Demokratiakasvatushankkeen
esittely
Eduskunta, kansalaispalvelut ja
demokratiakasvatus
Liina Hemminki

Pelissä on demokratian
tulevaisuus

Nuorison kiinnostus
politiikkaan on kasvussa
https://tietoanuorista.fi/nu
orisobarometri/nuorisobar
ometri-2018/

Suurin osa alle 25-vuotiaista aikuisista jää
kaikissa vaaleissa kotiin.
https://yle.fi/uutiset/3-10643346

Eduskunnan kanslian strategia:
Edistämme demokratiakasvatusta
(mutta missä ja miten se näkyy?)

Eduskunnan kirjasto toimii julkisena
oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja
eduskuntatietoa välittävänä
keskuskirjastona, joka (tilana) kaipaa
kävijöitä ja etsii uutta suuntaa.

?
Suomen perustuslaki 2 §:
Valtiovalta Suomessa kuuluu
kansalle, jota edustaa valtiopäiville
kokoontunut eduskunta.

Demokratia- ja
kulttuuriosaaminen näyttäytyi
opettajille yksilön
yhteiskunnassa pärjäämisen ja
demokraattisen yhteiskunnan
ylläpitämisen kannalta
välttämättömänä…Demokratiaja kansalaisosaamiseen
sisältyvien arvojen, asenteiden,
tietojen ja taitojen opettaminen
jää haastateltavien mukaan
lopulta koulun vastuulle, sillä
oppilaiden ei voida olettaa
saavan näitä valmiuksia kotoa.
https://jyx.jyu.fi/bitstream/hand
le/123456789/64505/URN%3AN
BN%3Afi%3Ajyu201906113122.pdf?sequence=1
&isAllowed=y.

Paljon erilaisia
materiaaleja tarjolla,
onko tarvetta meidän
tuottamaan?
https://www.oph.fi/fi/op
ettajat-jakasvattajat/ihmisoikeusja-demokratiakasvatus

Eduskunnan kanslian strategia 2020–2023 luo
pohjan demokratiakasvatuksen kehittämiseen
• Visio: Yhdessä demokratian parhaaksi – ajassa kehittyen
• Strategiset tavoitteet
–
–
–
–

Palvelut
Osaaminen
Avoimuus
Kestävyys

• Edistämme eduskunnan avoimuutta
ja vuorovaikutteisuutta.
• Parannamme eduskuntatiedon
saavutettavuutta.
• Kehitämme vuorovaikutteisia
palveluita kansanedustajille ja
kansalaisille.
• Edistämme demokratiakasvatusta.

Demokratiakasvatus ja eduskunta
• Demokratiakasvatuksella avataan
vaikutusmahdollisuuksia nykyisille ja tuleville
äänestäjille, nuoret erityinen kohderyhmä
– lisäämällä eduskuntatuntemusta
– tarjoamalla vaikuttamisen välineitä
– tarjoamalla mahdollisuuksia tavata kansanedustajia ja
muita eduskunnan toimijoita

• Paikka ja/tai konsepti elää kansanvaltaa todeksi

Demokratiakasvatuksen
nykyiset sisällöt ja palvelut
– Eduskunnan kansalaispalvelujen ja muun viestinnän avulla
demokratiakasvatusta on tehty jo vuosia
– Kansalaispalveluita ovat mm. opastetut vierailut (verkossa ja livenä),
yleisötapahtumat, Kansalaisinfo Pikkuparlamentissa, koululaistoiminta
ja opettajayhteistyö sekä esittelyaineistojen tuottaminen
– Kansalaisia palvelevat myös eduskunnan varsin laajat ja läpinäkyvät
teksti- ja videosisällöt sekä virtuaalikierrokset eduskunnan
verkkosivuilla, avoimen datan palvelussa sekä sosiaalisen median
kanavissa Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa ja
kuvapalvelu Flickrissä
– Kansalaispalveluja tuotetaan eduskuntatiedotuksen ja Eduskunnan
kirjaston yhteistyönä

Demokratiakasvatuksen
tulevat sisällöt ja palvelut
• Keväällä 2021 palvelumuotoiluhanke yhteistyössä
DVV:n palvelumuotoilutiimin kanssa
https://dvv.fi/palvelumuotoilu
– Lisäksi Kenno Consulting haastatteli meille nuoria ja
nuorten kanssa töitä tekeviä aikuisia
– 51 haastattelua (eduskunta + nuoret/aikuiset), 9
työpajaa

• Yhteistyön tavoitteena oli kehittää
asiakaslähtöinen demokratiakasvatuskonsepti

Tässä vaiheessa
9/2021

Konseptin osa-alueet
Teema

Osa-alue

Sisältö

Eteneminen

Osallisuutta ja
vaikuttamista

Nuorten ääni
päätöksenteossa

Digitaalinen palvelu valiokunnassa
käsittelyssä olevan asian
kommentoimiseksi -> nuorille tapa
vaikuttaa valiokuntatyöskentelyyn

Hidas. Selvitämme mitä muita
hankkeita osallistamiseen
käynnissä. Kartoitamme
mahdollisuudet / tarpeet
omaan

Vuorovaikutusta
ja inspiraatiota

Kansanedustajien
tapaaminen

Työkalu tapaamisten varaamiseksi ->
nuorille mahdollisuus tavata
kansanedustajia ja tutustua heidän
työhönsä virtuaalitapaamisissa

Hidas. Selvitämme palveleeko
uusi opasvarausjärjestelmä
sekä Sitran palvelu
(kirjastoista kansanvallan
foorumeita) tätä tarvetta.
Kartoitamme mahdollisuudet
/ tarpeet omaan

Tietoa ja taitoja

Asiakaslähtöiset
sisällöt

Materiaaleja opettajille ja nuorille.
Verkkosisällöt, videot, some, peli.
Suomi, ruotsi. Osittain selkokieli ja
englanti.

Nopea ja jatkuva. Kokoamme
jo olemassa olevan sisällön ja
tuotamme uutta. Tarpeiden
täsmentämiseen ja jakeluun
mieluusti verkostoista tukea.

Kaikissa tärkeää asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä digitalisaation
tarjoamien mahdollisuuksien huomioiminen.

