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ALKUSANAT
Meidän Rovaniemi osallistuu ja luo tulevaisuutta aktiivisesti yhdessä.
Muutokset ihmisten arjessa, palvelujen tuottamisessa, osallistumistarpeissa ja –käyttäytymisessä, sähköisissä mahdollisuuksissa, monikulttuurisuudessa sekä kansainvälistymisessä edellyttävät asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien
aktiivista kehittämistä. Näin toimien edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa sekä aktivoimme yhteisöjen ja verkostojen toimintaa. Tätä kehittämistyötä toteutamme päättäjien, asukkaiden, kaupungin johdon ja työntekijöiden yhdessä tekemisenä.
Vuoropuhelua ja suoraa osallistumista yhteisten asioiden päätöksentekoon kehitetään Suomessa parhaillaan sekä valtionhallinnon että kuntien toimesta. Demokratiaa
halutaan kehittää kohti aidosti vuorovaikutteista päätöksentekokulttuuria, jossa kaikki
väestöryhmät voivat halutessaan osallistua yhteisistä asioista käytävään keskusteluun
ja päätöksentekoon. Rovaniemen kaupunki on kehittämisen kärjessä. Osallisuus ja
vaikuttaminen on osa yhteisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon, palvelujen sekä
viestinnän muodostamaa laajaa kokonaisuutta.
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013-2016 on valmisteltu asukkaiden, päättäjien sekä kaupungin johdon ja työntekijöiden yhdessä tekemisenä. Ohjelman valmisteluvaiheen osallisuudella on rakennettu edellytyksiä aktiiviselle, yhdessä tehtävälle toteuttamiselle.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja hallintosääntötyöryhmä
määrittelivät asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämistyön linjaukset.
Kaupungin johdon ja toimialojen asiantuntijoiden kanssa käytiin syksyllä 2012 keskustelut osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämistarpeista ja -tavoitteista. Osallisuuden
kehittämisestä keskusteltiin myös asukkaiden ja päättäjien kanssa kuudessa, ajalla
2.-22.10.2012 järjestetyissä asukastilaisuuksissa. Tilaisuudet järjestettiin Korkalovaaran,
Ounasvaaran, Rantavitikan, Saarenkylän, Ylikylän ja Rovaniemen keskuksen alueilla.
Tilaisuuksien keskustelujen keskeisiä sisältöjä olivat: asuinalueiden kehittäminen ja
epäkohtien korjaaminen, asukastupatoiminta sekä esimerkiksi lapsiperheiden ja ikäihmisten osallisuuden edistäminen, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä luottamuselinten avoimet
kokoukset asuinalueilla. Osallistumisesta ja vaikuttamisesta toteutettiin myös asukkaille suunnattu Zef-kysely kaupungin www-sivuilla. Vastaajien mielenkiinto suuntautui asuinalueen kokonaiskehittämiseen, asukastupa- ja naapurusto- sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.
Rovaniemen asukkaiden ajatuksia ja esityksiä osallisuudesta ja vaikuttamisesta
yhteisiin asioihin työstettiin myös ajalla 28.10.-4.12.2012 Tulevaisuusverstas –menetelmällä toteutetuissa INNo-pajoissa.
Lasten INNo-pajat toteutettiin kolmena ryhmähaastatteluna, joihin osallistui
yhteensä 30 esikoululaista. Haastattelijoina toimivat päiväkodinjohtaja Maija Kaikkonen ja päivähoidon suunnittelija Anne Mänty. Haastatteluilla selvitettiin, mihin itseään
koskeviin asioihin lapset haluavat osallistua ja vaikuttaa. Haastattelussa keskusteltiin
siitä, mitä on päättäminen, mistä asioista lapset saavat päättää ja mistä he haluaisivat päättää kotona, päiväkodissa ja lähiympäristössään. Lapset miettivät myös mitä
päättäisivät, jos olisivat päiväkodinjohtajia tai kaupunginjohtajia sekä mitä taikoisivat
taikureina päiväkotiin tai pihalle.
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Perusopetusikäisten lasten, nuorten sekä opiskelijoiden INNo-pajat toteutettiin
Ounasrinteen ja Katajarannan peruskouluissa, Ounasvaaran lukiossa, Lapin ammattiopiston Kairatien ja luonto- ja metsäalan Metsäruusun yksiköissä sekä Rovaniemen
ammattikorkeakoululla. Osallisuusohjelman valmisteluvaiheeseen sisältyi myös
lapsiperheiden, ikäihmisten neuvoston ja ikäihmisten keskustelukahvilan, vammaisneuvoston sekä maahanmuuttajien pajat sekä Yläounasjoen, Alaounasjoen, Yläkemijoen, Alakemijoen, Ranuantien suunnan ja Sodankyläntien suunnan asukastilaisuudet
pajoineen. INNo-pajojen toteutuksesta vastasivat projektipäällikkö Maarit Alikoski,
verkostokoordinaattori Jukka Hakola, palvelupäällikkö Merja Tervo, sivistystoimen
asiantuntija Anne Luiro, sosiaalityöntekijät Aija Karjula ja Anja Ukkonen sekä projektityöntekijä Päivi Skantsi. INNo-pajojen sisällöt on huomioitu osana tämän ohjelman
lähtöaineistoja. Ratkaisuehdotuksia on valmisteltu eteenpäin myös mm. asukkaiden,
koulujen ja nuorisovaltuuston toimesta.
Rovaniemen kaupunginosissa ja kylissä on pitkät perinteet asukas- ja kylätoiminnasta. Tällä hetkellä Rovaniemellä toimii yli 40 kyläyhdistystä sekä keskuksen alueella
11 rekisteröityä asukasyhdistystä tai vastaavaa. Myös kolmannen sektorin erityyppisiä
yhdistyksiä Rovaniemellä toimii hyvin runsaasti. Vuoden 2012 asukaskyselyistä saatu
yksi keskeinen tieto oli, että asukas- ja kylätoimintaa halutaan kehittää ja aktivoida
sekä yhdistysten kesken että yhteistyössä kaupungin kanssa. Kehittämistyö uudelta
pohjalta onkin jo käynnistynyt.
Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013-2016 on tarkoitettu
asukkaiden, päättäjien sekä kaupungin johdon ja työntekijöiden yhteiseksi,
linjaavaksi kehittämistyön välineeksi. Ohjelmaan antoivat lausuntonsa vapaaajanlautakunta, perusturvalautakunta sekä aluelautakunnat. Lausuntovaiheen versio
julkaistiin myös otakantaa.fi:ssä. Saadut lausunnot ja palaute on käsitelty. Ohjelman
toteuttaminen käynnistetään osana Rovaniemen kaupungin vuoden 2014 toimintaa.

Rovaniemellä 26.8.2013
apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala
kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen
projektipäällikkö Maarit Alikoski
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1.

TIIVISTELMÄ
1.1 OHJELMAN NÄKÖKULMAT
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen sisältää kolme näkökulmaa,
joissa onnistuminen kehittää Rovaniemen kaupunkia kohti yhteisesti määriteltyjä
päämääriä ja tavoitteita.

YHTEISTEN ASIOIDEN VALMISTELUN JA PÄÄTÖKSENTEON
UUDISTAMINEN

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA
DEMOKRATIA SEKÄ
VUOROVAIKUTUS

ASUINALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA YHTEISÖLLISYYS

Yhteisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon uudistaminen
Edustuksellinen demokratia on demokratian kivijalka. Vahvistamme ja monipuolistamme sitä asukkaiden suoralla osallistumisella. Kansalaisraadit, asukasfoorumit, palvelumuotoilu, asukas- ja asiakasosallisuutta edistävät työmenetelmät palvelutuotannossa, vaikutusten ennakkoarviointi sekä lakisääteinen
kuuleminen ovat keskeiset suoran osallistumisen välineet.

Sähköinen asiointi ja demokratia sekä vuorovaikutus
Otamme käyttöön uusia tapoja ja välineitä osallistua ja vaikuttaa. Kehitämme
avointa vuorovaikutusta kohti syvempää yhdessä ajattelua ja toistemme kuuntelemista. Kaupungin sähköinen asiointi, sähköinen demokratia ja sähköinen
viestintä muodostavat yhdessä kehitettävän kokonaisuuden. Otakantaa.fi on
sähköisen demokratian väline.
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Asuinalueiden kehittäminen ja yhteisöllisyys
Asukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä viihtyisiä ja turvallisia kaupunginosia ja elinvoimaisia kyliä asukkaiden ja kaupungin yhteistyönä. Omatoimisen kehittämisen ja toimintatapojen uudistamisen tukemisessa painotetaan
sosiaalisen vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämistä.
Painopisteitä ovat: sujuva arki, terveyden- ja liikkumisen edistäminen – vastuu
omasta terveydestä, omatoiminen kulttuuri- ja taidetoiminta, rakennetun ympäristön kunnostus, maiseman- ja ympäristönhoito sekä kaupunki- ja maaseutualueen toimijaverkon kehittäminen.
Turvallisen arjen kehittämistä edistetään kaupunginosien ja kylien kehittämissuunnitelmilla ja niiden toteuttamisella.
Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten palvelujen ja
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen sekä työllisyyden edistämiseen.

1.2 TAVOITTEET
Rovaniemen kaupunkikonserni noudattaa toiminnassaan periaatetta, jossa asukkaat
ovat osallisia palveluiden suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. Asukkaiden
osallisuus ja vaikuttaminen suunnitellaan osana kaupungin vuosittain toteutettavaa
perustoimintaa. Ohjelma määrittelee linjaukset, rakenteen, ja keskeiset sisällöt asukkaiden osallisuudelle ja vaikuttamiselle Rovaniemen kaupungin toiminnassa.
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelman tavoitteena on:
• kaiken ikäisten asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä
• asukkaiden omatoimisen yhteisöllisen asuinaluetoiminnan vahvistaminen.
Rovaniemen tulevaisuutta luodaan aktiivisesti yhdessä. Ohjelmalla kehitetään Rovaniemen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen, päättäjien ja kaupungin johdon ja
työntekijöiden yhdessä ajattelua, toistemme kuuntelemista sekä asioiden toteuttamista
yhdessä tekemisenä.
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2.

OSALLISUUDEN JA
VAIKUTTAMISEN KEHITTÄMISEN
KESKEISET OSA-ALUEET JA
TOTEUTTAMINEN
Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma kokoaa lasten, nuorten ja opiskelijoiden osallisuuden, asukas- ja kylätoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, ikäihmisten
osallisuuden ja vaikuttamisen, vammaisten osallisuuden ja vaikuttamisen sekä kuuden
aluelautakunnan toiminnan kokonaisuudeksi.
Yhteisenä tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöisiä palveluja, vahvistaa asukkaiden
hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää viihtyisiä ja arjessa turvallisia asuinalueita. Ohjelmakokonaisuudella edistetään asukkaiden sekä eri yhteistyö- ja sidosryhmien muodostaman monipuolisen toimijaverkon jatkuvaa kehittymistä. Toteuttaminen on osa Rovaniemen kaupungin uudistuvaa toimintatapaa.
• Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen osa Rovaniemen kaupungin suunniteltua
ja arvioitavaa perustoimintaa. Toteutetaan oikea-aikaisesti ja ennakoivasti.
• Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen sisältyy kaupunkistrategian valmisteluun.
• Hallinto- ja palveluorganisaatiot linjaavat vuosittaisen toteutuksen, joka perustuu
kaupunginhallituksen vahvistamaan talousarvion laadintaohjeeseen.
• Toteutus sisällytetään talousarvion perusteluihin.
• Täytäntöönpano- ja palvelutilausvaiheessa linjaukset avataan toimenpiteinä.
Toteutuksessa käytetään perinteisiä ja uusia suoran osallistumisen muotoja sekä
sähköistä demokratiaa (otakantaa.fi)
• Toteuma arvioidaan osana perustoimintaa.
• Koordinoinnista vastaa kaupunkikonsernin hallintopalvelut. Rooli on toimintaa
kokoava, kehittävä koordinoiva sekä viestinnällinen.
• Ohjausryhmänä toimii hallinto- ja palveluorganisaatioiden hyvinvointiryhmä täydennettynä.

Toteuttamissuunnitelma
Talousarviot 2014-2016
• Sisältävät konkreettiset esitykset asukkaiden kuulemisesta ja avoimesta valmistelusta, mkl. Otakantaa.fi
• Osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteet, tapojen valinta, vastuutaho
• Luottamuselinten avoimet kokoukset
• Kaupungin ja järjestöjen tapaaminen syksyllä 2013; tavoitteellinen verkottuminen,
etupainotteinen vuorovaikutus (Lapin järjestöstrategia valmis 5/2014)
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Lapset, nuoret ja opiskelijat
• Oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen
kehittäminen
• Lasten toimintaosallisuuden kehittäminen 2013-2016. Varhaiskasvatusikäisten
pilotti 2015-2016
• Opiskelijoiden, päättäjien ja johdon tapaaminen. II- ja korkea-asteen oppilaitosyhteistyön strateginen kehittäminen (yhteistyösopimukset, opinnäytteet, työharjoittelut)
Ikäihmiset
• Vanhusneuvosto. Toimintasäännön mukaisesti. Keskuksen alue sekä kylät.
• Vammaisneuvosto. Toimintasäännön mukaisesti.
• Vapaaehtoistoiminta. VET-väärti tutustumisjaksot. Koulutukset: naapurusto- ja
vertaistoiminta (Neuvokas, Kansalaisopisto).
• Kaupungin työntekijät ja vapaaehtoisuus. Edistetään viestinnällä.
• Lapin järjestöstrategia/neuvottelukunta. Kehitetään yhteistyötä.
Asuinalueiden kehittäminen
• Asukas- ja kyläyhdistysten kehittämissuunnitelmat. Kehittämistuki. Yhdessä
tekeminen ja verkottuminen. Kaupunginosien ja kylien vuorovaikutuksen kehittäminen. Asukastoiminnan kehittämisen koulutukset (kehittämissuunnitelmat,
sisällöllinen kehittäminen, hanketoiminnan valmiudet)
• Kylätilat
• Asukastuvat: Monde, tilan osoittaminen asukastupatoiminnalle, toiminnan organisointi ja käynnistäminen; syksy 2013 lähtien. Yhteistyö MONET-hankkeen kanssa.
Mahdollisista uusista asukastuvista päätetään talousarvioprosessin yhteydessä.
Viestintä
• Rovaniemi-lehti.
• Kylätiedotteet, asukastiedotteet ja –lehdet. Huomioidaan kehittämistuessa.
• Otakantaa.fi käyttöönotto.
Koulutus
• Henkilöstökoulutusohjelma. Avoin valmistelu, palvelumuotoilu ym. vuorovaikutus
asukkaiden kanssa.
• Päättäjien koulutukset. Kuntademokratian kehittäminen edustuksellisen järjestelmän ja suoran osallistumisen vuoropuheluna.
• Kuntalaiset keskiöön –Kuntaliiton verkostohanke 2013-2015.
Arviointi
• Kaupunkistrategia, toimintakertomus, hyvinvointikertomus. Mittarit kuvaavat
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteumaa valmisteluvaiheessa sekä kokemusta yhteisten asioiden valmisteluun osallistumisesta. (hyödynnetään otakantaa.
fi).
• Kuntaliiton demokratiatilinpäätös kerran valtuustokaudessa.
• Aluelautakuntien perustamisvaiheen arviointitutkimus 2013. Lapinyliopisto YTK.
• LAO, RAMK, Lapin yliopisto: tarjotaan opiskelijoille aktiivisesti harjoittelu-/tutkimusaiheita
• Monikanavaisten palvelujen yhdessä tuottaminen: palvelumuotoilun menetelmät
uusien palvelumallien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Lapin yliopisto YTK/TTK
(päätös Tekes-rahoituksesta (12/2013).
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3.

OSALLISUUDEN JA
VAIKUTTAMISEN ERI MUODOT
Osallisuuden muodot voidaan määritellä. Suomessa käytetään laajasti jakoa tietoosallisuuteen, suunnitteluosallisuuteen, päätösosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen.
Tieto-osallisuus on kuntalaisten, asukkaan oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Suunnitteluosallisuus on syvempää kunnan ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja asukasfoorumit.
Päätösosallisuus on suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai asuinaluetta
koskeviin päätöksiin, kuten esitemerkiksi aluelautakunnat. Käyttäjädemokratia edustaa
päätösosallisuutta silloin, kun palvelujen käyttäjille on siirretty päätösvaltaa. Toimintaosallisuus on kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai talkoovoimin
toteutettavaa ympäristön kunnossapitoa, kunnostusta tai palvelujen tuottamista.
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4.

KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN
JA VAIKUTTAMISEN LÄHTÖKOHDAT
JA LAINSÄÄDÄNTÖ
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelman 2013-2016 laajat lähtökohdat ovat Suomen lainsäädäntö, johon kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen
perustuu sekä kuntauudistuksen toteuttamiseen sisältyvä kuntademokratian kehittäminen. Avointa hallintoa edistetään hallitusohjelmatasolla kuntauudistuksen lisäksi
myös esimerkiksi avoimen tiedon ohjelmalla sekä virkakielen kehittämisellä. Suomen
valtio liittyi Avoimen hallinnon kumppanuussohjelmaan (OGP, Open Government
Partnership) huhtikuussa 2013.
Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisen kaupunkitason lähtökohtia ovat:
• Rovaniemen kaupunkistrategia 2012-2015,
• Rovaniemen alueidenkäytön strategia. Strategian päivitys. Loppuraportti
23.1.2012
• Talousarvio 2013 ja toimintasuunnitelma vuoteen 2015,
• Palveluhankintastrategia,
• Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma vuoteen 2015,
• Ikäpoliittinen ohjelma 2020 (päivitettävänä),
• Vammaispoliittinen ohjelma,
• Rovaniemen kotouttamisohjelma 2013-2023 (PoRo)
• Turvallisuussuunnitelma 2009-2012 ja uusi, laadittavana oleva turvallisuussuunnitelma aihealueilla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, oppilaitosten turvallisuus ja
ikäihmisten turvallisuusryhmät.
• Maaseudun kehittämisohjelma (valmistuu 8/2013).
• Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat perustuvat maaseudun kehittämisohjelmaan.
• Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu (MONET-hanke).
• Rovaniemen muotoiluohjelma (valmistuu 2013)
• Kulttuuriopetussuunnitelma (valmistuu 2013)
• Ilmasto-ohjelma 2012-2020 (asukasnäkökulman osalta).
Lähtökohdissa huomioidaan Rovaniemen kaupungin uudistuva hallintomalli liittyen
Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -jatkohankkeeseen (USO2) mukaisesti
sekä muut kaupungin toimintaa ohjaavat linjaukset.
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4.1 KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ
Perustuslaki 14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet
Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus
äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään Suomen perustuslaissa.
Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka
on
täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin
osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan
ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Perustuslaki 20.2 §
Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön
sekä
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Kuntalaki 27 §
Asukkaiden suora osallistuminen ja vaikuttaminen kuntayhteisössä
Kuntalain mukaisesti valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja
palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Kuntalaki 28 §
Kunnan asukkaan aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä myös kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa.
Kuntauudistukseen sisältyy myös meneillään oleva kuntalain uudistaminen. Myös
asukkaiden suoraa osallistumista ja vaikuttamista koskevat kohdat uudistetaan. Uusi
laki astuu voimaan vuoden 2015 alusta.
Nuorisolaki velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksenteossa
Nuorisolaki (27.1.2006/72) velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksentekoprosesseissa. Nuorisolain 8 §: n mukaan nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua paikallista
ja alueellista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria
on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Perusopetuslaki N:o 628 2 § 1 mom.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista tulee voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kunnan on asetettava
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
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Lain 5 § mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava
valtuustokausittain. Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain tarkoittaman
suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. Lisäksi neuvostolle on annettava muutoinkin
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
Vammaispalvelulaki 8c §. Henkilökohtainen apu.
Henkilökohtaisella avulla (VpL 8 c §) tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja
opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä
toteuttamaan omia valintojaan edellä lueteltuja toimia suorittaessaan.
Tasa-arvolaki 2005.
Yhdenvertaisuuslaki 2004
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteellinen ja suunnitelmallinen edistämispyrkimys huomioidaan asioiden valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa.

4.2 KAUPUNKITASON LÄHTÖKOHDAT
Rovaniemen kaupunkistrategian 2012-2015 visio kuuluu: ”Luovasti lappilainen, aidosti
kansainvälinen Rovaniemi on monipuolisten palvelujen ja rajattomien mahdollisuuksien kasvava keskus”. Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma ja sen toteuttaminen edistävät vision konkreettista toteuttamista. Kaupunkistrategian päivitys on
meneillään. Uusi strategia valmistuu keväällä 2014.
Rovaniemen kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys, luovuus, ympäristötietoisuus ja
vastuullisuus. Arvojen merkitys kaupungin toiminnassa avataan kaupunkistrategiassa.
Kaupungin arvot avataan ja toiminnallistetaan myös osana asukkaiden osallisuutta ja
vaikuttamista. Tämä tarkoittaa, että sovimme mitä toimintaa ohjaavat arvot tarkoittavat
käytännössä.
Arvoja toteutetaan:
• asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa,
• koulutuksessa ja viestinnässä,
• kaupunginosien ja kylien kehittämisessä sekä
• naapurusto- ja vapaaehtoistoiminnassa.
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Yhteisöllisyys
Edistämme yhtäläisiä hyvän elämän mahdollisuuksia. Toimimme luottamusta, turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen. Arvostamme avoimuutta, yhdessä tekemistä ja
kansalaiskeskustelua. Rakennamme kumppanuutta ja verkostoidumme.
Luovuus
Arvostamme jatkuvaa kehittämistä. Etsimme uusia tapoja toimia tavoitteena tasapainoinen ja kestävä muutos. Toimimme tavalla, joka uudistaa ja voimistaa kuntaamme.
Hyödynnämme rohkeasti toimintaympäristön muutosten kehitysvoiman.
Ympäristötietoisuus
Toimimme ympäristötietoisesti. Turvaamme myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti hyvään elämään tasapainoisella ja kestävällä
muutoksella. Arvostamme historiaamme ja kulttuuriamme ja ympäristöämme.
Vastuullisuus
Asetamme asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinkeinoelämän menestymisen edistämisen kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.
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5.

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA
VAIKUTTAMINEN ROVANIEMEN
KAUPUNGIN TOIMINNASSA
Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen on osa Rovaniemen kaupungin suunniteltua
ja arvioitavaa perustoimintaa. Osallisuus ja vaikuttaminen toteutetaan oikea-aikaisesti
ja ennakoivasti. Tämä kehittää yhteisten asioiden valmistelua ja päätöksentekoa sekä
edistää kaupungin tavoitteiden toteutumista. Monipuoliset, tasa-arvoisuuteen perustuvat osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät asukkaiden ja kaupungin
elinvoimaa sekä vahvistavat toimintojen vaikuttavuutta. Uusia suoran, osallistuvan
demokratian muotoja otetaan käyttöön ja palvelujen käyttäjälähtöisyyttä edistetään
mm. palvelumuotoilun keinoin.
Asukkaiden Rovaniemen strategisiin kärkiin sisältyy asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti, ennaltaehkäisevästi ja elämänkaaren mukaisesti sekä asukkaiden
vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Kaupunkikonserni
noudattaa toiminnassaan periaatetta, jossa asukkaat ovat osallisia palveluiden suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. Kylien Rovaniemen strategisiin kärkiin sisältyy
alueellisen päätöksenteon vahvistaminen vuosina 2013-2016 toteutettavalla aluelautakuntakokeilulla.

KAUPUNKISTRATEGIA
DIALOGIFOORUMIT JA
TULEVAISUUSVAIHTOEHTOJENTYÖPAJAT

TALOUDEN JA TOIMINNAN
SUUNNITTELU
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- JA
PALVELUSOPIMUKSET
OSALLISUUDEN JA
VAIKUTTAMISEN
TOTEUTTAMINEN

ARVIOINTI
KAUPUNKISTRATEGIA
PERUSTOIMINTA
ASUKKAIDEN OMATOIMINEN
KEHITTÄMISTOIMINTA
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Rovaniemen kaupunkistrategian valmisteluun sisältyy asukkaiden, päättäjien,
kaupungin johdon ja työntekijöiden dialogifoorumit sekä eri tulevaisuusvaihtoehtoja
työstävät työpajat. Strategian toteuma arvioidaan joka toinen vuosi. Asukkaat osallistuvat kaupunkistrategian arviointiin.
Kaupungin johto sekä hallinto- ja palveluorganisaatiot linjaavat asukkaiden
osallisuuden ja vaikuttamisen osana vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua.
Linjaus perustuu kaupunginhallituksen vahvistamaan talousarvion laadintaohjeeseen
ja sisällytetään talousarvion perusteluihin.
Talousarvion täytäntöönpano- ja palvelusopimusten laadintavaiheessa linjaukset avataan osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpiteinä. Toteuttamisessa käytetään hyväksi koettuja perinteisiä asukkaiden kuulemisen ja vuorovaikutuksen muotoja
sekä otetaan käyttöön uusia suoran, osallistuvan demokratian muotoja. Osallisuuden
ja vaikuttamisen toteuma arvioidaan osana perustoiminnan arviointia.

5.1 OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN
EDISTÄMINEN
Rovaniemen kaupunki on luonut asukkaiden osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille monipuolisia edellytyksiä jo pitkään: nuorisovaltuusto- ja hallitus, koulujen
oppilas- ja johtokunnat, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, Yläkemijoen aluelautakunta vuodesta 1993 lähtien, järjestöfoorumit, yhteistoiminta asukkaiden kanssa
sekä vapaaehtoistoiminnan laaja kehittäminen, monipuoliset kuntapalvelu-, asiakastyytyväisyys- ym. kyselyt. Perinteinen ja sähköinen kuntaviestintä sekä lainsäädäntöön
sisältyvä kuntalaisten kuuleminen kaupungin eri toimialoilla.
Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013-2016 syventää asukkaiden
osallisuutta ja vaikuttamista painottaen seuraavaa:
• Vaikutusten ennakkoarviointi. (Kuntaliiton suositus, yleiskirje 8/80/2011,
8.6.2011). Kuntien päätöksenteon ennakoinnin ja kokonaisvaltaisen huomioinnin
vahvistaminen kunnallisessa päätöksenteossa http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2011/Sivut/y08802011-suositus-kunnallisessa-paatoksenteossa.aspx
• Kansalaisraadit. Tietoa keräävä, neuvoa-antava, päätöksiä tekevä. Laajojen
teemojen käsittely. Raati kestää 1-5 päivää. Kansalaisraatiin sisältyy seitsemän
keskeistä periaatetta, jotka takaavat raadin sisäisen ja ulkoisen luotettavuuden:
1) Mikrokokoinen yhteiskunta (satunnaisotanta) 2) Hyvän julkisen harkinnan
mahdollistava koko (enintään 24 ihmistä) 3) Korkealaatuinen informaatio, 4)
Laadukas julkinen harkinta (koulutetut ohjaajat huolehtivat, että kaikkia kuunnellaan, kaikki saavat esittää perustelunsa ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti)
5) Puolueettomuus ja ulkoisen manipuloinnin välttäminen (arviointi apuna). 6)
Reilu esityslista sekä kuulemiskäsittely. Tasapuolisuuden varmistaminen. 7) Riittävä aika asiaan perehtymiselle.
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• Asukasfoorumit. Asukkaat tuottavat keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta
mielipiteitä ja ratkaisuja päätöksenteon tueksi. Asukasfoorumin tuotoksia ovat:
mielipidejakauma, julkilausuma tai muu raportti, johon ratkaisuehdotukset on
kirjattu.
• Palvelumuotoilu. Käyttäjän ja palvelujen tarjoajan tarpeita vastaavat palvelut
muotoilun keinoin.“Arktisen arki. Rovaniemen muotoiluohjelman 2013-2020”
tavoitteena on luoda asukkaille osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
arkensa, kaupungin ja palvelujen muotoiluun. Kaupungin toimijoille, päättäjille,
asukkaille, yhteistyö- ja sidosryhmätahoille suunnattava muotoiluosaamisen
edistäminen, muotoilukasvatus – ja koulutus sekä tutkimus ovat keskeisiä palvelumuotoilun edistämisen toimenpidealueita.
• Otakantaa.fi kansalaisten, järjestöjen sekä päättäjien ja virkamiesten vuorovaikutuksena yhteisten asioiden käsittelyn työväline. http://otakantaa.fi
• Asukas- ja asiakasosallisuutta edistävien menetelmien käyttö
Tiedonhankintaan ja toiminnansuunnitteluun sopivat menetelmät
Asiakasosallisuutta lisäävät menetelmät
Tiedonhankintaan ja toiminnansuunnitteluun sopivat menetelmät
Ryhmätoimintoihin sopivat menetelmät
Osallisuusmenetelmät eri toimijoiden yhteistyöhön
mm. http://www.osallisuushankesalli/Pohjois-KarjalanSosiaaliturvayhdistys
Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen koordinoinnista vastaa resursoidusti kaupunkikonsernin hallintopalvelut. Palvelualueen rooli on toimintaa kokoava,
kehittävä, koordinoiva sekä viestinnällinen. Ohjausryhmänä toimii hallinto- ja palveluorganisaatioiden hyvinvointiryhmä täydennettynä. Nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat omaan perustoimintaan sisältyvästä asukkaiden osallisuudesta ja vaikuttamista.
Osallisuutta ja vaikuttamista kehitetään myös yhdessä palvelualueet ylittävänä prosessimaisena toimintana.

5.2 OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN
SUUNNITTELU
Laadukkaaseen asioiden valmisteluun sisältyy asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu. Suunnittelussa perusvaiheet ovat: tilanteen analysointi,
tavoitteiden valinta, tapojen valinta, aikataulu sekä resurssien suunnittelu. Vaiheet
tiivistetään käytännössä toimivaksi osallisuussuunnitelmaksi.
1. Osallisuus- ja vaikuttamistilanteen analysointi
• Vaikutusalue/kohderyhmät
• Tasa-arvoisen asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen huomiointi. Sisältää
vaikutusmahdollisuuksiltaan helposti syrjään jäävien ryhmien, esimerkiksi tukea
tarvitsevien lapsiperheiden, ikäihmisten, maahanmuuttajien sekä vammaisten
tarpeet.
• Keskeiset valmistelussa/ olemassa olevat päätökset sekä valmiit suunnitelmat,
mahdolliset merkittävät näkemyserot, joilla vaikutusta tilanteeseen.
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2. Osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteet
• Tavoitteet valitaan tilanteen mukaan, esimerkiksi: tiedottaminen osapuolille
asian sisällöstä ja osallistumismahdollisuuksista, tiedonhankinta eri osapuolilta,
keskustelu osapuolten kanssa, mielipidejakaumien selvittäminen.
3. Osallisuuden ja vaikuttamisen tapojen valinta
• Käytettävissä perinteiset ja uudet suoran, osallistuvan demokratian muodot.
Esimerkkejä: kuuleminen, tiedottaminen, eri menetelmät mm: tiedonhankinta ja
toiminnan suunnittelu, asiakasosallisuuden lisääminen, osallisuus eri toimijoiden
yhteistyössä sekä yhteisöllisyyden lisääminen.
4. Aikataulu ja resurssit
• Sisällyttäminen valmisteluun, ajankäyttö, henkilöstövoimavarat, määrärahat.
5. Osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelma
• Kohtien 1-4 valinnat tiivistetään suunnitelmaksi, joka toimii käytännössä.
6. Osallisuuden toteutuman ja vaikuttavuuden arviointi
• Arvioidaan osana perustyötä. Laaja arviointi kerran valtuustokaudessa soveltaen
Kuntaliiton demokratiatilinpäätöstä (valtakunnallinen vertailutieto). Päättäjien
itsearviointi kahdesti valtuustokaudessa. Otakantaa.fi –palvelu sisältää myös
osallistumisen suunnittelun ja raportit.
Osallisuuden ja vaikuttamisen suunnittelun perusvaiheiden lähteenä on käytetty Tampereen kaupungin kehittämään mallia.
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6.

OSALLISUUDEN JA
VAIKUTTAMISEN
TOIMINTAMALLI
Osallisuus on keskeinen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä tekijä.
Osallisuus on yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Kehittämisohjelman yhdessä toteuttamisella luodaan monipuoliset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kaikille yhteisiin sekä itseä
lähellä oleviin asioihin ja teemoihin.
Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta muodostaa asukastoiminnan perinteisen perustan.
Toiminta on luonteeltaan asukaslähtöistä, ehkäisevää ja tukea antavaa yhdessä tekemistä sekä kaupungin ja oman asuinalueen kehittämistä.

21

6.1 LAPSET JA NUORET SEKÄ OPISKELIJAT
Vuonna 2012 hyväksytyn Rovaniemen kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vuoteen 2015 päämäärät ovat: hyvinvoinnin ennaltaehkäisevä tukeminen, varhainen avoin yhteistyö sekä lasten ja nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Sosiaalista hyvinvointia edistetään tukemalla osallisuutta, parantamalla vaikuttamisen edellytyksiä, edistämällä lasten ja nuorten merkityksellisyyden kokemusta,
edistämällä sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä terveellisillä ja turvallisilla elin- ja
toimintaympäristöillä.
Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia lisätään ennaltaehkäisevällä nuoriso-,
kulttuuri- ja liikuntatoiminnalla, jossa lapset otetaan mukaan lähiliikuntapaikkojen
ja virikkeellisen ympäristön suunnitteluun. Toiminta tukee lasten mahdollisuuksia
leikkiin, harrastuksiin ja turvalliseen arkeen. Tavoitteena on mm. turvallisesti osallistuva
digitaalinen sukupolvi, luovuuden, ajattelun ja lahjakkuuden kehittäminen, osallisuuden ja vaikuttamisen sekä yhteisöllisyyden laaja kehittäminen.
Tavoitteena on myös, että jokaisella 1-2 –luokkalaisella on mahdollisuus osallistua
koulupäivinä koulun järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Lapset otetaan mukaan kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä varhaiskasvatussuunnitelma/esiopetussuunnitelman ja oppimissuunnitelman laadintaan
soveltuvin osin. Nuoret otetaan mukaan vanhempainiltojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulujen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Aloitekanava.fi
käyttöä kouluissa lisätään. Nuoret suunnittelevat yhteistyössä nuorisotoimen, järjestöjen sekä opettajien kanssa vuosittaiset mediapajapäivät (syyslukukausi).
Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma määrittelee joukon lasten ja nuorten
osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita
edistetään myös osana Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelman
toteuttamista ja eri palvelualueiden yhteistyötä.
Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman 2015 toteuttamista tukevana
esitetään:
Varhaiskasvatusikäiset
Esikouluikäisten ikäluokka harjoittelee demokratiataitoja osana esikoulun varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman toteuttamista. Päiväkotien 3-5 –vuotiaiden osalta
käynnistetään 2-3 päiväkodin pilotointi. Demokratiataitoja harjoitellaan ikäkausitaitoja
vastaavalla tavalla: osallisuus, vaikuttaminen, päätöksenteko, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, yhteinen ja yhteisöllisyys. Osallisuussuunnitelma laaditaan toiminnan
vuosi- ja lukukausisuunnittelun yhteydessä.
Oppilaskunnat
Oppilaskuntien toiminnasta säädetään perusopetuslain 47 a §:ssä (2.3.2007/239).
Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa.
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Opiskelijoiden kuulemisesta säädetään lukiolain 27§:ssä/21.8.1998/629 sekä laissa ammatillisesta koulutuksesta § 36/21.8.1998/630. Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen
opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.
Nuorisovaltuusto
Rovaniemen nuorisovaltuusto on kunnallinen päätöksentekoelin, joka koostuu rovaniemeläisistä 13-21 –vuotiaista nuorista. Valtuutettuja on 35 ja jokaisella jäsenellä on
myös varajäsen. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen järjestetään vaalit kaikissa yläkouluissa, lukioissa sekä Lapin ammattiopiston toimipisteissä.
Ehdolle voi asettua jokainen iältään sopiva rovaniemeläinen.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimia nuorten äänitorvena. Se antaa lausuntoja,
seuraa ja edistää asioiden käsittelyä Rovaniemen kaupungissa sekä tekee aloitteita ja
esityksiä. Nuorisovaltuustolla on edustajat kaupungin lauta- ja johtokunnissa puhe- ja
läsnäolo-oikeudella.
Nuorisovaltuustolla on lisäksi kaksi työryhmää, tapahtuma- sekä tiedotus- ja markkinointityöryhmä, jotka hoitavat nuorisovaltuuston niille erikseen määräämät tehtävät.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimintasääntönsä mukaisesti mm:
• Edistää ja seurata nuorten asioiden käsittelyä Rovaniemen kaupungissa.
• Edistää ja seurata kaupungin, nuorten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä.
• Vaikuttaa palveluihin siten, että palvelut soveltuvat ja riittävät nuorille sekä kiinnostavat heitä.
• Toimii asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana nuoria koskettavissa asioissa.
• Nimeää edustajat nuorten asioita käsitteleviin, ennalta sovittuihin lauta- ja johtokuntiin sekä työryhmiin.
• Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan
koskevissa asioissa.
• Edistää osaltaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
• Järjestää yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa nuorisofoorumin kerran vuodessa
(mukana nuorisotilojen tilahallitukset, oppilaskuntien hallitusten edustajat sekä
nuorisovaltuutetut)
• Järjestää kerran vuodessa nuorten kuulemistilaisuuden
• Järjestää nuorten parlamentin kerran kaupunginvaltuuston toimikauden aikana.
• Järjestää nuorisohallituksen ja kaupunginhallituksen yhteisen kokouksen kaksi
kertaa vuodessa.
Tavoitteena on kaikilla Rovaniemen peruskouluissa ja oppilaitoksissa aktiivisesti toimivat oppilaskunnat sekä vuorovaikutus ja kuuleminen erityisesti nuoria koskevissa
asioissa. Tavoitteena on, että oppilaskunnat toimivat aktiivisessa yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Näitä tavoitteita tukee myös lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan sisältyvä 5-12-vuotiaiden lasten parlamentin perustaminen.
Nuorten kuulemistilaisuuden ja nuorten parlamentin toteutuksessa huomioidaan
aktiivisesti myös toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat. Nuorisovaltuusto käsittelee
oppilaskuntien toimintaesitykset ja myöntää toimintarahaa. Selvitetään opiskelijoiden
osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistarpeet. Tuetaan opiskelijoiden
osallisuutta ja rovaniemeläisyyttä Ryhdy rovaniemeläiseksi –kampanjoilla.

23

TAVOITE

TOIMENPIDE

SEURANTA

Esikouluikäisten demokratiataitojen harjoittelu

Osallisuus, vaikuttaminen,
päätöksenteko osana esiopetusta

Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien määrällinen
ja laadullinen toteutuminen.

Osallisuus, vaikuttaminen,
päätöksenteko osana
leikkiä

Raportointi ja lasten haastattelut.
Toimintaraportti ja haastattelut.

Päivähoitoikäisten (3-5v)
demokratiataitojen harjoittelu
osana varhaiskasvatusta
5-12 –vuotiaiden toimintaosallisuuden kehittäminen

Nuorisovaltuuston toiminnan
kehittäminen

Kaikilla kouluilla ja oppilaitoksissa toimivat oppilaskunnat
Oppilaskuntien toimintaesitykset nuorisovaltuustolle
lisääntyvät
Korkea-asteen opiskelijoiden
osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen

Konsepti valmisteltavana
nuorisopalveluissa.
Nuorisovaltuuston ja oppilaitosten aktiivinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen
nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaisesti.

Nuorisovaltuustokauden
toteuma ja nuorten haastattelut osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittymisestä.

Viestinnän ja yhdessä tekemisen kehittäminen.

Oppilaskuntien toimintakertomukset.

Edistetään opiskelijoiden
osallisuutta kehittämällä
kaupungin perustoimintaan
liittyvää vuorovaikutusta ja
yhteistyötä. Painopisteinä
osallisuus, palvelut, työllisyyden edistäminen.
Oppilaitosten kanssa tehtävä
yhteistyö vakiinnutetaan
kehittämistoiminnan osaalueeksi.

Opiskelijoiden kuulemisen
toteuma.

Toteutetaan Ryhdy rovaniemeläiseksi –osallisuuskampanja.

Osallisuuden ja työharjoittelun
yhdistämisen toteuma.
Opiskelijoiden osallisuuden
toteuma kehittämistoiminnassa.
Uusien opiskelija-rovaniemeläisten määrä.

6.2 IKÄIHMISET
Rovaniemen ikäihmisten neuvosto toimi aktiivisesti 11 vuoden ajan. Kaupunginhallituksen päätöksellä 4.2.2013 § 31 ikäihmisten neuvosto muutettiin vanhusneuvostoksi.
Muutos liittyy 1.7.2013 voimaan astuneeseen lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain mukaan kunnan on
asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Samassa kaupunginhallituksen käsittelyssä vahvistettiin vanhusneuvoston tarkistettu toimintasääntö.
Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto toimii rovaniemeläisten vanhusten puolestapuhujana ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa
päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa. Kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon
kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa- ajan
lautakunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Lisäksi
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vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan
nimeämä viranhaltijaedustaja.
Vanhusneuvoston tehtävänä on mm. edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella. Vanhusneuvosto osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen
väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kaupungin alueella. Se
edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaalija terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisen näkökulmasta kunnan päätöksen tekoa erityisesti heille
tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden
saatavuuden parantamiseksi. Sekä vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten
ja sairaiden tarpeisiin. Vanhusneuvosto laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman ja
toimintaan on osoitettu määräraha (vuonna 2013 3500 euroa).

TAVOITE

TOIMENPIDE

SEURANTA

Ikäihmisten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien
edistäminen

Vanhusneuvosto osallistuu
osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen
suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kaupungin
alueella.

Toteutuman raportointi osana
kaupungin vuosittaista toimintakertomus- ja tilinpäätösprosessia.

Ikääntyneen väestön selviytymisen edistäminen eri toiminnoissa, kuten asumisessa,
sosiaali- ja terveyspalvelujen
saamisessa sekä kulttuuri- ja
vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvoston toimintakertomus/toteutuma

Annetut lausunnot ja esitetyt
mielipiteet
Ikäihmisten osallisuuden ja
vaikuttamisen edistäminen
osana kylien ja kaupunginosien asukastoimintaa ja sen
kehittämistä

Ikäihmisten osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia
kehittävä omatoiminen kehittämistoiminta

Ikäihmisten uusi osallisuustoiminta, vaikutusmahdollisuudet sekä kehittämishankkeet

6.3 VAMMAISET
Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista 3.4 1987/380) kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri viranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä
muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy vammaisten
henkilöiden elinoloihin. Lain 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa
toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
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elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan tulee
olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Rovaniemen vammaisneuvoston toimikausi (2009-2012) on päättynyt 31.12.2012.
Kaupunginhallitus nimesi uuden vammaisneuvoston kokouksessaan 27.3.2013.
Vammaisneuvoston tehtävänä on päivittää vuoden 2013 aikana vammaisneuvoston
toimintasääntö, jonka kaupunginhallitus vahvistaa. Päivityksen yhteydessä on tärkeää
selkeyttää vammaisneuvoston roolia vammaisten ihmisten sujuvaa arkea sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävänä yhteistoimintaelimenä ja vuoropuhelun edistäjänä. Myös vammaisten ihmisten osalta osallisuuden aktiivinen vahvistaminen tukee omaa jaksamista, pääsääntöisesti. Toimenpiteet ja seuranta päätetään
toimintasäännön käsittelyn yhteydessä. Vammaisneuvostolla on toimintaan osoitettu
määräraha (vuonna 2013 3500 euroa).

6.4 VAPAAEHTOISTOIMINTA JA YHDESSÄ TEKEMINEN
JÄRJESTÖJEN KANSSA
Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten
hyvinvointiin. Apua ja välittämistä ihmiseltä ihmiselle arjen keinoin. Rovaniemi on
aktiivinen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kunta. Asiaa edistetään myös maakunnallisesti. Lapin järjestötrategia valmistuu 5/2014.
Yksi kolmannen sektorin toimijoista on Rovaniemen seudun vapaaehtoistyön Neuvokas,
jonka neuvottelukuntaan kuuluu vuonna 2013 yhteensä 48 eri kansanterveystyön- ja
vammaisjärjestöä, lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistäviä järjestöjä,
asukasyhteisöjä sekä yleishyödyllisiä toimijoita. Neuvokkaan toiminta on laajaa muodostuen: Neuvokas keskuksen toiminnasta, kohtaamispaikkatoiminnasta, kehittämistoiminnasta mm. hankkeina, verkostoina sekä oppilaitosten kanssa tehtävänä yhteistyönä
ja muusta toiminnasta sisältäen mm. päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön
sekä kummitoiminnan. Neuvokkaan toimintaa rahoittavat RAY, Rovaniemen kaupunki,
ev.-lut. seurakunta sekä elinkeinoelämä.
Rovaniemen kaupunginosien ja kylien asukastoiminta, tilaisuudet ja tapahtumat, virike-,
harraste- ja vertaistoiminta tarjoavat ympärivuotisesti mahdollisuuden kaikille kiinnostuneille vapaaehtoiseen toimintaan.
Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilaitosten sekä nuorisotoiminnan rooli yhteistyössä perheiden kanssa on keskeinen vapaaehtoistoimintaan tutustumisessa ja vapaaehtoistoiminnalle myönteisten asenteiden kehittymisessä. Toimintoja on tärkeää kehittää
siten, että lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja ikäihmiset toimivat myös yhdessä.
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Osana asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämistä vapaaehtoistoimintaa kehitetään:

TAVOITE

TOIMENPIDE

SEURANTA

Nuorten ja opiskelijoiden
vapaa-ehtoistoiminnan kehittäminen

VET-väärti –toiminta.

Toteutuneiden vapaaehtoisjaksojen määrä.

Naapurustotoiminnan ja
vertais-toiminnan kehittäminen kaupun-ginosiin ja kyliin

Naapurusto- ja vertaistoiminnan koulutukset: perus- ja
teemoitetut koulutukset.

Ohjatut vapaaehtoistoiminnan
tutustumisjaksot 9-luokkalaisille, lukiolaisille sekä
ammatillisissa oppilaitoksissa,
RAMK:ssa sekä Lapin yliopistolla opiskeleville

Yhteistoiminta oppilaitosten
kanssa (LAO, RAMK, Lapin
yliopisto)

Nuorten ja opiskelijoiden
haastattelut.

Toteutuneiden koulutusten
määrä.
Vertaistoimijoiden haastattelut; vertaistoiminnan kokemukset ja vaikutus elämänlaatuun
Oppilaitosten kokemukset
yhteistyöstä

Kaupungin perustoiminnan
kehittäminen siten, että se
tarjoaa vapaaehtoistoiminnalle toiminnallisia mahdollisuuksia.

Palvelualueiden vuorovaikutus
yhdistysten, järjestöjen sekä
asukastoiminnan kanssa >
säännölliset järjestöfoorumit
ja yhteistoiminnan suunnittelu

Uudet käynnistyneet vapaaehtois- ja yhteistoiminnan
muodot.

Tavoitteena yhteiset toimenpiteet, joilla kaupungin tuottamia peruspalveluja voidaan
myös täydentää tai tukea
vapaa-ehtoistoiminnalla.
Asukastoiminnan, asukasviestinnän (mkl. asukastoiminnan www-sivustot) sekä
kuntaviestinnän kehittäminen
vapaaehtois-toimintaa edistäviksi (monikanavaisuus)
Kaupungin työntekijöiden
kannustaminen osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan.

Edistetään vapaaehtoistoiminnalle myönteisten asenteiden
kehittymistä vapaaehtoistoiminnaksi kuntaviestinnän
eri muodoin.

Uudet, kaupungin palveluksessa olevat vapaaehtoistoimintaan liittyneet työntekijät

Lähiliikenteen ratkaisujen
kehittäminen osana vapaaehtoistoiminnan kehittämistä

Vapaaehtoistoimintaa
tukevien uusien lähiliikenneratkaisujen sisällyttäminen
kehittämis-hankkeisiin.

Toteutuneet uudet lähiliikenne-ratkaisut.

Myös MONET-hankkeen
osallisuustoiminta.
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6.5 ALUELAUTAKUNNAT
Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista sekä Rovaniemen kylien elinvoimaa edistetään edustuksellisella suoralla demokratialla – aluelautakunnilla. Kaupungin suuralueilla toimii kuusi aluelautakuntaa Yläounasjoen, Alaounasjoen, Yläkemijoen, Alakemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien suuntien suuralueilla.
Yläkemijoen aluelautakunta on toiminut vuodesta 1993 lähtien vastaten päivähoito-,
perusopetus-, äitiysneuvola-, kulttuuri- ja vapaa-ajan- sekä kirjastopalveluista. Lisäksi
aluelautakunta vastaa alueen yleisestä ja elinkeinojen sekä asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen kehittämistehtävästä.
Kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.4.2012 § 37 käynnistettiin aluelautakuntakokeilu 2013-2016 myös muilla edellä luetelluilla suuralueilla. Aluelautakunnissa on 43
asukkaiden avointen kyläkokousten valitsemaa edustajaa sekä heillä henkilökohtaiset
varajäsenet. Kaupunginvaltuusto vahvisti kylien ehdotukset.
Aluelautakunnat ovat tilaajalautakuntia ja niiden tehtävänä on vastata toimintaalueensa määriteltyjen lähipalvelujen järjestämisestä, alueen yleisestä ja elinkeinojen
kehittämistehtävästä sekä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisestä
aluelautakunta-alueella. Lokakuussa 2013 valmistuva maaseudun kehittämisohjelma
toimii perustana aluelautakuntien kehittämissuunnitelmille 2013-2016.
.
Aluelautakunnat järjestävät myös mm. kansalaisraateja. Aluelautakunta-alueiden
asukkaita aktivoidaan vuorovaikutukseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen myös
otakantaa.fi sähköisen demokratian kansalaiskeskusteluilla (http:www/otakantaa.fi).
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Aluelautakuntamallin rakentamisen tukena toimii Toimivat lähipalvelut lähidemokratian avulla –kehittämishanke 10/2012-12/2013. Hanke toimii kehittävänä, koordinoivana sekä tukea ja ohjausta antavana tahoja sekä kehittäen aluelautakunta-alueiden
viestintää. Tavoitteet ja toimenpiteet toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti.
Hankkeeseen sisältyen Lapin yliopisto toteuttaa aluelautakuntamallin perustamisvaiheen arviointitutkimuksen syyskaudella 2013.

6.6 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMINEN
Asukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä viihtyisiä ja turvallisia kaupunginosia
ja elinvoimaisia kyliä asukkaiden ja kaupungin yhteistyönä.
Asuinalueiden kehittäminen perustuu:
• monipuolisiin mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa palveluja ja elinympäristöä
koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon,
• asuinalueiden kehittämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen omatoimisilla kaupunginosien ja kylien kehittämissuunnitelmilla sekä
• vapaaehtoistoiminnan monipuoliseen kehittämiseen mm. käynnistämällä uutta
naapurusto- ja vertaisryhmätoimintaa.
Omaehtoisen kehittämisen ja toimintatapojen uudistamisen tukemisessa painotetaan
sosiaalisen vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämistä. Painopisteitä ovat: sujuva ja turvallinen arki, terveyden- ja liikkumisen edistäminen – vastuu
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omasta terveydestä, omaehtoinen kulttuuri- ja taidetoiminta, rakennetun ympäristön
kunnostus, maiseman- ja ympäristönhoito sekä kaupunki- ja maaseutualueen toimijaverkon kehittäminen. Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten
palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen sekä työllisyyden edistämiseen.

6.6.1. Kylätilat ja asukastupatoiminta
Kylätilat ja asukastupatoiminta ovat asukkaiden lähiyhteisöjä sekä paikallisia
toimintatapoja ja omaehtoista toimintaa vahvistavia olohuoneita. Asukastupatoiminta on yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa. Kylätilojen ja asukastupien toimintamuodot voidaan linkittää työllisyyden edistämisen toimiin sekä kaupungin että
yhdistysten ja järjestöjen osalta.
Kylätoimintaa varten osoitetaan kylätila. Kylätiloista laaditaan kattava selvitys 2013.
Tilojen käyttö ja tukeminen linjataan yhdenmukaiseksi.
Rovaniemen keskuksen alueella käynnistetään asukastupatoiminta. Toiminnan
lähtökohdat ovat avoimuus, ennaltaehkäisy ja asukaslähtöisyys. Tupatoiminnan muodoilla mm. vahvistetaan lapsiperheiden osallisuutta, tarjotaan vertaistukea vanhemmuuteen, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen Myös sukupolvien ja eri kulttuurien välinen
vuorovaikutus on tärkeä toiminnan sisältö.
Asukastupa on kaiken ikäisten asukkaiden yhteinen olohuone. Eri ikäisten asukkaiden
vuorovaikutuksen, virike- ja harrastetoiminnan, omaehtoisen kulttuuri- ja taidetoiminnan sekä lähiliikunnan paikka. Arjen hyvinvointia tukevia palveluja ja tukea tarjoava
keskus sekä tietotori.
Ensimmäinen asukastupa aloittaa syyskaudella 2013 Monde-nuorisotilassa.
Toiminta sovitetaan yhteen nuorisopalvelujen kanssa. Asukastupatoimintaa kehitetään
mm. yhteistyössä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun, MONET-hankkeen kanssa.
Asukastupatoiminnan käynnistämien toteuttaa myös velvoitetta tehostaa kaupungin
tilojen käyttöä.
Asukastupatoiminnan laajentamisesta päättää kaupunginhallitus tilaselvityksen sisältävän esityksen perusteella

TAVOITE

TOIMENPIDE

SEURANTA

Asuinalueiden kehittäminen ja
yhteisöllisyys

Kaupunginosien ja kylien
kehittämissuunnitelmat

Laaditut suunnitelmat ja
vuosittainen toiminnan tason
toteutuma.

Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat 2013-2016
Kylätilat ja asukastupatoiminta
Kaupungin omien tai hallinnassa olevien tilojen käytön
tehostaminen
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Kylä- ja asukastilojen selvitys
Kylätilojen linjaus ja toteuttaminen
Asukastupatoiminnan käynnistäminen; Monde 2013

Tilojen käytön toteuma

7.

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
Rovaniemen kaupungin viestinnän periaatteita ovat avoimuus, aktiivinen viestintä,
tasapuolisuus ja vastuullisuus.
Avoimuus merkitsee valmistelun ja päätöksenteon prosessien avaamista. Asioista
tiedotetaan ennakoivasti ja tuodaan esille kaupunkilaisten osallistumisen keinot.
Aktiivinen viestintä edellyttää ennakointia ja suunnitelmallisuutta. Viestintä on samalla
myös vuorovaikutteista keskustelua eri osapuolten välillä. Tasapuolisuus tarkoittaa sitä,
että kaikkia sidosryhmiä ja tiedontarvitsijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Viestinnässä
otetaan huomioon myös erityisryhmien tarpeet. Vastuullisuus lisää yhteisöllisyyttä
sekä luottamusta viranomaisiin. Avoin tiedonsaanti viranomaisten toiminnasta lisää
päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Jokainen työntekijä kertoo vastuullaan olevista asioista
ymmärrettävästi, päätöksensä perustellen ja tuomalla esille niiden
vaikutukset.
Rovaniemen kaupunki on aktiivinen keskustelija ja kuuntelija. Kaupungin viestinnän
tehtävänä on mm. välittää tietoa asukkaille valmistelussa olevista asioista sekä päätöksenteosta ja että kaupunkilaiset tuntevat vaikuttamismahdollisuutensa ja kaupungin
osallistumiskanavat.
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Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistetään neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä Rovaniemi-lehdellä. Rovaniemi.fi –sivustoja ja sosiaalisen median käyttöä
kehitetään. Myös kylien ja kaupunginosien sivustoja kehitetään.
Kyliä ja kaupunginosia tuetaan omaehtoisen asukasviestinnän kehittämisessä.
Rovaniemen kaupunki osallistuu valtakunnalliseen sähköisen asioinnin ja demokratian
vauhdittamisohjelmaan (SADe) edistämällä sähköistä vuorovaikutusta, osallistumista
ja vaikuttamista osana yhteisten asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Valtakunnallisessa hankkeessa on luotu kaikille avoin ja maksuton, avoimeen lähdekoodiin
perustuva työväline www.otakantaa.fi. Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen sekä
päättäjien ja virkamiesten vuorovaikutuksen ja yhteisten asioiden käsittelyn työväline.
Sähköinen demokratia on yksi tapa osallistua vuorovaikutteisesti ja suoraan yhteisiin
asioihin.

TAVOITE

TOIMENPIDE

SEURANTA

Asukkaiden osallisuus ja
vaikuttaminen kehittyy osana
kuntaviestintää

Rovaniemi-lehti, osallisuussivut

Toteuma

Asukasviestintä kehittyy

Omatoimista asukasviestintää
ja sen kehittämistä tuetaan

Ilmestyneet asukaslehdet ja
–lehdykäiset, tiedotteet
Yhteisöjen www- ja facebooksivut ja niiden käyttö

Sähköisen demokratian
käyttöönotto
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Otakantaa.fi –hankeet

Toteuma

8.

KOULUTUS
Päättäjille, asukkaille, kaupungin johdolle ja työntekijöille suunnatut asukkaiden
osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia edistävät koulutukset sisällytetään kaupungin
päättäjien sekä henkilöstön koulutusohjelmaan.
Asukkaille suunnatut koulutukset toteutetaan kaupungin johdon ja asiantuntijoiden
perustyönä. Järjestetään myös kaikille yhteisten teemojen koulutuksia. Koulutukset
sisältävät mm. vuorovaikutustaitojen edistämistä, avointa valmistelua/yhteissuunnittelua, viestintää sekä vapaaehtoistoimintaa ja sen kehittämistä.
Rovaniemen kaupunki osallistuu Kuntaliiton Kuntalaiset keskiöön –projektiin 1.3.2013-28.2.2015. Projektin tehtävänä on toimia eri tavoin kuntalaislähtöisen
demokratian vahvistamiseksi. Projektissa mm. suunnitellaan ja pilotoidaan kuntademokratian koulutusohjelma, suunnitellaan ja toteutetaan projektiverkosto, joka toimii
kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelun testialustana sekä toimii em. koulutusohjelman pilotoijana.

TAVOITE

TOIMENPIDE

SEURANTA

Asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen edistäminen

Päättäjien koulutusohjelma
2014-2016

Toteutuneet koulutukset,
palautekyselyt

päättäjien, asukkaiden, kaupungin johdon ja työntekijöiden osaamista ja valmiuksia
kehittämällä

Henkilöstön koulutusohjelma
Asukkaiden koulutustilaisuudet
Yhteiset koulutustilaisuudet

Kuntalaiset keskiöön –projektin koulutustoteuma

Osallistuminen Kuntaliiton
Kuntalaiset keskiöön -projektiin
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9.

ARVIOINTI JA TUTKIMUS
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen mittarit ja arviointi määritellään ja toteutetaan osana kaupunkistrategian sekä perustoiminnan arviointia. Mittarit kuvaavat
asukkaiden eri osallisuusmuotojen toteutumista sekä vaikuttamismahdollisuuksien
kokemusta yhteisten asioiden valmistelussa. Hyödynnetään otakantaa.fi:n arviointisuunnitelma- ja raportointimahdollisuutta.
Kuntaliiton demokratiatilinpäätös toteutetaan kerran valtuustokaudessa sisältäen myös
valtuustotyön arvioinnin. Demokratiatilinpäätös antaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa asukkaiden osallisuudesta ja vaikuttamisesta Suomen kunnissa.
Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista, vapaaehtoistoimintaa, asukasverkostojen
sekä aluelautakuntien toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen oppilaitosten, Lapin
ammattiopisto (LAO) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) sekä Lapin yliopiston kanssa. Opiskelijoille tarjotaan aktiivisesti osallisuusjärjestelmän kehittämistä
edistäviä tutkimusaiheita sekä harjoittelumahdollisuuksia.
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LIITE 1
Kansalaisten osallisuutta ja vaikuttamista säätelevä keskeinen lainsäädäntö
Perustuslaki (731/1999),
Hallintolaki (434/2003),
Kuntalaki (365/1995), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja
hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
Tasa-arvolaki (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (21/2004).
Perusopetuslaki (628/1998) ja -asetus (852/1998)
Lukiolaki (629/1998) ja -asetus (810/1998)
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
(955/2002)
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
Kirjastolaki (904/1998)
Liikuntalaki (1054/1998)
Ulkoilulaki (606/1973),
Nuorisolaki (72/2006)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Maa-aineslaki (555/1981)
Yhteishallintosääntö, joka perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Lastensuojelulaki (683/1983)
Päivähoitolaki (36/73)
Kielilaki (423/2003)
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380
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LIITE 2
Yhteiskunnallisen osallistumisen keskeiset käsitteet
Demokratialla voidaan tarkoittaa kansan tai kansan enemmistön tahdon toteutumista, päättäjien valinnassa tapahtuvaa menetelmää, yhteiskuntamallia tai yleisemmin arvoa. Kansalaisten perusoikeudet, demokraattinen kansalaisyhteiskunta, rehelliset
vaalit ja vastuunalainen hallitus ovat demokratialle välttämättöminä pidettyjä elementtejä.
Demokratia jaetaan usein ns. suureen ja pieneen demokratiaan. Suureen demokratiaan sisältyy kansalaisten institutionaalinen
ja lakiin perustuva osallistuminen: äänestäminen vaaleissa, oikeus asettua ehdokkaaksi, kansanäänestykset ja esimerkiksi kunnallinen tai valtiollinen kansanaloite. Pieneen demokratiaan sisältyy kansalaisyhteiskunnan järjestötoiminta, kansaliikkeet ja
epämuodolliset kansalaisverkostot sekä kansalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen.
Kuuleminen tarkoittaa menetelmää joka on lakien määräämä kansalaisia osallistava hallintokäytäntö. Lakien määräämänä sitä
toteutetaan mm. ympäristövaikutusten arvioinneissa tai kaavaprosesseissa.
Osallistuminen on kollektiivista ihmisten välistä vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka tarkoituksena on tuoda julki asianomaisille tärkeitä asioita, tukea tai vastustaa vallitsevaa tilannetta tai tehdä uusia avauksia. Osallistumiseen sisältyy ajatus kansalaisesta subjektina, joka haluaa, osaa ja saa toimia välittömänä vaikuttajana itselleen tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa.
Osallistumisen määrä voi vaihdella yhdestä jatkuvaan osallistumiseen. Osallistumisen muotoina voivat olla aktiivinen kannanottojen esittäminen, mutta osallistua voi myös hiljaisella mukanaololla. Esimerkkejä osallistumisesta ovat mm. hankkeiden ja valmisteluelinten jäsenyydet ja keskustelutilaisuudet. Osallistaminen tarkoittaa yleensä hallinnon tai päätöksentekijöiden aktiivista
pyrkimystä saada kansalaiset osallistumaan. Hallinto määrittää osallistumisalueen ja toimii aloitteentekijänä.
Osallisuus on laaja-alaisempi käsite kuin osallistuminen. Osallisuus on oikeuksia ja velvollisuuksia, kuulumista ja vastuunkantamista. Osallisuus liittyy edustuksellisen demokratian kehittämiseen. Se voi olla myös laissa sääntelemätöntä omaehtoista
kansalaistoimintaa tai järjestöosallisuutta ja edellyttää yhteisöä, jossa osallisuus on mahdollista käytännössä. Osallisuus on
oikeutta sekä omaan identiteettiin osana yhteisöä että sitoutumista toimintaan yhteiseksi hyväksi. Osallisuuteen sisältyy yksilön
yhteisöön kuulumisen tunne sekä yhteisön toiminnan mahdollistava tila.
Osallisuuden muodot voidaan määritellä. Suomessa käytetään laajasti jakoa tieto-osallisuuteen, suunnitteluosallisuuteen,
päätösosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen. Tieto-osallisuus on kuntalaisten, asukkaan oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Suunnitteluosallisuus on syvempää kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta,
kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja asukasfoorumit. Päätösosallisuus on suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai
asuinaluetta koskeviin päätöksiin, kuten esitemerkiksi aluelautakunnat. Käyttäjädemokratia edustaa päätösosallisuutta silloin,
kun palvelujen käyttäjille on siirretty päätösvaltaa. Toimintaosallisuus on kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai
talkoovoimin toteutettavaa ympäristön kunnossapitoa, kunnostusta tai palvelujen tuottamista (Oikeusministeriö 2012).
Osallistuvassa ennakoinnissa kuntalaiset osallistuvat päätöksenteon ja yhteiskuntapolitiikan ennakointiin. Yhteisten asioiden
valmistelua ja päätöksentekoa varten tehdään ennakoivasti vaihtoehtoisia kehityslinjauksia. Tavoitteellisella vuorovaikutusprosessilla luodaan edellytyksiä avoimemmalle ja monipuolisemmalle päätöksenteolle.
Vaikuttaminen on toimintaa, joka tähtää muutosten aikaansaamiseen tai tilanteen säilyttämiseen ennallaan. Vaikuttaminen voi
olla esitysten ja asioiden kannattamista tai vastustamista. Tavoitteena on vaikuttavuuden aikaansaaminen kansalaistaidoilla.
Osallistuvan demokratian perusajatus on, että kansalaiset poliittisten osallistumis-mahdollisuuksien ja osallistumisen myötä
kehittyvät poliittisesti tiedostaviksi ja kyvykkäiksi järkevään poliittiseen toimintaan. He ottavat osaa poliittiseen päätöksentekoon muutenkin kuin vaalien yhteydessä. Kansalaiset voivat osallistua myös edustuksellisen demokratian puitteissa esimerkiksi
yhteydenpidolla päättäjiin ja vaikuttamalla valmisteluun. Osallistuva demokratia tuo lisäarvoa ja vaihtoehtoisia toimintamalleja
edustukselliseen demokratiaan. Sen toimijoina voivat olla esimerkiksi yleisesti kansalaisyhteiskunta, koulu, virtuaaliset yhteisöt
sekä media.
Deliberatiivisella demokratialla tarkoitetaan demokratian muotoa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja
jossa jokainen osallistuja voi tuoda esiin omat näkökulmansa ja perustelunsa.
Demokratiasanasto: http://www.termipankki.fi/ext/demokratiasanasto
Otakantaa.fi:n demokratiasanasto sisältää tietoa noin 1700:sta demokratiaan ja yhteiskuntaan liittyvästä käsitteestä.
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LIITE 3
Lasten INNO-pajat 19. ja 23.11.2012
Lasten INNO-pajat toteutettiin kolmena ryhmähaastatteluna, joihin osallistui yhteensä 30 esikoululaista. Haastattelijoina toimivat päiväkodinjohtaja Maija Kaikkonen ja päivähoidon suunnittelija Anne Mänty. Haastatteluilla selvitettiin, mihin itseään
koskeviin asioihin lapset haluavat osallistua ja vaikuttaa. Haastattelussa keskusteltiin siitä, mitä on päättäminen, mistä asioista
lapset saavat päättää ja mistä he haluaisivat päättää kotona, päiväkodissa ja lähiympäristössään. Lapset miettivät myös mitä
päättäisivät, jos olisivat päiväkodinjohtajia tai kaupunginjohtajia sekä mitä taikoisivat taikureina päiväkotiin tai pihalle. Mielikuvitusmatkalla käytiin myös nurin kurin-päivässä, jossa lapset saivat määrätä.
Mitä on päättäminen?
Lasten mielestä päättäminen on sellaista, että leikkii sitä mitä päättää tai että pitää päättää mitä aikoo sanoa tai mitä haluaa
leipoa. Päättäminen on myös sitä, että voiko tehdä lumipalloja ja nakella niitä vai tehdä lumiukkoja, mutta aikuinen päättää,
saako lumipalloja nakella.
Aikuiset päättävät lasten mukaan monista asioista. Esimerkkeinä mainittiin, että aikuiset päättävät siitä, milloin mennään nukkumaan, saako lapset soittaa puhelimella, milloin mennään ulos tai milloin saa askarrella ja saako pihalla potkia palloa. Vanhemmat päättävät myös milloin mennään reissuun tai milloin saa mennä kauppaan tai kävelylle. Aikuiset päättävät, mitä on ruuaksi,
mutta lapset saa toivoa ainakin joskus. Äiti päättää monessa perheessä vaatteista, mutta useat lapset saavat itse valita eri
vaihtoehdoista. Useimmat ovat mukana ostoksilla, mutta äiti tai isä päättää, mitä ostetaan.
Kotona lapset saa päättää mitä leikkii ja esimerkiksi leikkiikö siskon kanssa. Muutama lapsista saa päättää mihin aikaan menee
nukkumaan, mutta äidit yleensä päättää siitä. Monet lapsista saavat päättää tai ainakin valita, mitä vaatteita laitetaan päiväkotiin. Joskus lapset saavat myös päättää, mitä ruokaa tehdään. Lapset saavat myös päättää, millaisia vaatteita ostetaan (esimerkiksi millainen pipo ja hanskat), mutta vaatteiden ostosta päättää äiti. Muutamat lapset kertoivat, että heillä on oma lompakko ja
he saavat päättää omista tärkeistä ostoksista. Jotkut lapset saavat päättää, milloin saa katsoa videoita. Lapset saavat päättää,
mitä sanovat ja minkä karkkipussin ottaa ja milloin on karkkipäivä (hyvä karkkipäivä on silloin, kun äidillä on tilipäivä).
Kotipihalla voi päättää, milloin kolataan tai mitä tehdään, esimerkiksi leikkiikö kavereiden kanssa. Kesällä saa pyöräillä, mutta
äiti päättää milloin lähdetään.
Hyvä piha on hieno ja hiekkainen. Hiekkaa pitäisi olla paljon, että voisi leikkiä autoilla. Olisi hyvä jos pihalla olisi leikkityökoneita.
Siellä voi leikkiä ja kiipeillä. Puissa kiipeily olisi kivaa. Puisto olisi hyvä. Puistoon pitää laittaa lisää liukumäkiä, kiipeilytelineitä
ja keinuja.
Päiväkodissa lapset saa päättää leikistä. Voi valita mitä tekee. Voi päättää, että milloin piirtää ja mitä piirtää. Saa myös päättää
mitä leikitään ja koska käy vessassa. Lapset saa päättää, kuinka paljon tai vähän ottaa ruokaa. Päiväkodissa ei saa päättää mitä
ruokaa syödään, koska se tulee jostakin.
Lapset haluaisivat päiväkodissa päättää leikistä ja tekemisestä. Lapset haluaisivat päättää myös ruuasta ja toiveruokia olikin
paljon. Lapset haluaisivat, että päiväkotiin hankittaisiin eläimiä ja olisi myös hyvä jos äiti ja isä tulisivat päiväkotiin katsomaan,
mitä päiväkodissa tehdään. Päiväkodissa lapset saavat toivoa, mitä leluja päiväkotiin hankitaan. Lelutoivekierroksella toiveita
kertyi paljon. (Lelutoiveita välitettiinkin haastattelun jälkeen myös päiväkodin johtajalle.)
Aikuisten tulisi kysyä lapsilta, mitä tehtäisiin esimerkiksi, että pelataanko tai koska mennään uimaan, luistelemaan tai hiihtämään tai mitä leikitään. Aikuisten pitäisi kysyä myös, mitä leluja ostetaan päiväkotiin. Lapsilta pitäisi kysyä mitä he haluavat,
vaikka äiti ei osta aina sitä lelua mitä haluaisi.
Kuuntelevatko aikuiset lasten ehdotuksia? Lasten mielestä jotakin asioita voi ehdottaa aikuisille. Ehdotukset ja toiveet toteutuvat joskus ja joskus ei. Leikkitoiveet ovat joskus toteutuneet ja joskus ei. Aika monen lapsen joululahjatoive on toteutunut.
Lasten oikeuksien päivänä lasten ehdotus ruuasta toteutui.
Aikuisten pitäisi olla lasten mielestä kilttejä. Kiltti tarkoittaa että kuuntelee, mitä lapset haluaa, eikä tee koskaan tuhmaa eikä
kiroile. Aikuisten pitäisi olla hauskoja ja kivoja, ja muistaa jos on nimipäivä.
Äänestäminen oli lapsille tuttua. Lapset olivat äänestäneet päiväkodissa esimerkiksi leikeistä, tekemisistä, menemisistä ja ulkoilusta ylä- tai alapihalla. Äänestää voi lasten mukaan viittaamalla tai nousemalla seisomaan. Haastattelutilanteissa kokeiltiin
äänestämistä ja oman mielipiteen ilmaisemista peukuttamalla (peukalo ylös tai peukalo alas) monista lapsille tutuista asioista.

37

Lasten kokouksissa voisi lasten mukaan päättää, mitä ruokaa olisi ja karkkipäivästä.
Lapset haluaisivat osallistua esimerkiksi balettiin, hiihtoon ja uintiin vapaa-ajallaan.
Jos olisin päiväkodin johtaja, hankkisin tänne uimahallin ja Legoja ja lisää lapsia päiväkotiin. Päiväkotiin tulisi eläinpuisto, jossa
olisi leijonia, tiikereitä, käärmeitä, palikoita, kukkia ja sitten vielä kirahveja ja antilooppeja. Ostaisin päiväkotiin Xboxeja, jalkapalloja ja jalkapallokentän. Määräisin, että saa painia ja nyrkkeillä, juosta käytävillä ja että olisi iso jumppasali.
Jos olisin kaupunginjohtaja, päättäisin liikennesäännöistä. Rakentaisin taloista hienoja linnoja ja ulkopuolella olisi kukkapenkkejä. Rakentaisin kerrostaloja aikuisille ja lapsille, joka perheelle. Pihalla olisi puisto, jossa olisi kaikkea. Määräisin joulupukin
tuomaan joka päivä lisää lahjoja.
Jos olisin taikuri, leikittäisiin talvella hiekkaleikkejä ja pihalla olisi talvella kukkia ja sateenkaari. Taikoisin pihalle Angry birds
-puiston, hyppyrin, lumilautapaikan, liukumäen, karusellin, lisää keinuja, trampoliinin ja pomppukeinu sekä leikkimökin ja luistinradan. Taikoisin myös jalkapallokentän ja Monster High -puiston, itselle jättiläisrobotin ja lisää lapsia; vain yksi aikuinen ja
sata lasta sekä herkkuja. Jos olisin taikuri, taikoisin taloon kaverin ja agenttitoimiston. Koko talo olisi täynnä Angry birdsejä ja
Beybladeja. Taiottaisiin myös kaikenlaisia toiveruokia.
Jos olisi nurin perin päivä ja lapset saisivat päättää ja määrätä, syötäisiin jäätelöä jälkiruuaksi, tehtäisiin lempiruokia ja leikittäisiin toiveleikkejä. Sinä päivänä saisi päättää kenen kanssa leikkii ja mitä leikkii. Aikuiset leikkivät lasten tavalla ja siivoavat
lelut. Aikuiset myös istuttaisi kukkia, tiskaisi ja auttaisi keittiötätejä tekemään ruokaa. Oltaisiin ulkona vain vähän aikaa. Meidän
ryhmä menisi taksilla elokuviin katsomaan Barbielokuvaa. Äidit ja isät tekisivät hassuja. He leikkisivät lasten kanssa. Isät olisivat
pellejä ja äidit siivoojia. Aikuiset olisi lapsia ja lapset aikuisia. Toivottaisiin, että olisi joka päivä lasten päivä. Olisi neljä vapaapäivää peräkkäin ja vain yksi päiväkotipäivä. Lapset hakisivat päivän päätteeksi aikuiset töistä.
Joululahjatoiveita tuli haastatteluissa melkoinen määrä. Saapa nähdä oliko tontut kuulemassa ja kuinka moni toiveista toteutuu.
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LIITE 4
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kokonaiskehys
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