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DELIBERATIIVINEN DEMOKRATIA

• Siirtymä äänestyskeskeisestä
demokratiasta kohti keskustelevampaa
demokratiaa (Chambers 2003)
– Keskiössä erilaisten näkemysten
esiintuominen, niiden perustelu sekä
vaihtoehtojen perusteellinen punninta

• Lukuisia mikrotason toimintamalleja
– Ominaispiirteinä inklusiivisuus,
laadukas deliberaatio ja vaikuttavuus

• Valmiussuunnittelua, jota tehdään
yhdessä kansalaisten kanssa, ei
heidän puolestaan
– ”Public as a policy-making partner”
(Schoch-Spana 2012)
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PÄÄTUTKIMUSKYSYMYS
• Taustalla kokemukset Pirkka14kansalaisraadista
• Tarkoituksena on muodostaa
uudenlaisia työkaluja
puolustusvoimille (sekä myös
siviiliviranomaisille) olla
vuorovaikutuksessa ja reflektoida
kansalaisten kanssa

• Mitkä ovat deliberatiivisten
kansalaisfoorumeiden
mahdollisuudet ja haasteet
toimia maanpuolustussektorilla?
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TURVALLISUUSKAHVILA
•

Ketterä tapa osallistaa laaja joukko
ihmisiä yhteiseen keskusteluun ja
saada monipuoliset ja laaja-alaiset
pienryhmäkeskustelut integroitua
koko osallistujajoukon yhteisiksi
puntaroiduksi näkemyksiksi

•

Tavoitteena 30 henkilön
monipuolinen osallistujajoukko

•

Vaiheet:
1. Tiedonsaanti
2. Fasilitoidut pienryhmäkeskustelut
3. Ideoiden arviointilomakkeiden
täyttäminen
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TURVALLISUUSKAHVILA NO. 1
•

Yhteistyökumppanina Maahanmuuttovirasto
(myös Lapin poliisilaitoksen, Jääkäriprikaatin ja
Suomen Punainen Ristin edustajat)

•

Tornion järjestelykeskuksessa 25.5. klo. 16.0020.30

•

Asukasnäkökulmaa järjestelykeskuksen
perustamisesta sekä ideoita toiminnan
kehittämiseksi mahdollisia tulevaisuuden
tilanteita varten

•

Häiriötilanne -> oppimista tapahtuman jälkeen

•

22 ilmoittautui, 19 osallistui

•

Neljä alustusta; 19 ideoiden arviointilomaketta;
5 virallista vastinetta

Ks. www.uva.fi/turvallisuuskahvila
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TURVALLISUUSKAHVILA NO. 2
•

Yhteistyökumppanina LSSAVI (myös
Pohjanmaan poliisilaitoksen, Puolustusvoimien
Pohjanmaan aluetoimiston ja Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitoksen edustajat)

•

Seinäjoen kaupungintalolla 31.5. klo. 16.0020.30

•

Fokus kansalaisten peruskäsityksiin
turvallisuudesta ja varautumisesta sekä
viranomaisten ja kansalaisten rooleihin ja
tehtäviin erilaisissa häiriötilanteissa ja
poikkeus-oloissa

•

Syötteenä PohjaBotten16-valmiusharjoitukseen

•

32 ilmoittautui, 30 osallistui

•

Neljä alustusta; 24 ideoiden arviointilomaketta;
5 virallista vastinetta
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TURVALLISUUSKAHVILA NO. 3
•

Yhteistyökumppanina Kaartin jääkärirykmentti
(myös Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin
kaupungin pelastuslaitoksen edustajat)

•

Santahaminan Helsinki-simulaattorissa 6.9. klo.
15.45-20.30

•

Keskeisenä teemana: Mitä hybridiuhat
edellyttävät kansalaiselta?

•

Keskellä sota- ja viranomaisyhteistyöharjoitusta
(Kehä16)

•

72 ilmoittautui -> valinta -> 29 osallistujaa

•

Kolme alustusta + harjoituksen seuraaminen; 28
ideoiden arviointilomaketta; 2 virallista vastinetta
(vähintään 3 vielä tulossa)
Kuvat: Valtteri Nevalainen / Puolustusvoimat
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TUTKIMUSAINEISTO JA TULEVAT JULKAISUT
•

Kattava tutkimusaineisto
–
–
–
–
–
–

•

27 tuntia nauhoitettuja pienryhmäkeskusteluja
71 ideoiden arviointilomaketta + arviointilomakkeet (3 x 6)
16 osallistujahaastattelua
16 viranomaishaastattelua
Arviolta 15 virallista vastinetta
Uutisartikkelit

Laaja loppuraportti Vaasan yliopiston julkaisusarjassa
– Tammikuu 2017
– Sisältää turvallisuuskahvilan yksityiskohtaiset toteutusohjeet
– Myös yleisempää näkökulmaa osallisuudesta turvallisuuden ja maanpuolustuksen
kontekstissa

•

Tieteelliset artikkelit
– Julkaistu: Raisio & Virta, Hallinnon Tutkimus -lehti 3/2016
– Tekeillä: Security Dialogue ja Kunnallistieteellinen aikakauskirja (+ Tiede ja Ase)

•

Kirjoitukset suurelle yleisölle
– Tammi-helmikuu 2017
– Esim. HS vieraskynä, politiikasta.fi, participedia.net
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ALUSTAVAT TUTKIMUSTULOKSET
• Prosessiin liittyvä (itseis)arvo
– Turvallisuusviranomaisten ja kansalaisten lähentyminen
• ”Et ne ovat tavallisia kansalaisia myös, se antoi semmoisen vaikutelman.
Et he on yks meistä” (K6)
• ”Sitte siellä oli semmosia viranomasia, jota harvemmin näkee tämmösissä
kansalaisfoorumeissa tuon asian ytimessä” (K9)
• ”Mutta se, että keitä varten ne on tehty, niin kansalaiset ei pääse sinne
linnakkeeseen […] vähän pitäs sitten päästä sieltä pois ja kuunnella niitä,
joita varten on olemassa” (V1)
• ”Tehdä puolustusvoimista, luoda sellaista kuvaa, et me ollaan olemassa
yhteiskuntaa varten, eikä yhteiskunta ole olemassa meitä varten” (V3)

– Osallisuuden tunteen voimistuminen
• ”…tosi sitten erilaista, että tunsi ittensä silleen tärkeäksi, että mun
näkemyksellä on oikeasti jotain väliä” (K1)
• ”Sai tuntea itsensä hetken tärkeäksi siinä” (K8)
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ALUSTAVAT TUTKIMUSTULOKSET
• Prosessiin liittyvä (itseis)arvo
– Keskustelevan demokratian edistäminen
• ”…et se ryhmä oli aika heterogeeninen kuitenki. Kuten sanottu, mä oon
havainnu eläväni kauhees kuplassa, ni toi oli siinä mieles hyvä” (K13)
• ”Tavallaan justiin toi pienryhmätyöskentely niin se mahdollisti sen
tehokkaan keskustelun siinä, et jos se olis jäänyt siihen isomman ryhmän
tasolle, niin en tiedä olisko siinä nyt sitten puheenvuoroja tullut itsekään
ihan juurikaan käytettyä” (K2)
• ”Mutta tää vois olla tää turvallisuuskahvilatyyppinen toiminta, niin sen
varjossa vähän muutkin äänet tulevat ylös kuin ne, jotka ääripäissä koviten
huutaa” (V8)
• ”…mä tykkään hirveesti siitä, että yhtäkkiä me ollaan samassa tilassa ja me
päästään silloin kuuntelemaan ja keskustelemaan niistä erilaisista asioista”
(V3)
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ALUSTAVAT TUTKIMUSTULOKSET
• Välineellinen arvo
– Tiedon lisääntyminen (kansalainen)
• ”Pääsin kuulemaan asioista, mistä en normaalisti kuule koskaan missään
oikeastaan” (K4)
• ”Et sai niinku paljon uutta tietoa itelle mitä ei ollut aikasemmin tästä
lähialueelta ja ylipäätäänkään kuullut” (K3)

– Syötettä sisään (viranomainen)
• ”Se turvallisuuskahvila on enemmän sellanen tiedon ja ajatustenvaihdon
kenttä mun mielestä” (V6)
• ”Sillon, ku siihen saadaan aito keskustelu ni se saattaa nostattaa semmosii
asioita pintaan, jotka on jääny huomaamatta tai oivaltamatta” (V10)
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ALUSTAVAT TUTKIMUSTULOKSET
• Välineellinen arvo
– Vaikutus turvallisuuden tunteeseen
• ”No mä oon entistä huolestuneempi […] No se tieto. Tieto lisää tuskaa”
(K5)
• ”…nosti paljon sitä fiilistä, että täällä oikeasti tehdään asian eteen, että
tääl ei odoteta, että tapahtuu kriisi ja sit vasta toimitaan” (K4)
• ” …vahvistusta, että asioista vastaavat viranomaset ovat ihan täyspäisiä ja
valveutuneita” (K15)

– Vaikutus omaan aktiivisuuteen
• ”…kyllä tää niinku ainakin aktivoi mua ja sai niinku aattelemaan, että mä
voin osallistua enemmän ja pystyn” (K3)
• ”Ja kyllä mä sitten sitä omalla työpaikallakin pidin briiffauksen” (K5)
• ”Vähän iteki alkanu miettimään ja myöski semmosia tapoja tavallaan
kehittää niitä. Niitä on kyl miettiny” (K11)
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ALUSTAVAT TUTKIMUSTULOKSET

• Haasteet
– Edustavuus
• ”Ja aika hyvin vastaskin sitä, että mikä on odotukset vaikka siellä nyt sattui
olemaankin jo muuten aktiiveja henkilöitä paikalla. Mutta se että osoitti
kuitenkin tää tilaisuus sen, että ei niilläkään ollut vielä niin tarkkaa tietoa
tästä yhteiskunnan varautumisesta” (V4)

– Vaikuttavuus
• ”…no muutenhan se ois kun reikäseen lasiin veen kaataminen tai hiekan
pakkaaminen verkkopussiin, jos ne ei siitä h-hetkestä kantautuis yhtään
pitemmälle” (K11)
• ”Sehän aika nopeesti sitte vesittää sen koko idean, jos ihmiset kokee, että
no siellä nyt vaan jutustellaan ja saadaan kahvit ja kyllä siellä pääsee
kertomaan sen mielipiteensä, mut ei se mihinkään vaikuta. Sehän on
kauheen tärkeetä sit, et mikä on se viranomasen reaktio ja vastaus siihen.”
(V11)
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HYÖDYNNETTÄVYYS JA JATKOKÄYTTÖ
• Voisiko käyttää jatkossa?
– Osallistujat:
• 93 % osallistuisi mielellään uudelleen samantyyppisiin tilaisuuksiin ja 89
% oli sitä mieltä, että yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulisi
järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja turvallisuuskahviloiden
tapaisia keskustelutilaisuuksia (huom. kukaan ei eri mieltä)

– Viranomaiset:
• ”Mut ennen kaikkea kyl se hirveen tärkeä pointti mun mielestä on se, et
nyt tästä ajatusmaailmasta pitäis ottaa joku koppi.” (V3)
• ”Eihän tällä saaha toimintatapaa kehitettyä välttämättä valtakunnallisesti,
mutta se että sittenhän se voi kuitenkin kopioitua tietyillä mausteilla
toiseen paikkaan. Niin koska mää ainakin nään tässä aika laajoja
mahollisuuksia.” (V13)
• Lukuisia teemoja ja kehittämisehdotuksia molemmilla tahoilla

• Kenen vastuulla?
– AVI, kunnat, SM, tulevat maakunnat, MTS…
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HYÖDYNNETTÄVYYS JA JATKOKÄYTTÖ
• Kustannukset?
• ”Puhutaan kuitenki ihan meijän ytimestä ja siitä ni se oli hyvin helppo. En
mä sinne valmistellu sen enempää muuta ku ajatuksellisesti mitään. Se oli
mun mielest varsin tuottava siinä mieles. Paljon tuottavampi ku
semmonen, et menee johonki seminaariin, missä vaan istuu sit
passiivisesti paikalla” (V15)
• ”Mutta mä nään tän niin, että sillä panoksella, mitä mä tähän tein, niin mä
sain paljon enemmän” (V12)

– Suunnittelu: n. 1-3 tapaamista ja sähköpostiyhteydenpitoa
– Markkinointi ja valinta: n. 2 viikkoa, 1000 – 1500 € (lehtimainos,
Facebook; riippuu olemassa olevasta tiedotuskapasiteetista)
– Kahvila: tarjoilut (n. 300 €), fasilitaattorit (palkkio + matkakulut n.
400 € / henkilö)
– Yhteenveto ja vastinepyynnöt: riippuen yhteenvedon laajuudesta 1-4
työpäivää
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KIITOS!

Lisätietoa: harri.raisio@uvafi & alisa.puustinen@uva.fi
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