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ESIPUHE

Y

hteiskunta on murroksessa ja kunnat kannustavat asukkaitaan osallistumaan päätöksentekoon. Perinteinen edustuksellinen demokratia on enenevässä määrin muuttumassa osallistuvaksi demokratiaksi. Sekä EU:ssa
(Diaz-Diaz, 2016) että Suomessa pyritään siihen, että asukkaat osallistuvat demokratian päätösten valmisteluun, päätöstentekoon ja jopa omaa aluetta tai asioita koskevaan julkisten varojen budjetointiin (Kurikka, 2018).
Suomessa asukasdemokratialla on kestävä pohja, sillä esimerkiksi asukasdemokra
tiaan perustuvalla kylätoiminnalla ja -suunnittelulla on Suomen maaseudulla vahvat perinteet (Liimatainen & Uusitalo 2011, 13). Kylätoimintaan perustuva asukasdemokratia on näytellyt tärkeää roolia myös Mäntsälässä. Mäntsälässä laadittiin jo
1990-luvun loppupuolella asukasdemokratiaa vahvasti tukevia kyläsuunnitelmia
koko kunnan laajuisesti Toimivat Kylät -hankkeessa. Tuolloin 14 Mäntsälän kylää tai
kylän osaa laati kyläsuunnitelman omalle kylälleen. Kunta oli tuolloin aktiivisesti
mukana kyläkierroksilla (Toimivat kylät – Kyläsuunnitelmien yhteenveto 1999, 1).
Tässäkin hankkeessa Mäntsälän kunta oli jo tuolloin edelläkävijä asukasdemokratian kehittämässä Suomessa. ”Mäntsälän kunta on lähtenyt näkyvästi edistämään asukkaidensa osallistumista päätösten valmisteluun ja päätöksentekoon”, toteaa kunnajohtaja Esko Kairesalo (Mäntsälän uutiset, 2018). Tulevaisuudessa on mielenkiintoista
nähdä, miten perinteiset kylä- ja asukasyhdistykset sekä kunnat löytävät toisensa
ruohonjuuritason asukasdemokratiassa. Yhteiskehittämisen periaatteista ja sosiaalisen median välineistä voi olla tässä kehittämistyössä apua (Galvagno & Dalli, 2014).
Suomalaisten kuntien tehtävät ovat muuttumassa, kun SOTE-alueet ottavat haltuunsa sosiaali- ja terveystoimen. Kunnille jää kuitenkin edelleen tärkeitä tehtäviä.
SOTE-uudistuksen jälkeenkin kunnat vastaavat työllisyyden edistämisestä, opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, maankäytöstä, elinkeinopolitiikasta, terveydenja hyvinvoinnin edistämisestä sekä liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista
(Sauri 2017, 10). Kunnat toimivat edelleen ensisijaisina paikallisen osallistumisen,
demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöinä. Entistä enemmän kunnat haluavat, että asukkaat osallistuvat näillä toimialoilla myös asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon (Hakola, et al., 2017).
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Liike-elämässä palveluita kehitetään yhteiskehittämisen periaatteella, jolloin yritykset pyrkivät osallistamaan asiakkaitaan tuotteidensa palveluidensa kehittämiseen. Yhteiskehittäminen voi tuoda selkeä kilpailuetua ja parempia tuotteita ja
palveluita (Kallio & Lappalainen, 2015). Suomalaiset kunnat ovat havahtuneet tähän
samaan – asukkaat saadaan viihtymään kunnassa paremmin, kun heidän toiveitaan
kuunnellaan ja kuntaa kehitetään siihen suuntaan, mihin kunnan asukkaat haluavat. Tähän päästään vain, jos kuntalaisia osallistetaan ja heidän ideoitaan viedään
konkreettisesti ja näkyvästi eteenpäin. Tämä rohkaisee yhä useampia kuntalaisia
osallistumaan omaa aluetta koskevaan päätöksentekoon (Kurikka 2018).
Tämä raportti käsittelee Mäntsälän kunnan asukasdemokratian kehittämishanketta, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mäntsälä toteuttivat yhdessä syksyllä
2017 ja keväällä 2018. Hankkeessa Laurean opiskelijat, Mäntsälän kunta ja asukkaat
kehittivät asukasdemokratian toimintamallia yhteiskehittelyperiaatteella. Laurean
ohjaavat lehtorit vastasivat siitä, että hanke etenee sovitun suunnitelman mukaan.
Tässä opiskelijoiden Mäntsälän kunnalle luovuttamassa raportissa kuvattujen
jatkotoimenpidesuositusten lisäksi hanke itsessään toimi näkyvänä osana avointa
viestintää sekä osoitti kunnan sitoutumisen aiempaa aktiivisempaan asukkaiden
osallistumiseen. Positiivinen vuorovaikutus lisää luottamusta hallintoon ja rakentaa vastuullista ja sosiaalisesti yhdenvertaista yhteiskuntaa. Raportti suosittelee,
että kunta jatkaa osallistumista lisääviä toimia ja kehitystä.
Tämän julkaisun ovat yhteiskirjoittaneet hankkeeseen osallistuneet Laurean opiskelijat. Hanketta ohjaavat lehtorit ovat toimittaneet kokonaisuuden. Mäntsälän kunta
on aktiivisesti kommentoinut raporttia. Toivomme, että julkaisu on kiinnostavaa
luettavaa ja siten antaa asukasdemokratiasta ja sen mukanaan tuomasta yhteis
kehittämisestä pohdittavaa muillekin suomalaisille kunnille.
Harri Ruoslahti				Tero Uusitalo
lehtori					lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu		Laurea-ammattikorkeakoulu
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MÄNTSÄLÄ KEHITTÄÄ
LÄHIDEMOKRATIAA
Mäntsälän kunta ja Laurea-ammattikorkeakoulu edistivät kuluvana keväänä
yhteistyönä asukkaiden osallistamista kunnan päätöksentekoon lähidemokratia hankkeella. Asukasosallistamista edistettiin neljällä tilaisuudella,
jotka olivat avoimia kaikille. Tavoitteena on Mäntsälä-hengen kehittäminen
asukasosallistamisen kautta. Lähidemokratian avulla parannetaan sitä, että
ihmiset tulevat kuulluksi ja yhteisöllisyys lisääntyy.
Joulukuussa 2017 Laurean opiskelijoista koostuva projektitiimi keräsi pohjatietoa ja
mahdollisia uusia ideoita haastattelemalla Mäntsälän kunnan virka- ja luottamushenkilöiltä. Seuraava vaihe sisälsi kaksi ideointityöpajaa, joista toinen järjestettiin
Mäntsälän kunnantalolla 8.2. ja toinen Saaren koululla 15.2. Ideointityöpajoihin olivat tervetulleita kaikki kunnan asukkaat ja tavoitteena olivat ideoida tulevaisuuden
Mäntsälän lähidemokratian toimintamalleja.
Ideointityöpajojen jälkeen järjestettiin kaksi kehitystyöpajaa, jotka olivat 20.3.
Saaren koululla ja 10.4. Mäntsälän kunnantalolla. Kehitystyöpajoissa käsiteltiin
ideointipajojen ja haastatteluiden tuloksia, kuten viestinnän tehostaminen, yhteistyö kuntalaisten ja kunnanpäättäjien välillä, kuntalaisten, yhteisöjen ja yhdistysten
aktivoiminen, osallisuuden houkuttelevuuden lisääminen, investointisuunnittelu
ja osallistava budjetointi sekä kaikkien kuntalaisten parempi tavoittaminen.
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Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat laativat jatkotoimenpide-ehdotukset,
joissa kuvataan lähidemokratiamalli ja toteuttamisehdotukset. Asukasosallisuuden
kehittämiseksi Mäntsälän kunnan tulee hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita ja
tiivistää kunnan ja kuntalaisten yhteistyötä sekä tehostaa viestintää muun muassa
hyödyntämällä aktiivisemmin sosiaalista mediaa. Tämä vaatii kunnalta koordinointia ja aktiivista asenteiden sekä toimintatapojen muutosta jokaiselta kunnan
toimijalta. Työ lähidemokratian ja asukkaiden osallistumisen vahvistamiseksi
Mäntsälässä on alkanut ja tulee jatkumaan muun muassa Mäntsälän yleiskaava 2050
& lähidemokratia -hankkeen asukasiltojen merkeissä. Laurea-ammattikorkeakoulun
laatimat jatkotoimenpide-ehdotukset ovat kunnan käytössä toukokuun aikana.
”Yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden kanssa on sujunut erinomaisesti
koko projektin ajan. Yhteistyö on ollut työskentelytavoiltaan ja sisällöltään meille kaikille
varmasti opettava ja paljon antava. Lähidemokratia ja osallistuminen on nykypäivää ja
vielä enemmän yhteistä tulevaisuutta kuntalaisten kanssa hyvässä yhteistyössä. Lämmin
kiitos kaikille hankkeeseen osallistuville niin Laurealaisille, kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille kuin ennen kaikkea kuntalaisille.”
-Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo
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1. JOHDANTO

M

äntsälän kunnan uusi hallintosääntö painottaa Mäntsälä-hengen kehittämistä alueellisen osallistumisen ja osallistamisen kautta. Kuntalais- ja
asukaslähtöisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista
osallistumista ja lisätä paikallista yhteisöllisyyttä, vahvistaa osallistujien osaamista
sekä hyvinvointia. Mäntsälän kunnan tavoitteena on luoda tulevaisuudessa uusi
kunta, joka on avoin, läpinäkyvä ja osallistava yhteisö. Tavoitteena on asukkaiden
osallistaminen kunnan päätöksentekoon ja Mäntsälä-hengen kehittäminen lähi
demokratia hankkeen avulla.
Osallisuuden kasvu lisää taloudellista hyötyä, kuten palvelutuotannon uudistumista ja kilpailukyvyn kasvamista, reaktiokyvyn nopeutumista asukkaiden palvelutarpeisiin, laadun ja tuottavuuden parantamista ja valitusten vähenemistä tehdyistä
päätöksistä, sekä mahdollistaa organisaatiotason innovaatioiden karttumisen.
Demokratian kohdalla osallisuuden kasvun hyödyt näkyvät henkilöstön työtyytyväisyyden parantumisena, kuntalaisten luottamuksen palauttamisena ja mahdollisuuksina tarjota uusia yhteistoiminnallisia ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin.
Näiden lisäksi osallistuutta voidaan kasvattaa uudistamalla paikallishallintoa, tekemällä asukkaista vastuullisia palvelutuottajia sekä vahvistamalla kuntaa kumppanuuskuntana. (Kurikka 2018, Kuntaliitto 2018.)
Yhteiskunnallisesti kuntien ja valtion muuttuminen holhoavammaksi tuottaa passivoitumista ja yhteisöllisyyden vähentymistä. Mäntsälän kunnan kehittyminen ja
kasvu keskittyy ensisijaisesti Kirkonkylän alueelle. Pohjoisen alueen asukasluku laskee ja eteläisen alueen asukkaat hakevat palveluita muualta, kuten naapurikunnasta
Järvenpäästä. Pohjoiselta alueelta palvelut vähenevät. Mäntsälän kunnan on hyvä
pohtia, mitkä olisivat ne keinot, joilla kunta saisi houkuteltua kuntalaiset osallistumaan tiiviimmin ja aktiivisemmin lähidemokratian kehittämiseen osallisuuden
keinoin. Hyviä esimerkkejä lähidemokratian osallisuuden parantamisesta löytyy
Helsingistä, Tuusulasta, Lappeenrannasta, Tampereelta ja Varkaudesta.
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• Analysoimme haastattelujen
tulokset, jonka pohjalta
valmistelimme ideointityöpajat

Haastattelimme
14
päätöksentekijää
joulukuussa
2017

Ideointityöpajat
8.2.2018 ja
15.2.2018

2. LÄHIDEMOKRATIAN
KEHITTÄMINEN
LAUREA-YHTEISTYÖNÄ

M

äntsälän kunta ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttivat yhteistyönä
alueellisen päätöksenteon kehittämishankkeen syksyn 2017 ja kevään
2018 aikana. Mäntsälän kunnan edustajina toimivat kunnanjohtaja Esko
Kairesalo, suunnittelija Sirkku Mäkelä, yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi ja
viestintäsihteeri Katri Lehtonen.
Projekti oli vaiheistettu neljään osioon, jotka etenivät Mäntsälän kunnan määrittelemien päätöksentekijöiden taustahaastatteluilla sekä ideointi- ja kehitystyöpajoilla, jotka pidettiin Mäntsälän kunnantalolla ja Saaren koululla. Laureaammattikorkeakoulun opiskelijat laativat Mäntsälän kunnalle lähidemokratia
mallin jatkokehittämisehdotukset. Kehitys- ja ideointityöpajojen ohjelmasta vastasi
Laurea ja viestinnästä kuntalaisille Mäntsälän kunta.

2.1 Kunnanpäättäjien haastattelut
Laurean projektitiimi haastatteli kunnan valitsemia päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita 7–8.12.2017 ja 14–15.12.2017 Mäntsälän kunnantalolla. Haastateltavia oli neljän
päivän aikana 14 henkilöä. Haastatteluiden kysymykset sekä analyysityökalu ovat
tämän raportin liitteissä 1 ja 2.
Haastatteluissa nousi yleisesti esiin halu ja tarve lisätä asukkaiden osallistumista.
Haasteena esille nousi viestintä, jonka selkeämpi toteutus mahdollistaisi paremman vuorovaikutuksen. Kuntalaisten toivottiin myös osallistuvan enemmän
kunnan kehittämiseen. Kuntalaisia tulisi osallistaa heitä kiinnostavalla tavalla ja
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• Ideointityöpajojen
osallistuja määrän ja
tulosten koontia

Kehitystyöpajat
20.3.2018 ja 10.4.2018

• Jatkotoimenpide-ehdotukset
Mäntsälän kunnalle

1

Kuvio 1. Projektin vaiheet.

tulevaisuuden kunnasta toivotaan yhteisöllisempää ja vuorovaikutuksellisempaa.
Lähidemokratian ja osallistamisen kehittäminen koettiin Mäntsälän kunnassa tärkeäksi, muun muassa useiden vaalien alhaisen äänestysprosentin takia.
Ratkaisuna edellä mainittuihin haasteisiin nousi esille kyläiltojen järjestäminen
sekä säännöllinen kunnan päättäjien jalkautuminen Mäntsälän kyliin. Vahva vuoro
vaikutus, keskitetty viestintä, viestintävastaava ja viestinnän yhtenäiset ohjeet
koettiin ratkaisevina tekijöinä viestinnän puutteiden korjaamiseksi. Osallistava
budjetointi alueyhteisölle ja kuntalaisten totuttaminen vakituisiin tilaisuuksiin
päättäjien kanssa sekä omissa yhteisöissään mahdollistaisivat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisen. Harrastus- ja muuta vapaa-ajan toimintaa
tulisi lisätä yhteisöllisyyden parantamiseksi, jolloin osallistuminen koettaisiin
helpommaksi.
Mahdollistajina kuntalaisten osallistamiselle nähtiin vahva yhteistoiminta,
jota edustavat esimerkiksi VPK, nuorisovaltuusto sekä nuoriso- ja kirjastoauto.
Kuntalaisten kiinnostus omiin asuinalueisiin ja koulutiloihin koettiin vahvana.
Kyläbudjetit motivoisivat osallistumaan päätöksentekoon ja loisivat konkreettista
valtaa. Kunnalla on käytössään paljon tiloja tilaisuuksien järjestämiseen ja monipuoliset viestintätyökalut sekä tiedotus- ja viestintävälineet.
Esteinä kuntalaisten osallistamiselle nähtiin kyliltä pois muuton johdosta tapahtuva erakoituminen, muutoksenvastainen asenne ja muualla sijaitsevat työpaikat.
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Tiedottamisen ja viestinnän nykytilanne vaatii korjaamista, sillä kunnassa ilmestyvä
paikallislehti on pieni yhden henkilön varassa toimiva julkaisu. Maantieteelliset
etäisyydet ja julkisen liikenteen rajoitteet koettiin haasteena. Lisäksi vallitsevat
perinteet ja muutosvastaisuus nähtiin esteenä osallistumiselle.

2.2 Ideointityöpajat
Ideointityöpajat järjestettiin Mäntsälän kunnantalolla 8.2.2018 ja Saaren koululla
15.2.2018. Tapahtumissa pyrittiin löytämään keinoja, joiden avulla saataisiin kuntalaiset osallistumaan aktiivisemmin lähidemokratiaan Mäntsälän kunnassa.
Ideointityöpajoihin osallistui yhteensä 38 henkilöä. Laurean projektitiimi käytti
ideointityöpajoissa erilaisia työpajamenetelmiä.
8.2.2018 ideointityöpajassa osallistujat vastasivat neljään yksilökysymykseen, jonka
jälkeen siirryttiin pienryhmiin tekemään karttatehtävää. Karttatehtävän tarkoituksena oli sijoittaa kuntalaisten kehittämät ideat lähidemokratian parantamisesta
Mäntsälän kartan eri alueille. Työpajan kysymykset ja karttatehtävä ovat tämän
raportin liitteissä 3, 4 ja 5. Työpajan lopuksi pöytäryhmät loivat lööpin tulevaisuuden Mäntsälästä.
15.2. järjestetyssä ideointityöpajassa osallistujat vastasivat yksilökysymyksiin,
jonka jälkeen pienryhmissä ideoitiin Mäntsälän kunnan vahvuuksia, heikkouksia,
mahdollisuuksia ja uhkia lähidemokratian parantamiseksi SWOT-analyysin avulla.

Loppukevennyksenä pöytäryhmät laativat palkintopuheen Mäntsälälle asukasosallisuudesta ja lähidemokratiamallista. Ideointityöpajojen materiaali loi pohjan tuleville kehitystyöpajoille.

2.3 Kehitystyöpajat
Kehitystyöpajoja toteutettiin kaksi kappaletta, yksi Saaren koululla ja toinen Mäntsälän kunnantalolla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 27 henkilöä.
Kehitystyöpajojen tarkoituksena oli jalostaa ideointityöpajojen tuloksia kohti ratkaisuja eli kohti niitä keinoja, jolla Mäntsälän asukkaiden osallistumista päätöksentekoon voitaisiin parantaa. Kehitystyöpajassa etsittiin myös mahdollistajia tai
esteitä asukasosallistumisen kannalta.
Saaren koulun työpajaan osallistui 14 henkilöä. Työpajan alussa puheenvuoron
käytti Kuntaliiton edustaja erityisasiantuntija Päivi Kurikka, joka avasi asukasosallistumista, lähidemokratiaa ja syitä niiden kehittämiseen.
Varsinainen työpajan kulku tapahtui pienryhmissä siten, että yksi Laurean opiskelija toimi jokaisen ryhmän kirjurina ja tukena. Työpajaan osallistuneet henkilöt
jaettiin kolmeen ryhmään. Jokaiselle ryhmälle annettiin käyttöön kaikki ideointityöpajojen materiaali. Työpajan kulkua ohjasi yksi opiskelija. Työpajassa luokiteltiin ideointityöpajoissa syntyneen materiaalin tuloksia. Luokittelun tarkoituksena
oli etsiä kaikesta kerätystä tiedosta samankaltaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Näin
materiaali ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi. Kehitystyöpajassa esille nousseet uudet
ideat kirjattiin talteen.
Kehitystyöpajan lopussa Mäntsälän kunnan yleiskaava-arkkitehti Johanna
Sääksniemi piti esityksen, jossa hän selvitti Mäntsälän kaavoituksen tilannetta.
Lisäksi hän keskustelutti osallistujia siitä, miten kuntalaiset voisivat osallistua kaavoituksen päätöksenteon kehittämiseen.
Mäntsälän kunnantalon kehitystyöpajaan osallistui 13 henkilöä. Työskentely tapahtui tässäkin työpajassa pienryhmissä. Jokaisessa ryhmässä oli Laurean opiskelija
tukemassa ja ohjaamassa ryhmän työskentelyä. Kehitystyöpajan tarkoitus oli löytää jo selkeitä ratkaisuja joihinkin asukasosallistumista parantavaan ideaan. Ideat
oli valittu aikaisemman kehitystyöpajan perusteella luokitellusta materiaalista.
Jokainen ryhmä sai kaksi aihetta, johon piti löytää tekemisen syitä, mahdollistajia
ja esteitä. Näistä kerrotaan tarkemmin raportin luvuissa 3 ja 4.

Kuva 1. Ideointityöpaja Mäntsälän kunnantalolla, työpajan vetäjänä kuvassa Laurean opiskelija.
(kuvaaja Harri Ruoslahti)
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3.1 Kuntalaisten, yhteisöjen ja yhdistysten aktivointi
Syyt tehdä: Kuntalaisten, yhteisöiden ja yhdistysten aktivoinnilla pystytään
ehkäisemään syrjäytymistä, kasvattamaan yhteisöllisyyden tunnetta ja tarjoamaan
mahdollisimman usealle kuntalaiselle vaihtoehtoja osallistua lähidemokratiaan.
Lisäksi aktiiviset yhdistykset tuovat uusia asukkaista Mäntsälän kunnalle ja saavat
jo Mäntsälässä asuvat ihmiset pysymään paikkakunnalla.
Ratkaisu: Ratkaisuna kuntalaisten, yhteisöiden ja yhdistysten aktivoinnille voisivat olla esimerkiksi kunnan tarjoamat raha-avustukset ja kokoontumistilat,
harrastuspassi sekä ilmainen ja halpa markkinointikanava. Lisäksi yritysten markkinointia voisi tukea esimerkiksi auttamalla verkkosivujen luonnissa vaikka koulutusvaiheessa. Lisäksi kunnan olisi hyvä tunnistaa yksilön tarpeet ja pyrkiä löytämään niihin ratkaisuja tukemalla ja käymällä vuoropuhelua erilaisten yhdistysten
ja yhteisöiden kanssa.

3. TYÖPAJOISTA ESILLE NOUSSEET
RATKAISUT

T

yöpajoissa käsiteltiin kuntalaisten mielestä Mäntsälän kunnan lähidemokratian keskeisimpiä ongelmia. Esille nousseista asioista valikoitui viimeiseen kehitystyöpajaan kaksitoista keskeisintä aihetta. Kehitystyöpajojen
tulosten pohjalta pohdimme, miksi olisi tärkeätä kyetä ratkaisemaan kyseinen
ongelma ja mitä etuja ongelman ratkaiseminen toisi Mäntsälän kunnalle sekä kuntalaisille. Kuntalaisten tuli pohtia sitä, millä tavalla ongelma pystyttäisiin ratkaisemaan ja mitkä asiat voisivat Mäntsälän kunnassa mahdollistaa ja estää ongelmanratkaisun. Tässä kappaleessa käymme läpi kehitystyöpajoissa käsitellyt kaksitoista
aihetta ja työpajoihin osallistuneiden kuntalaisten näkemykset siitä, miksi esitetyt
asiat tulisi toteuttaa, miten ne voitaisiin ratkaista ja mitkä asiat mahdollistavat tai
estävät toteutuksen.
kuntalaisten, yhteisöjen ja yhdistysten aktivointi

VIESTINNÄN TEHOSTAMINEN
•
•

TEKNOLOGIAN
JA KANAVIEN
HYÖDYNTÄMINEN
SOSIAALINEN MEDIA/
FACEBOOK

OSALLISTUMINEN TEHTÄVÄ
HELPOKSI JA HOUKUTTELEVAKSI

YHTEISTYÖ KUNTALAISTEN JA
KUNNANPÄÄTTÄJIEN VÄLILLÄ

•

•

•

JÄRJESTETTY KULJETUS
KUNNAN TILAISUUKSIIN
YHTEISÖLLISIÄ TILOJA

investointisuunnittelu ja
osallistuva budjetointi

•

VIRKAMIEHET ASUKKAIDEN
PARIIN
KYLÄYHDISTYKSEN JA
KUNNANHALLITUKSEN
SÄÄNNÖLLISET TAPAAMISET

kaikkien kuntalaisten
aktivointi

Mahdollistajat: Mahdollistajina ongelman ratkaisuun toimivat jo kunnassa olevat
tilat, kuten kansalaisopisto, liikuntasalit ja puutyöluokat, ilmaiset toiminnat, kuten
liikuntakerho nuorille sekä jo valmiiksi toiminnassa olevat yhdistykset ja yhteisöt.
Esteet: Esteitä kuntalaisten, yhteisöiden ja yhdistysten aktivoinnille saattavat olla
rahan puute eli kunnan budjetointi, tilojen puute, tiedonvälitys ja tiedonpuute.
3.1.1 Viestinnän tehostaminen
Viestinnän puutteellisuus nousi esille jo ensimmäisessä ideointityöpajassa 8.2.2018
Mäntsälän kunnantalolla. Viestintäteema oli keskeinen aihealue kehitystyöpajoissa.
Ongelmaksi koettiin tiedottamisen ja viestimisen puutteellisuus, tiedon riittämätön
kulkeminen, vuoropuheluiden heikkous ja se, ettei tiedetä, keneen tulisi olla yhteydessä eri asioiden osalta sekä onko oikeasti mahdollista vaikuttaa kunnan asioihin.
Syyt tehdä: Viestinnän tehostaminen on tärkeää, koska sen avulla pystytään lisäämaan osallisuutta ja luottamusta kaupungin toimintaa kohtaan. Kuntalaiset ovat
entistä enemmän perillä kunnassa tapahtuvista asioista, ja onnistunut tiedottaminen aktiivisen kuntalaisen toiminnasta luo uskoa muutoksen mahdollistamiseen.
Ratkaisut: Kuntalaiset näkivät ratkaisuna viestinnän ongelmiin esimerkiksi aktiivisen tiedottamisen kuntalaisille monissa eri kanavissa (esimerkiksi mobiiliapplikaatio yhteydenotoille), teknologian ja kanavien hyödyntämisen, kyläillat ja säännölliset tiedotustilaisuudet, kuntalaisten sähköisten valmiuksien edistämisen,
yleisöpisteiden luomisen, kuntalaisten kuulemisen, kuntapäättäjien jalkautumisen, kuntalaisten asioista kiinnostumisen ja viestintästrategian parantamisen, joka
kohdennettaisiin palvelemaan keskivertokansalaisia.

Kuvio 2. Projektin aikana nousseet keskeisimmät teemat
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Mahdollistajat: Mäntsälän kunta on jo ottanut käyttöönsä erilaisia viestintäkanavia osallisuuden lisäämiselle, kuten sosiaalisen median Facebook-sivuston, kunnan
verkkosivuston ja paikallislehden.
Esteet: Esteitä viestinnän tehostamiselle ja aktiivisemmalle tiedottamiselle kuntalaisille ovat paikallislehden rajalliset resurssit ja viestinnän puutteellisuus. Vaarana
on myös liiallinen viestintä. Lisäksi kuntalaiset kokivat, ettei Mäntsälän kunta
ole osannut hyödyntää sosiaalisen median palveluita kunnolla ja ettei kunnan
Facebook-sivustolla suvaita avointa keskustelua.
3.1.2 Teknologian ja kanavien hyödyntäminen
Syyt tehdä: Teknologian ja kanavien hyödyntäminen edesauttaa tiedon sujuvaa
jakamista sekä kuntalaisilta päättäjille että päättäjittä kuntalaisille ja tällä tavalla
viestinnästä saadaan tehokasta, nopeaa ja nykyaikaista. Teknologian ja kanavien
hyödyntäminen saattaa myös auttaa tavoittamaan kuntalaiset, myös nuoret, sekä
osallistamaan heidät helpommin.
Ratkaisut: Ongelman ratkaisuna voisi toimia esimerkiksi kuntalaisten kannustamimen ja kouluttaminen teknologian ja sähköisten kanavien käyttöön sekä resurssien lisääminen. Teknologiapalveluiden toteuttamisesta ja käyttämisestä on tehtävä
linjapäätöksiä ennen palveluiden käyttöönottoa sekä on hyvä selvittää, voidaanko
esimerkiksi paikkatietoja hyödyntää kanavissa.
Mahdollistajat: Mäntsälän kunnalla on jo olemassa tekniikkaa, jota kannattaa
hyödyntää jatkossakin. Ongelma voidaan ratkaista mahdollisesti myös opastusta ja
viestintää lisäämällä, jakamalla esitteitä ja järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.
Esteet: Esteitä teknologian ja kanavien hyödyntämiselle saattavat olla asenteet siitä,
ovatko kanavat kaikkien käytettävissä vai eivätkö. Ikäihmisille saattaa olla vaikeampaa omaksua ja hyväksyä uutta teknologiaa. Kunnan sosiaalisen median Facebooksivusto koetaan liian jäykäksi, koska sivustolla ei ole vuoropuhelua kuntalaisten
kanssa.
3.1.3 Sosiaalinen media / Facebook
Mäntsälän kunta perusti 6.3.2018 sosiaalisen median Facebook-sivuston nimellä
”Ideointiryhmä osallisuuden kehittämiseksi Mäntsälässä”. Avoin Mäntsälän kunnan ylläpitämä ryhmä on tarkoitettu kuntalaisten osallistamiseen ja ideointiin
osana lähidemokratiahanketta. Toukokuussa 2018 avoimeen ryhmään oli liittynyt
39 henkilöä ja keskustelu ryhmässä oli vielä melko vähäistä, mutta ryhmässä nousi
esille samoja ongelmia kuin ideointi- ja kehitystyöpajoissa koskien tiedottamisen ja
viestinnän tehostamista ja ulkoilualueiden parantamista.
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Perustetun sivuston nimi ”Ideointiryhmä osallisuuden kehittämäksi Mäntsälässä”
sai kritiikkiä osakseen. Ryhmän nimi koettiin vaikeaksi muistaa sekä löytää
Facebookista eli ryhmän nimen kannattaisi kuntalaisen mielestä alkaa Mäntsälä
sanalla ryhmän löytämisen helpottamiseksi.
3.2 Osallistuminen tehtävä helpoksi ja houkuttelevaksi
Syyt tehdä: Osallistumisen helppous ja houkuttelevuus synnyttäisi pieniä aktiivisia pesäkkeitä. Lähidemokratia on kunnan strategiassa ja asukkaiden osallistuminen toisi arvokasta tietoa siitä, mikä kuntalaisille on tärkeää. Osallisuus yhteisissä
asioissa lisäisi asukkaiden hyvinvointia ja kiinnostusta rakentaa omaa kotikuntaa
paremmaksi. Oma osallisuus tulisi kokea merkittäväksi, jolloin kiinnostus osallistua uudelleen lisääntyy ja halua lähteä Mäntsälästä vähenee.
Ratkaisut: Aktiivisille henkilöille tulisi antaa tuki ja jonkinlainen kannuste (porkkana) kunnan sekä päättäjien puolelta. Kylädemokratiaa tulisi kehittää, alueverkostoja hyödyntää ja virkamiesten tulisi jalkautua eri puolille Mäntsälän alueita.
Viestintää tulisi tehostaa ja sosiaalista mediaa tulisi hyödyntää laajemmin.
Mäntsälän kunnalla voisi olla oma mobiilisovellus tai muu vastaava helposti käytettävä kanava, jossa kuntalaiset voisivat vastata kyselyihin tai antaa palautetta.
Virkamiesten tulisi suunnata sinne, missä kuntalaiset ovat, kuten esimerkiksi
ruokakauppoihin, liikuntakeskuksiin ja Mäntsälän messuille. Viestinnässä tulisi
tuoda julki tarinoita ja onnistumisia kuntalaisten osallistumisesta.
Mahdollistajat: Kuntalaisilla tulisi olla hyvät yhteydet päättäjiin. Tämä mahdollistaisi aktiivisten ihmisten löytämisen. Kunnan halu osallistamiseen on tärkeä mahdollistaja. Hyvät viestintäyhteydet ja sosiaalisen median käyttö helpottavat myös
osallistamista. Lisäksi kouluja ja yhdistyksiä tulisi hyödyntää enemmän.Viestinnän
tulisi olla kuntalaisille suunnattua ja ymmärrettävää, eikä virkamiehille kirjoitettua.
Esteet: Viestinnän puutteellisuus, liika byrokratia ja usko oman osallisuuden hyödystä koetaan esteinä asukkaiden osallistumiselle. Esteiksi koettiin myös seuraavat
asiat: liian dominoivat henkilöt, kokouksien liiallinen virallisuus, kokouksissa käsiteltävien asioiden vähämerkityksellisyys ja kiinnostavuus. Esteeksi koettiin myös
ajanpuute, jonka johdosta pelätään työkuormaa ja negatiivista palautetta.
Resurssit: Sosiaalinen media vaatii oman sisällöntuottajan vastaamaan
Facebookista, viestinnästä ja sisällön suunnittelusta sekä kuntalaisten viesteihin
vastaamisesta.
3.2.1 Järjestetty kuljetus kunnan tilaisuuksiin
Syyt tehdä: Järjestetty kuljetus toimisi keinona aktivoida niitä, jotka eivät helposti osallistu kunnan tilaisuuksiin. Järjestetyllä kuljatuksella saataisiin lisättyä
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Ratkaisut: Nykyistä välineistöä tulisi hyödyntää kontaktien saamiseen. Olemassa
olevaa yhdistystoimintaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Talkootyöllä voitaisiin kunnostaa ja rakentaa yhteisiä tiloja ja kasvattaa yhteishenkeä kuntalaisten ja kunnan
välille. Tämä toisi sosiaalista vuorovaikutusta kuntalaisten välille.
Esteet: Tietotekniikka ja kommunikaatiovalinnat passivoivat, rahan puute, huono
julkinen liikenne kylien välillä sekä olemassa olevien tilojen aukioloajat ovat esteinä
tilojen mahdollistamiselle.
Resurssit: Kunnalla on olemassa vuokrasopimus tilaan, jonka jatkokäyttö on taattu
ja jota on käytetty kerho- ja yhdistyshuoneena.
3.3 Yhteistyö kuntalaisten ja kunnanpäättäjien välillä
Kuva 2. Pienryhmätyöskentelyä ideointityöpajassa Mäntsälän kunnantalolla (kuvaaja Tero Uusitalo)

osallisuutta keskustelutilaisuuksiin sekä edistettyä hyvinvointia sosiaalisten kohtaamisten ja kulttuurin voimaannuttavalla vaikutuksella. Tapahtumapaikoilla on
vähän parkkipaikkoja ja ikäihmiset sekä huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvat
saataisiin osallistumaan sekä nuoret kohtaamaan toisiaan.
Ratkaisut: Kunnan rooli tulisi olla tukemassa kokonaisuutta. Järjestetyn kuljetuksen lisäksi voitaisiin tukea myös muuta asiointia, kuten lippuvarauksien tekemistä.
Kunnan organisoimat yhteiskuljetukset, esimerkiksi kulttuuritapahtumiin, messuihin ja kyläiltoihin, ratkaisisivat liikkumisongelmaa.
Mahdollistajat: Uusi taksipalvelulaki mahdollistaisi kuljetuksien järjestämisen.
Kunta voisi toimia aktiivisena organisoijana. Yhdistyksien rooleja tulisi kehittää
esimerkiksi budjettivarauksella yhdistyksen tukeen. Facebook-sivusto voisi tarjota
alustan yhteiskuljetuksien sopimiseen.
Esteet: Järjestetty kuljetus voi olla taloudellinen rasite kunnalle. Tulisi pohtia,
kenellä on taloudellinen vastuu, kuka järjestäisi kuljetukset ja tilaisuudet sekä
kenellä olisi vastuu matkustajien hyvinvoinnista ja viestinnän toimivuudesta.
Kuljetuksen järjestämisen haasteiksi voivat muodostua lailliset vaatimukset, jotka
velvoittavat palvelun tuottajaa. Velvoitteita ovat esimerkiksi palvelun laatuvaatimukset, tiedonantovelvollisuus ja esteetön kalusto (L 320/2017).
3.2.2 Yhteisöllisiä tiloja
Syyt tehdä: Ihmiset kaipaavat sosiaalista vuorovaikutusta. Tilojen avulla saataisiin
aktivoitua kuntalaisia ja tilat mahdollistaisivat toiminnan. Tilat lisäisivät yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia, mahdollistaisivat erilaisten ihmisten kohtaamisen ja syrjäytymisvaarassa olevien aktivoinnin ja mukaansaamisen.
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Syyt tehdä: Osallistava strategiatyöskentely tukee henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitoutumista, mikä edesauttaa strategian toimeenpanoa. Tällä tavalla
saadaan asukkaiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tämä parantaa vuorovaikutusta kunnassa ja
vahvistaa yhteisöllisyyttä. Myös kolmannen sektorin mukaantulo tehtävien hoitoon
voi lisätä kyläläisten onnellisuutta.
Ratkaisut: Mäntsälän kunta voisi ajatella kyläyhdistyksiä ja kuntalaisia asiakkaana,
ja päinvastoin. Tällainen symbioosityyppinen lähestyminen voisi osoittautua tuottoisaksi. Lähtötilanne tulisi selvittää, jotta muutosta tai kehitystä pystytään mittaamaan. Eräänlainen kyläbarometri kaikkien kylien osalta voisi olla hyvä mittaamaan
nykytilaa ja jos jotain toimenpiteitä tehdään, voisi samalla mittarilla todentaa mahdolliset muutokset. Mäntsälän alueella toimivien yhdistysten roolia, vastuuta ja valtaa voisi käyttää asukasosallistumisen tukena.
Mahdollistajat: Säännölliset tapaamiset eri toimijoiden ja kunnan välillä ovat
tärkeitä. Tiivis yhteys lisää vuorovaikutusta ja vahvistaa vaikuttamisen tunnetta. Säännöllinen tapaaminen luo myös hyvän pohjan verkostoitumiselle.
Nykyteknologia, kuten sosiaalinen media, mahdollistaisi kuntalaisten ja kunnan ja
asukkaiden yhteistyön lisäämisen.
Lisäksi parhaat käytänteet tavoitteiden saavuttamiselle olisi hyvä jakaa kunnan ja
kuntalaisten kesken. Tavoitteena on aktiivisesti yrittää saavuttaa asetetut tavoitteet
ja ratkaista niihin liittyvät ongelmat.
Esteet: Haasteina ovat asenteet ja vanhat kaunat kyläyhdistysten välillä. Myös nykyajan ainainen kiire ja toimintojen tehostaminen luovat haasteen. Mistä saadaan
aikaa tällaiseen uuteen hankkeeseen ja muutokseen? Muutos ei tapahdu itsestään
ja päätökset, miten asioita kehitetään esimerkiksi sosiaalisen median osalta, vievät
aikaa.
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3.3.1 Virkamiehet asukkaiden pariin

3.3.2 Kyläyhdistyksen ja kunnanhallituksen säännölliset tapaamiset

Syyt tehdä: Kuntalaisten tulisi saada oma äänensä kuulumaan paremmin, jolloin
mielipiteet tulisivat paremmin esille. Näin virkamiehet saisivat myös enemmän
tietoa eri kylistä. Virkamiehet saisivat myös enemmän tietoa eri kylistä. Lisäksi
kuntalaisten tavoittaminen, osallisuuden lisääminen ja kuntalaisten luottamuksen
palauttaminen kasvaisivat. Kuntalaiset kokisivat alueensa hyvinvoinnin kunnalle
tärkeäksi. Tämän tapainen kokoontuminen helpottaisi ongelmakohtien ja mielipiteiden esille tuomisen.

Syyt tehdä: Asukkaiden tutustumien virkamiehiin ja toisiinsa edistäisi osallistumista. Tämän tuloksena kuntalaiset pysyisivät paremmin ajan tasalla kunnan
asioista ja ihmiset saisivat mielipiteensä peremmin esille. Sitä kautta päättäjät saisivat kuntalaisilta ongelmakohtia tietoonsa ja kuntalaiset vastaavasti saisivat tietoa
päätösten taustavaikuttajista. Päättäjille välittyisi enemmän ”ruohonjuuritason”
tietoa ja vastaavasti kuntalaisille tämä olisi osoitus kunnan ja päättäjien kiinnostuksesta muutoksille.

Ratkaisut: Kokoontumisia tulisi tuoda kuntalaisten tietoisuuteen esimerkiksi
mainostamalla. Lisäksi virkamiehillä tulisi olla osallistamista koskeva asialista,
jota kokouksessa käsiteltäisiin ja jonka avulla herätettäisiin kuntalaisten huomio.
Virkamiesten tulisi olla aktiivisempia kunnan sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi
jalkautumista tulisi tapahtua myös vaalivuoden ulkopuolella kylien lisäksi eri kaupoissa ja torilla. Alueiden koulujen tiloja tulisi hyödyntää kokoontumispaikkoina.

Asioiden säännöllinen eteneminen on omiaan lisäämään kuntalaisten luottamusta kuntaa kohtaan. Tämä mahdollisesti lisäisi myös luottamushenkilöiden
sitoutumista.

Mahdollistajat: Kunnan ja virkamiesten halu edistää kuntalaisten osallisuutta
lähidemokratiaan. Kunnan virkamiesten tiivis yhteistyö eri yritysten ja yhdistysten
kanssa sekä vapaaehtoistyö mahdollistavat asukasosallistamista. Osallistamiseen
keskittyvä mediavastaava vastaisi tilaisuuden näkyvyydestä. Kunnalla on valmiina
tiloja, joissa tilaisuuksia pystytään järjestämään.
Esteet: Esteisksi nähtiin resurssit, kuten mediavastaavan puute, virkamiesten ajanpuute sekä yritysten haluttomuus tehdä yhteistyötä. Lisäksi esteenä saattaa olla se,
että tietyt poliitikot voivat ärsyttää jossain kylissä.

Ratkaisut: Kylien ja kunnanhallituksen yhteiset tapaamiset olisi hyvä järjestää kunnantalolla, koska sinne on helppo päästä nykyisillä liikenneyhteyksillä. Ajankohta
päivämäärän ja kellonajan suhteen olisi hyvä sijoittaa siten, että mahdollisimman
monella olisi mahdollisuus päästä osallistumaan. Tilaisuuden sisällön tulisi keskittyä kuntalaisia koskeviin asioihin, eikä niinkään budjettiasioihin, koska ne eivät
välttämättä koske kuntalaisia. Myös tällaisen tilaisuuden viestinnän osalta olisi
syytä huomioida, että kaikenlaisesta jargonista tulisi pidättäytyä. Kouluilla voisi
jatkossa myös järjestää kunnan asioita koskevia avoimia tilaisuuksia. Tällöin alueen
kyläyhdistykset voisivat aktivoida oman alueen kuntalaisia osallistumaan ja esittämään kysymyksiä.
Mahdollistajat: Kunnan ja yhdistysten tulisi mainostaa tilaisuutta. Yksi kuntalaisia motivoiva tekijä voisi olla esimerkiksi ilmainen ruoka- tai kahvitarjoilu osallistujille. Myös nykyteknologian mahdollisuuksia tulisi hyödyntää. Näitä voisivat olla
esimerkiksi sähköiset kyselyt ja mahdollisuus osallistua virtuaalisesti joihinkin
kunnan tapahtumiin. Virtuaalisesti pidettävät kokoukset toki edellyttävät, että kunnalla olisi teknisten valmiuksien osalta soveltuvia kokoontumistiloja. Kaiken kaikkiaan kaikki tilaisuudet tulisi olla mahdollisimman avoimia.
Esteet: Säännöllisiä tapaamisia pohdittaessa, tulisi miettiä, onko kerran vuodessa
pidettävä kokous liian harvoin. Liian pitkä aika kokousten välissä voi johtaa siihen,
että ihmiset eivät koe kiinnostusta tulla enää paikalla. Alussa tapahtumia voisi olla
enemmänkin, kuten esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa tai useammin. Useammat
tapaamiset vuodessa toimisivat myös positiivisena viestinä kunnan aktiivisuudesta kuntalaisille. Jos taas tapaamisia on harvoin, se viestii, että päättäjillä ei ole
tarpeeksi aikaa kuntalaisille. Tämä voi johtaa siihen, että päättäjät koetaan vaikeasti
lähestyttäviksi.
Selkeä haaste on saada iäkkäät ja nuoret osallistumaan mukaan toimintaan.

Kuva 3. Ideointityöpaja Saaren koululla (kuvaaja Tero Uusitalo)
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ristiriitoja kuntalaisten välille ja siihen, mihin raha kohdistetaan. Olisi hyvä pohtia,
miten näissä tilanteissa tulisi toimia.

3.5 Kaikkien kuntalaisten aktivointi
Syyt tehdä: Osa kuntalaisista on passiivisia osallistumaan, minkä vuoksi kaikkien
kuntalaisten aktivoiminen on tärkeää. Kaikkien kuntalaisten aktivointi pienentää
yhteiskunnan kuluja, nostaa elintasoa ja vähentää sosiaalisia ongelmia. Lisäksi turvallisuus ja yhteisön hyvinvointi kasvavat ja estävät alkavia mielenterveysongelmia.

Kuva 4. Lähidemokratiahanke Mäntsälän uutisissa 31.1.2018. (kuvaaja Pasi Huuhtanen)

Käytännössä nuorisoparlamentin osallistuminen Kunnantalolla järjestettävään
kehitystyöpajaan oli oivallinen esimerkki siitä, mikä potentiaali nuorillakin on
kehittää kunnan asioita.
3.4 Investointisuunnittelu ja osallistava budjetointi
Syyt tehdä: Investointisuunnittelu mahdollistaa, monipuolistaa ja lisää toimintaa,
kun toimijat saavat itse päättää, mihin varat ohjautuvat. Investointisuunnittelu toimii hyvänä kannustimena kuntalaisten aktivoimiseksi. Investointisuunnittelu tarvitsee sähköisen budjetointityökalun, jonka avulla kuntalaisilla olisi mahdollisuus
tehdä ehdotuksia kaupungin budjettiin.
Ratkaisut: Osallistuva budjetointi voisi toimia työpajamaisesti. Tällöin asukkaat ja
päättäjät yhdessä päättäisivät varojen käytöstä. Kylille voitaisiin valita omat ”valtuutetut” kyläläisten toimesta. Muita mahdollisia ratkaisuja ovat esimerkiksi alueraha,
jota voitaisiin myöntää yhteisöllisten tapahtumien toteuttamiseen alueilla tai kuntalaisten mahdollisuus äänestää oman alueen rahankäytöstä oikeaan tarpeeseen.
Mahdollistajat: Investointisuunnittelun mahdollistaa kunnan jo olemassa olevat
verkkosivut, budjetti ja käytännöt.
Esteet: Esteinä osallistuvalle budjetoinnille saattaa olla rahan puute, jonka takia
kunnan on vaikeampi kontrolloida rahojen käyttöä ja ohjata varoja haluttuihin tarkoituksiin. Rahankäyttö saattaa jakaa kuntalaisten mielipiteitä, mikä voi aiheuttaa
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Ratkaisut: Syrjäytymiseen tulisi puuttuja ja kiinnittää huomiota jo ennakoivasti
neuvoloissa ja kouluissa. Muita keinoja voisivat olla asumisneuvostot, itsetuntemusta lisäävä koulutus ja kunnan järjestämät hyvinvointi- ja kuntoleirit. Yksi hyvä
keino on liikunnan lisääminen, mutta liikunnan lisäksi syrjäytyneisyyden ehkäisyyn
tarvitaan avainhenkilö, joka aktivoi passiivisen kuntalaisen. Kunnan olisi hyvä
mahdollistaa edulliset liikuntapalvelut sekä järjestää kuntalaisille ilmaisia tapahtumia. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ehdotettiin peruskoulun jälkeen järjestettävä lakisääteinen ikäkausikutsunta. Jo olemassa olevaa etsivää nuorisotyötä voitaisiin laajentaa muihinkin ikäryhmiin. Etsivässä nuorisotyössä voitaisiin huomioida lähtökohdat joustavammin, muistuttaa työn tärkeydestä sekä pohtia kunnan
roolia. Tämä olisi hyvä huomioida myös kunnan sisäisten palveluiden tiedonvaihdon kohdalla. Lisäksi käytössä voisi olla ”kummitoiminta” kolmannelta sektorilta.
Kuntalaisia kannattaa kannustaa osallistumiseen, esimerkiksi lähettämällä heille
kutsuja tilaisuuksiin tai järjestämällä arvontoja tilaisuuksiin osallistuvien kesken.
Mahdollistajat: Mäntsälä kehittää lähidemokratiaa jo olemassa olevilla sosiaalisen median kanavilla. Näitä tehokkaammin hyödyntämällä saadaan mahdollisesti
tavoitettua osa passivoituneista kuntalaisista. Ennen kaikkea tarvitaan kasvoja ja
tarinoita eri medioiden kanaville. Onnistumiset ja ratkaisut ovat hyvä jakaa muidenkin sovellettavaksi. On tärkeää, että kuntalaiset kokevat olevansa arvokkaita ja
tärkeitä.
Syrjäytymisen ehkäisemiseen tarvitaan julkisen sektorin hyödyntämistä sekä perheiden ja vanhemmuuden tukemista, kuten Mäntsälän kunnassa jo olemassa olevat
hyvinvointineuvola ja varhaiskasvatuspalvelut.
Esteet: Esteitä osallisuudelle saattavat olla resurssien tarve ja salassapitosäädökset
sekä mahdollisesti kuntalaisten kiinnostuksen puute. Täytyy löytää keinoja, joilla
tavoitetaan syrjäytymisuhan alla olevat kuntalaiset ja joilla heidät saadaan ”kiinni
osalliseksi mukaan yhteiskuntaan”.

Case: Mäntsälän kunta
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4. ALUEELLISEN PÄÄTÖKSENTEON
KEHITTÄMISIDEAT MÄNTSÄLÄN
KUNNALLE

T

ämän projektin aikana saatujen ratkaisujen pohjalta lopputulemana ehdottaisimme seuraavia jatkotoimenpiteitä. Osallistumisen parantaminen voisi
perustua jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen uudelleen järjestelemisen kautta. Esimerkkinä tästä voisi olla Saaren koulun hyödyntäminen kuntalaisten tapaamisiin. Tärkeää olisi perustaa myös seurantajärjestelmä, jolla pystyttäisiin seuraamaan lähidemokratian etenemistä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa
tällainen työkalu on hyödynnettävissä, sen paremmin myös valittujen ratkaisujen
vaikutuksia pystytään seuraamaan.
Säännöllinen vuorovaikutus ja toiminta kuntalaisten kanssa on huomioitava.
Esimerkkejä vuorovaikutuksesta ovat säännölliset työpajat ja niiden jatkumo sekä
lähidemokratia-ajattelumallin läpivieminen koko kunnan hallintoon. Lisäksi kunnan henkilöstön mahdollinen kouluttaminen (train the trainers -koulutus) auttaisi
työpajatyöskentelyssä ja nostaisi kunnan valmiuksia osallisuuden lisäämiselle.
Viestinnän tehostaminen on hyvin keskeisessä asemassa kannustettaessa asukkaita
osallistumaan enemmän päätöksentekoon. Sen tulisi olla ajankohtaista ja sisällöltään mielenkiintoista. Viestinnässä tulisi kiinnittää huomiota siihen, että julkaisujen kieliasu on suunnattu kuntalaisille. Kieliasun tulee myös mukautua viestinnässä
käytetyn kanavan mukaisesti. Kehityskohteiksi tässä projektissa osoittautui myös
sosiaalisen median käyttö, jota ei kyetty käyttämään Laurean ja Mäntsälän toimesta
aktiivisesti. Sosiaalisen median vahvempi hyödyntäminen on yksi keino vuorovaikutuksen lisäämiseen kuntalaisten ja kunnan välillä. Kunnan olisi jatkossa hyvä keskittää asukasosallistumisen koordinointi yhdelle henkilölle.
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LIITTEET
Liite 1: Haastattelukysymykset

Liite 2: Haastattelujen analyysityökalu

Haastattelukysymykset

Analyysityökalu

1.

Haastatteluissa selvitetty seuraavat asiat analyysityökalun avulla

2.
3.
4.
5.
6.

Miten kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
aluedemokratiaa) voidaan kehittää?
Millaisia esteitä näet, että asukasosallistumiselle on tällä hetkellä?
Onko mikään näistä ylitsepääsemätön? Miten tavoittaa vaikeasti
tavoitettavia ryhmiä kuten syrjäytyneitä?
Mitkä asiat voisivat mahdollistaa osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien parantamisen?
Tunnetko esimerkkejä muista toimintamalleista asukasosallistumisessa?
Millainen on ideaali malli asukasosallistumisessa? Mitä se voisi
parhaimmillaan olla? Mitä eri tahojen kuuluisi tehdä, jotta tämä toteutuisi?

1. Syyt tehdä
2. yhteiskunta
3- ratkaisut
4. mahdollistajat/ esteet

mahdollistajat

esteet

5. resurssit
6. benchmark

Turvallisuusaiheiset kysymykset
Turvallisuusalan opiskelija Reino Tennbergin opinnäytetyötä varten
1.

2.
3.
4.

30

Kuinka asukasosallistumisen parannukset vaikuttavat
kunnalliseen turvallisuuteen? Kuinka yhteisöllisyys
parantaa turvallisuuden tunnetta?
Mikä hyöty asukasosallistumisella tulisi olemaan
turvallisuuden näkökulmasta?
Tuottaako asukasosallistumismuutos tiedostettuja riskejä?
Herättääkö tämä keskustelu uusi ajatuksia riskitekijöistä?

Asukkaat kehittämässä alueellista päätöksentekoa
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Liite 3: Ideointityöpajan yksilökysymykset

Liite 4: Ideointityöpajan
pienryhmätyöskentelyn kysymykset

Pienryhmätyöskentelyn kysymykset
Yksikökysymykset ideointityöpajassa
1.
2.

3.

Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa Mäntsälässä enemmän?
•
Koetko pääseväsi vaikuttamaan?
Miten sinun kuntalaisen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
voidaan parantaa?
•
Alueittain (kartalle)
Millaisia esteitä näet asukasosallistumiselle tällä hetkellä?

1.

2.
3.

4.
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Mitkä asiat voisivat mahdollistaa osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien parantamisen?
•
Alueittain (kartalle)
Mitkä ovat ihanteelliset keinot asukasosallistumisessa?
Mitä eri tahojen kuuluisi tehdä jotta tämä toteutuisi?
•
Kunta
•
Yhdistykset
•
Asukkaat
•
Yritykset
Miten lisääntynyt yhteisöllisyys vaikuttaa asukkaiden
turvallisuuden tunteeseen?

Case: Mäntsälän kunta
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Liite 5: Ideointityöpajojen SWOT- ja
karttatehtävä

POHJOINEN
Mitkä ovat Mäntsälän kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet?
Entä mahdolliset uhat uudistuksen toteutukselle?

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

KIRKONKYLÄ

MAHDOLLISUUDET

UHAT

ETELÄ

YLEISET
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Liite 6: Ensimmäisen kehitystyöpajan
pienryhmätyöskentelyn materiaalia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tietoa jaettava monella eri tavalla, jotta tavoitettaisiin kaikki
Kunnan kiinnostuminen ihmisten tekemisestä
Enemmän tietoa ja osallistaa kyläläisiä päätöksentekoon
Interaktiivisia infoillat (kunnanvaltuusto, -hallitus jne.) joissa video yhteys
ja mahdollisuus kysellä netin välityksellä
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
Kunnan sivuille linkki kuntalaisten aloitteita varten, monipuolisempi
palautekanava
Budjetointia pidemmälle aikavälille
Jokainen kuntalainen tarvitsee tiedon tilaisuuksista
Kerhotoiminnat
Kyläkoulun käyttö kyläläisten tarpeisiin iltaisin vapaammin
Lisätä eri alojen yhdistysten yhteistoimintaa
Asiointimahdollisuuksien parantaminen esim. perustamalla palveluille
sivutoimipiste
Säännölliset kyläkokoukset auttaa löytämään aatteilleen kannattajia
Kunnantalon tulisi olla kutsuvampi, ei ajanvarausta
Kunnan sivuilla julkaistaan toteutuvat ideat
Maakuntakaava ratkaisut tulevaisuudessa, kaavoitusresursseja kasvatettava
Hyvään viestintään rakentuu kaikki, tiedottaminen yhdessä kanavassa, tiedonkeräämistä mahdollisimman laajasti, tieto ei aina kulje
Tärkeimpien tiedotteiden saaminen sähköpostiin (tilaamalla)
Ei tiedoteta mitä kuntalaki vaatii
”Kunta wilma- tyyppinen ratkaisu” Kunta tiedottaa tärkeimmät asiat
Viihtyvyyspalveluiden kehittäminen & lisääminen (vapaa-ajan)
Adressikäynnistysmahdollisuudet (Skaala: koko Mäntsälä tai aluekohtainen) ja tiedotus adresseista (kunnan nettisivut, paikallislehti & julkiset
ilmoitustaulut)

Asukkaat kehittämässä alueellista päätöksentekoa

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaupalta ja asemalle pyörätie / pyörätieyhteys kunnan keskustaan Saarelta
Kunnan tiedotustoiminnan ja kunnan oma mainonta. Keskustelutilaisuudet
hyvissä ajoin, jotta vaikuttaminen on vielä mahdollista. Lisää kanavia viestintään, galluppeja, kyselyitä, SMS-kyselyitä ja palaute tilaisuuksia
Tiedottaminen, viestintä, vuoropuhelu heikkoa
Ei löydy kanavaa osallistaa / kutsua eri ihmisryhmiä
Kuntalaisten kuuleminen, ideat eivät tule esiin
Enemmän tietoa ja osallistaa kyläläisiä päätöksentekoon
Ei tiedetä miten voisi vaikuttaa
Kampus alueen kehittäminen Keuda, Saaren koulu. => palvelut poistuvat =>
kyläkehitys jämähtänyt
Tuntuu että rajoitetaan kyläkehitystä => ihmisten kylään tuleminen loppuu
Mäntsälän erottuminen kaupunkien välissä, jotta voi kilpailla asukkaiden
houkuttelemisessa, tulevaisuusvision kehittäminen.
Nuorten syrjäytyminen
Pienyritysten tukeminen
Viestintästrategian parantaminen ja kohdentaminen palvelemaan keskivertokansalaista, kommunikaatiostrategia
Tutustua kunnan päätöksentekoon ja tekijöihin
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
Ihmisten aktivointi ja saavutettavuus
Kaavoitus ja rakentaminen
Mäntsälän kunnan pitäisi ajatella, että asukas on asiakas
Asukkaiden passiivinen osallistuminen, miten saadaan aktivoitua

Liite 7: Toisen kehitystyöpajan
pienryhmätyöskentelyn materiaalia

AIHE

SYYT TEHDÄ

AIHE

SYYT TEHDÄ

RATKAISUT

Kuntalaisten, yhteisöjen ja yhdistysten
aktivointi
-

RATKAISUT

MAHDOLLISTAJAT
/ ESTEET

Kyläyhdistykset voisivat tehdä enemmän
yhteistyötä kunnan päättäjien kanssa
-

-

MAHDOLLISTAJAT

ESTEET

-

-

www.laurea.fi

MAHDOLLISTAJAT /
ESTEET

MAHDOLLISTAJAT

-

ESTEET

-

AIHE

SYYT TEHDÄ

Teknologian ja kanavien hyödyntäminen
(esim. palautekanava, sosiaalinen media)
-

www.laurea.fi

AIHE

SYYT TEHDÄ

Osallistuminen tehtävä helpoksi ja
houkuttelevaksi

RATKAISUT

-

MAHDOLLISTAJAT / ESTEET

RATKAISUT

MAHDOLLISTAJAT /
ESTEET

MAHDOLLISTAJAT

ESTEET
-

-

MAHDOLLISTAJAT

-

ESTEET

-

www.laurea.fi

AIHE

SYYT TEHDÄ

www.laurea.fi

RATKAISUT

MAHDOLLISTAJAT /
ESTEET

Investointisuunnittelu ja osallistava
budjetointi
-

-

MAHDOLLISTAJAT

-

ESTEET

-

www.laurea.fi
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AIHE

SYYT TEHDÄ

RATKAISUT

Viestinnän tehostaminen,
tiedottamista aktiivisemmin kuntalaisille
-

-

MAHDOLLISTAJAT / ESTEET

MAHDOLLISTAJAT

ESTEET

-

www.laurea.fi

Liite 8: Benchmark
”Ihmisten osallistuminen on yleisempää ja monipuolisempaa kuin yleensä ajatellaan. Lähes
kaikki ihmiset osallistuvat jollakin tavalla. Nekin, jotka tutkimuksissa vastaavat ei-osallistuvansa, todellisuudessa osallistuvat ja ovat mukana erilaisissa sosiaalisissa toiminnoissa ja verkostoissa.” (Kurikka. P, Kuntaliitto 2018.) On siis tärkeää kyetä pohtimaan,
mitkä olisivat ne keinot, joilla Mäntsälän kunta saisi houkuteltua kuntalaiset osallistumaan tiiviimmin ja aktiivisemmin lähidemokratian kehittämiseen osallisuuden keinoin. Hyviä esimerkkejä osallistumismahdollisuuksista löytyy esimerkiksi
Helsingistä, Tuusulasta, Lappeenrannasta, Tampereelta ja Varkaudesta.
Helsinki
Helsingin osallisuuden parantamisen periaatteita olivat halu parantaa yksilöiden
ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä, omaehtoisen toiminnan mahdollistamista ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luomista.
Helsinkiläisten osallistumismahdollisuuksia parannettiin esimerkiksi antamalla
kuntaisille mahdollisuus varata tiloja tapahtumiin, seurata kaupungin päätöksentekoa verkossa, tehdä aloitteita kaupungille, panna alulle ehdotuksia ja äänestää oman alueen rahankäytöstä, lähteä vapaaehtoiseksi, pyytää apua ideaan oman
asuinalueen stadiluotsilta, osallistua alueen keskusteluun verkossa tai kasvotusten, osallistua palvelujen parantamiseen ja käyttää omaa osaamistaan. Edellä mainitut asiat ovat jaettu kymmeneen eri osa-alueeseen: Toimialojen osallisuustyö,
Alueelliseen osallisuuteen, Osallistuva budjetointi, Vapaaehtoistyön toimintamalli,
Yrityskoordinaattorit, Tilat auki, Avoin data, Vaikuttajatoimielimet, Digitaalinen
osallisuus ja Digitaalinen osallisuus. (Osallisuustyöryhmä Helsinki 2017.)

AIHE

SYYT TEHDÄ

RATKAISUT

Miten passiiviset ja syrjäytymisvaarassa
olevat kuntalaiset (neljäs sektori) saadaan
aktivoitua?
-

-

MAHDOLLISTAJAT / ESTEET

MAHDOLLISTAJAT

Helsingin kunta yrittää vastata kuntalaisten palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa,
nuorilla on tehostettu aloiteoikeus, aloitteet tuodaan valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa ja asukkaat saavat äänestää vuosittain noin 4.4 miljoonan euron käytöstä asukkaiden ehdotusten perusteella. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Lisäksi avoin
data edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja luottamusta kaupungin
toimintaa kohtaan. (Osallisuustyöryhmä Helsinki 2017.) Helsingissä on myös käytössä RuutiBudjetti, joka on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaaajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetti on
osa Helsingin kaupungin budjettia. (RuutiBudjetti.)

ESTEET
-

www.laurea.fi
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Tuusula

Varkaus

Miksi tehdä strategiaa osallistaen? Viimeaikaisissa strategiatutkimuksissa on
havaittu, että ketteryys, nopea reagointi ja osallistuminen ovat avainasemassa
strategiatyön kehittämisessä. Osallistava strategiatyöskentely tukee henkilöstön
ja luottamushenkilöiden sitoutumista, mikä edesauttaa strategian toimeenpanoa.
Asukkaat osallistamalla saadaan arvokasta tietoa siitä, mikä on kuntalaisille tärkeää sekä osallisuus yhteisissä asioissa lisää asukkaiden hyvinvointia. Osallistavan
strategiaprosessin askeleet Tuusulassa koostuivat vuonna 2016 kuudesta kuntalaisille järjestetyistä illoista, luottamushenkilöiden strategiakyselystä, toimialojen
johtoryhmien yhteiskokouksesta, seminaareista, pormestaritreffistä asukkaille,
esimiesten suunnittelupäivästä, arvotyöskentelystä työpaikoilla, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja johtoryhmän kokoontumisista sekä valtuustoseminaarista.
(Kurikka. P, Kuntaliitto 2018.)

Varkaus kehitti idealeirin asukkaitten osallistamiseen. Varkaudessa järjestettiin
vuonna 2017 Osallistu Oikeesti! -idealeiri, jonka tarkoituksena oli lähentää kaupunkia ja asukkaita sekä tukea kuntarakennusmuutosta kohti kansalaisyhteiskuntaa.
Idealeiri näkyi verkossa ja Varkauden kaupungin Facebook-sivulla tarjottiin live
lähetyksiä ja uutisia. Varkauden idealeirillä rakennettiin kahden viikon aikana ideaseinä, johon koottiin leirillä kertynyttä materiaalia. Varkauden kaupunkistrategia
halutaan jalkauttaa ja osallistaa kuntalaiset siihen. Yksi vahvasti esille nousseista
asioista on ollut julkisen liikenteen parantaminen. (Kuntalehti.)

Lappeenranta
Asukas- ja alueneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Neuvosto koostuu kaupungin Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan piirissä olevien alueraatien puheenjohtajista (tavallisista asukkaista), lappeenrantalaisista
kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista. Asukas- ja alueneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan asukkaiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. (Kurikka. P,
Kuntaliitto 2018.)

Varkaudessa on käytössä seuraavat menetelmät: Osallistu oikeesti! asukastilaisuuksia, Päättäjätapaamisia, Sähköisiä asukaskyselyjä, Idealeirejä eri teemoilla,
Warkaus-Battle, Kumppanuuspöytien käyttöönotto, eBudjetti / Kansalaisen budjetointityökalu, Osallistava budjetointi, Asukasraateja, Avoimen hallinnon periaatteiden käyttöön ottoa entistä laajemmin, Aitoja kohtaamisia, mm. kaupunginjohtajan
kahvitunti ja päättäjän päivä sekä Valtiohallinnon ja omat sähköiset kanavat laajempaan käyttöön. (Warkaus.)
”Varkauden kaupunki ottaa digiharppauksen asukkaiden osallisuuden parantamiseksi.
Varkaus on kehittänyt Flowmedik Oy:n kanssa sähköisen budjetointityökalun, jonka avulla
kuntalainen voi leikitellä ja tehdä ehdotuksia kaupungin budjettiin.” (Warkaus.) Palvelun
tarkoituksena on osoittaa käyttäjälle alueen talouden kehitys ja siihen liittyvät
realiteetit.

Tampere
Tampereella on käytössä alueverkosto, johon kuuluu neljä alueverkostoa: etelän,
lännen, koillisen ja kaakon alueverkostot. Toimintaa ohjaavat aluekoordinaattorit.
Tampereen kaupungin alueverkostot ovat kaikille avoimia ryhmiä, jossa asukkaat,
yhdistykset, yritykset ja palvelujen järjestäjät pääsevät yhdessä kehittämään alueen
palveluita ja toimintaa. Kaupunki on varannut vuosittain 5000 euroa aluerahaa, jota
myönnetään yhteisöllisten tapahtumien toteuttamiseen alueilla. (Tampereen kaupunki Alueverkostot.) Lisäksi Tampereella on käytössä tilannekohtaiset työryhmät,
pysyvät yhteistyöryhmät, asiakasraadit ja osallistumisen alustoina alueportaalit ja
tilat. (Kurikka. P, Kuntaliitto 2018.)
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ASUKKAAT KEHITTÄMÄSSÄ
ALUEELLISTA PÄÄTÖKSENTEKOA
CASE: MÄNTSÄLÄN KUNTA
Tämä raportti käsittelee Mäntsälän kunnan asukasdemokratian
kehittämishanketta, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mäntsälä toteuttivat yhdessä syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Laurean
opiskelijat sekä Mäntsälän kunta ja asukkaat yhteiskehittivät
hankkeessa asukasdemokratian toimintamallia.
Raportin ovat kirjoittaneet hankkeen toteuttaneet Laureaammattikorkeakoulun opiskelijat ja sen ovat toimittaneet opiskelijoita ohjanneet lehtorit.
Tämän julkaisun tavoite on toimia yhtenä käytännön esimerkkinä siitä, miten ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua
suomalaisen kuntasektorin kehittämiseen.

