykset:

• nuorten osallisuuden nykytilanteen arviointi

• millä keinoilla kunta saataisiin 
nuorisomyönteisemmäksi



Osallisuuden 
osaamiskeskus
• nuoret ja päättäjät tarkastelivat kunnan osallisuuden 

tämän hetkistä tilannetta kuuden eri kategorian 
kautta

• päätöksenteko-osallisuus

• toimintaosallisuus

• arviointiosallisuus

• tieto-osallisuus

• ideointiosallisuus

• suunnitteluosallisuus

• ryhmät pohtivat:

• mitkä asiat toimivat hyvin?/Missä on suuria puutteita?

• kuinka päätöksenteko & osallisuus muutetaan 
nuorisoystävälliseksi?

• miten juuri minä saan oman ääneni kuuluviin?



Osallisuuden osaamiskeskus

• kategorioiden pohjalta ryhmät tunnistivat päätöksenteon 
ongelmakohtia ja kehittivät niiden pohjalta erilaisia 
ratkaisuideoita

• vertaisarviointi muiden ryhmien kesken --> omien 
ideoiden ja ajatusten muokkaus

• lopuksi jokainen ryhmä kehitteli yhden merkittävän 
asian/tapahtuman/idean, jolla kunnan päätöksenteko ja 
osallisuus saadaan toimimaan

• lopputuloksena yhteensä kuusi erilaista kehittämisideaa

• lopuksi äänestys --> kenen idea on 
innovatiivisin, toteuttamiskelpoisin tai innostavin

• kehitysideat vaihtelivat laidasta laitaan, yhteisistä 
tapahtumista työryhmien perustamiseen



- Lopullisen äänestyksen tulokset -









JOHTOPÄÄTÖKSET

- Mitä Vaalan kunnassa tulisi nuorten 
mielestä välittömästi parantaa? -



PÄÄTÖKSENTEKO & TIEDOTTAMINEN

• nuorten mielipide: tiedonvälitys toimii tällä hetkellä 
huonosti/ei lainkaan

• nuoret haluaisivat aidosti tietää, miksi jokin aloite ei 
mene läpi tai miksi prosessissa kestää! 

• miten aloitetta voidaan kehittää toteuttamiskelpoiseksi?

• selkeät perustelut, palautejärjestelmän kehitys!

• pöytäkirjojen seuraaminen on nuorille haastavaa, kieli 
vaikeaselkoista --> aikuisten tultava vastaan

• huono tiedottaminen laskee motivaatiota osallistumista 
kohtaan

• ei kannata edes yrittää, kun asiat eivät kuitenkaan muutu

• tunne, että kuullaan muttei kuunnella



ALOITTEEN TEKEMINEN
• nuoret kokevat aloitteen teon vaikeaksi, 

aikuisilla liian korkeat odotukset

• Miksi nuorten pitää aina itse tehdä 
ensimmäinen peliliike, mikseivät aikuiset 
ota itse yhteyttä nuoriin vaan odotetaan 
valmista?

• päivän aikana nousi useita yksinkertaisia 
ratkaisuideoita, miten osallisuutta 
yksinkertaistetaan

• anonyymit kyselylomakkeet!

• sosiaalisen median hyödyntäminen

• kyselytunnit, 
kummivaltuutetut/kumminuoret

• ei ajatella liian vaikeasti, ei liikaa 
ulkoistamista vaan kohdataan nuoret 
suoraan



NUORISOTILAKYSYMYS

• nuoret turhautuneita ja kyllästyneitä nykyiseen nuorisotilan 
tilanteeseen

• loppukyselyssä nuorisotilojen kunnostusta ei pidetty 
kovinkaan toteutumiskelpoisena ideana

• nuoret väliinputoajia kunnassa!

• ilmainen varhaiskasvatus + iltapäiväkerhotoiminta, 
ikäihmiset huomioidaan

• tällä hetkellä nuoret näkyvät puheissa, eivät 
käytännössä --> miten nuoret huomioidaan?

• kunnassa myös huonovointisia nuoria, lastensuojeluilmoitukset 
nousussa --> miksi nuorilla ei ole yhtäkään turvallista paikkaa 
oleskelulle

• tilojen puute altistaa entisestään huonolle käytökselle



NUORISOTILAKYSYMYS
• nuoret kaipaavat itselleen turvallista aikuista, joita 

nuorisotiloilta löytyy

• nuortenilta voi olla jollekin nuorelle ainoa 
turvallinen paikka

• työntekijöiden oltava ammattitaitoisia, ei pelkkiä 
vapaaehtoisia!

• koulutus luo turvaa, omista asioistaan uskaltaa 
kertoa rehellisesti

• valvonnassa huomioitava jatkuvuus, valvoja ei 
voi vaihtua jatkuvasti luottamuksen 
takaamiseksi

• ammattitaitoinen valvoja osaa tarvittaessa 
ohjata nuorta avun piiriin

• terveet ja turvalliset tilat myös lisäävät 
valvojien intoa järjestää nuorteniltoja!



NUORISOTILAKYSYMYS

• uusia nuorisotiloja suunniteltu, nuorten kuuleminen jäänyt jälleen huonolle tolalle

• Miksi nuorten toiveita ei ole kunnioitettu, uusien tilojen tarve ollut jo pitkään esillä

• aukioloajat kaipaavat nuorten mielestä uudistusta, aukiolo yhtenä päivänä viikossa ei ole 

riittävä erityisesti talviaikaan

• toimivat ja terveet nuorisotilat vaikuttavat yleiseen viihtyvyyteen

• moporalli ja ilkivalta vähenee

• mitä nuoret haluavat nuorisotiloille: biljardipöytä, ruuanlaitto mahdollisuus, tilaa rentoutua

• ongelmakohtia:

• kuljetusongelma tulisi ratkaista, eriarvoistaa sivukylien nuoria

• tilat pitää olla käyttöön soveltuvat --> valvontakysymys



Mitä fiiliksiä 
demokratiapäivästä jäi?

• positiivista palautetta on tullut puolin ja toisin!

• nuoret tykkäsivät erityisesti siitä, että turhat tittelit ja 
auktoriteettiasemat poistettiin

• toiminnallisella tekemisellä osallistaminen koettiin helpommaksi 
ja luovalle ajattelulle jäi enemmän tilaa

• vastaavanlaisille tilaisuuksille olisi tarvetta myös tulevaisuudessa!

• muutamia esimerkkejä, miten nuorten ja päättäjien yhteistyötä 
voitaisiin tulevaisuudessa parantaa

• nuoret Vallankahvassa -päivän jatkaminen

• nuoret vs päättäjät eri kilpalajeissa

• teemakokoukset ja säännölliset tapaamisesta nuorten 
kanssa vaikkapa kerran kuukaudessa

• rennommatkin tilaisuudet käyvät, ei kannata ajatella liian 
vaikeasti!



- JOHTOPÄÄTÖKSET -

• Miten toimimme tästä eteenpäin?
• hyvin alkanutta yhteistyötä halutaan jatkaa

• suunnitellaan sitovat ja säännölliset tapaamiset 
päättäjien ja nuorten välille

• rohkaistaan osapuolia menemään myös 
mukavuusalueensa ulkopuolelle

• pian nuorille & päättäjille järjestetään uusi 
kohtaaminen digialustoilla

• SIIRRYTÄÄN PUHEISTA TEKOIHIN, EI JÄÄDÄ ENÄÄ 
JOSSITTELEMAAN


