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Yhteiskunnallinen kehitys
haastaa demokratian
Over the past 25 years we have lived through a revolution created by the
birth of the world wide web and the rapid development of digital
technology. This digital revolution has disrupted old certainties and
challenged representative democracy at its very heart. With social media
sources such as Twitter, blogs and 24/7 media, the citizen has more sources
of information than ever before, yet citizens appear to operate at a
considerable distance from their representatives and appear ‘disengaged’
from democratic processes.”
John Bercow, Speaker of the House of Commons
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Tarkastelen lähidemokratiaa
deliberatiivisen (puntaroivan) demokratian
kautta
• Deliberatiivisen demokratian tunnuspiirteet:
– Monipuolinen ja objektiivinen tieto kaiken perustana
– Ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä
ja tulla kuulluksi
– Omien näkemysten perustelu ja toisten näkemysten
kunnioittaminen
– Valmius muuttaa omia näkemyksiään, jos esiin nousee omia
perusteluja parempia perusteluja
– Prosessin pitkäkestoisuus takaa syventymisen teemaan
– Vaikuttaminen ja vaikuttavuus tavoitteina

3

Osallistujat huomioiva toimintatapa
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LÄSNÄOLON POLITIIKKAA
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Esimerkki 1:
Vaasassa tehdyt ensimmäiset pilotit

14.3.2013
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Esimerkki 2:
Puntaroivaa demokratiaa Kemijärvellä
• Kunnassa toteutettu tai
ollaan toteuttamassa noin
kymmenen erilaista
puntaroivan demokratian
foorumia.

“Deliberative democracy is not series of ad hoc events. It is a way of governance”
(Patricia Wilson 2009)
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Esimerkki 3:
Kokemuksia Englannista
- Tietoinen siirtyminen pois tavanomaisista konsultointitavoista,
rinnalle tavallisten ihmisten konsultaatioita
- 100 000 henkilöä osallistui aikuisten sosiaalityön konsultointiin
(Green Paper)
- 40 000 henkilöä osallistui deliberatiivisiin malleihin
terveydenhuollon osalta (White Paper)
huipentui 1000 henkilön Citizens’ Summit
tilaisuuteen
työ jatkunut mm. ”Involve” organisaation
kautta
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Mitä hyötyä puntaroivasta
demokratiasta on?

Ihmiset
osallistujina,
kehittäjinä,
yhteistyökumppaneina ja
voimaantuvina
yksilöinä

Ihmiset
palvelujen
toimivuuden,
saatavuuden ja
laadun aitoina
arvioijina
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Ihmiset
yhdenvertaisina
osallistujina ja
päätösten
legitimiteetin
vahvistajina
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Entä tulevaisuus uudessa sote-mallissa?
Näkymät lähidemokratian kannalta huolestuttavia

Koneistonäkökulma

Asukkaiden yhteisö

Tarvitaan kuntalaisten huippukokousmallin
kehittämistä
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