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Saako muuttaa?

Mitä saa muuttaa?

Kuka antaa luvan?



Osallisuus - mihin? 

Omaan elämään - sosiaalinen osallisuus

Yhteisöön - yhteisöllinen osallisuus

Päätöksentekoon - demokratiaosallisuus

”Mitä meillä tapahtuu? Miten voin tulla mukaan?”



Hiljaisia kuntalaisia?

Äänekkäitä kuntalaisia?

Tyytyväisiä kuntalaisia?

Aktiivisia kuntalaisia?

Mitä haluamme, kun haluamme asukkaiden 

osallisuutta?





Kätevät lokerot



Aktiiviset kuntalaiset saavat aikaan. 

Taito, tunne, julkisuus, väsytystaktiikka



Jotta yhteiskunnalliseen keskusteluun

tottumattoman arvokas kokemustieto ja 

näkemykset voivat tulla tasaveroisesti

keskusteluun, vaaditaan hidasta, 

kannustavaa ja arvostavaa kuulemista ja 

hyvin fasilitoitua dialogia.

https://www.sitra.fi/blogit/kuntien-satsaukset-osallistumiseen-

paatoksenteossa-vahvistavat-luottamusta-ja-voivat-tehda-

paatoksista-parempia/



Toisin sanoin vaikka:

Deliberatiivinen demokratia

Asioiden ajatteleminen yhdessä asukkaiden kanssa

Dialogi



Koska viimeksi kuuntelit

Lapsia

Alkoholisteja

Kehitysvammaisia

Autoilijoita

Äitejä



IAP2 Spectrum of Public Participation



Kuntalaisen 

vuorovaikutusroolit

Kuntalainen tiedon vastaanottajana

Kuntalainen kertomassa näkemyksiään ja mielipiteitään

Kuntalainen päätöksenteon osallistujana

Kuntalainen ratkomassa yhteisönsä ongelmia

Kuntalainen palveluiden suunnittelijana ja kehittäjänä- käyttäjälähtoinen 

toiminta

Kuntalainen vaikuttamassa rakennetun ympäristön suunnitteluun



Kuinka vaikeaan voi osallistua?



Menetelmistä ei ole pulaa.

Osaajista ja resursseista on.

Joskus kyse on vain oivalluksesta.



http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructur

e/135850_kaupsu_kansalaisraati-tulevaisuuskuvat-kuntamarkkinat.pdf

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/135850_kaupsu_kansalaisraati-tulevaisuuskuvat-kuntamarkkinat.pdf


Osallisuusparadoksi

Jos strategia- ja talouspuheesta puuttuu kansalaiset ja 

demokratia, se vieraannuttaa päättäjät ja valmistelijat

tavallisista asukkaista

Osallistuminen on nähtävä vuorovaikutuksen muotona, jossa

on mukana kaikki päätöksenteon tasot

Huonoimmillaan erillinen osallisuusohjelma erottaa kuntalaiset

muusta päätöksenteosta ja toimii näin tarkoitustaan vastaan -

”osallisuuslokero”



Osallistava kuntajohtaminen

Edellyttää sitoutumista, osaamista, resursseja, rohkeutta

Erilaiset menetelmät tukevat toisiaan

Tukee myös kuntalaisten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin

Lisää luottamusta päätöksentekoon



Osallistumisen nelikenttä (Syvärinen, 

2015)

Osallistumisen 

järjestäminen

Vapaaehtoista - tämä vaatii 

taitoa ja tahtoa

Kyselyt, tiedotustilaisuudet, 

perinteiset asukastilaisuudet, 

asukasraadit, 

palvelumuotoiluprojektit, 

osallistava budjetointi

Aktiivinen kuntalaisten 

tarpeiden ymmärtäminen

Pakollista - laki määrää Kaavoitus ym. lakisääteiset 

prosessit, vaalit

Alueelliset toimielimet, 

nuorisovaltuustot, 

vanhusneuvostot,

vammaisneuvostot

jne.

Tapauskohtaista Jatkuvaa



”Aktiivinen kuntalaisten 

tarpeiden ymmärtäminen”

Jatkuvaa, ennakoivaa, suunnitelmallista, vuorovaikutteista, vapaaehtoisuuteen 

perustuvaa, ammattitaitoisesti toteutettua toimintaa, jossa kuntaorganisaatio ja 

luottamushenkiöt (valmistelijat ja päättäjät) tulevat tietoisiksi kuntalaisten 

(asukkaat, yritykset, järjestöt) tarpeista suhteessa kunnan palveluiden ja 

rakennetun ympäristön kehittämiseen. (Syvärinen, 2015)



Tärkeintä on osallistamalla saadun tiedon

palauttaminen:’

”Miten minun osallistumiseni vaikutti?”

*

Julkisen sektorin osallisuus ei asu vain

vaaleissa ja palveluissa.



Koska viimeksi sait asukkaalta, järjestöltä tai 

yritykseltä loistavan idean, jonka olit valmis viemään 

päätökseen mahdollisimman nopeasti?

Koska viimeksi ajattelit, että tästä asiasta on 

ehdottomasti kysyttävä asiakkailta tai käyttäjiltä ennen 

kuin suunnittelussa edetään?

Koska viimeksi jokin muuttui osallistamisen myötä 

toisenlaiseksi, kuin itse olit ennalta ajatellut?

Miltä tuntui?


