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Kokous Osallistu ja vaikuta -työryhmä

Aika, 
paikka

3.2.2022 kello 13.00. – 15.07.

Osallistu
jat

Titta Myllärinen, Puheenjohtaja

Mikko Airas, jäsen, poistui klo 14.56.

Krista Nordberg, jäsen

Kaisa Kontiainen, jäsen

Sirkku Sarlomo

Heikki Laine, sihteeri

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Oiva-osallisuushanke

Oiva Osallisuus -hankkeen projektipäällikkö Henna Raikaslehto esitteli 
hankkeen toimia Imatralla. 

Hanke on yhdessä kaupungin kanssa selvittänyt kaupunginosien 
asukastoimijoille akuutteja asioita. Eri puolilla kaupunkia ovat puhuttaneet 
erilaiset asiat. Esimerkiksi seuraavat asiat ovat nousseet keskusteluun:
- Rautio, Kaukopään koulu
- Karhumäki, rantakaavoitus
- Rajapatsas, sosiaaliset ongelmat ja hylätyt tontit
- Huhtasenkylä, asukasaktiivien ikääntyminen ja toiminnan

Etelä-Karjalan kylät Ry:n toiminnanjohtaja Mervi Lintunen esittäytyi Osallistu ja 
vaikuta työryhmälle.

3. Kokoomuksen valtuustoaloite nettipohjaisen osallistamisjärjestelmän 
käyttöönotto

Keskusteltiin aloitteesta.

Tiivistelmä 
Imatran kaupungin strategisia tavoitteita ovat kaupunkilaisten 
osallistaminen, ennakkoluuloton kehittäminen ja teknologinen 
etukeno Kaupunkilaisten osallistamiseen on kehitetty uutta 
teknologiaa, kuten tekoälyä hyödyntäviä menetelmiä, joilla pystytään 
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keräämään ja analysoimaan suurilta ihmisryhmiltä kerättyä tietoa 
reaaliaikaisesti.
Esitämme, että Imatran kaupunki käynnistää hankkeen, jossa 
selvitetään ja otetaan käyttöön kaupungin tarpeisiin parhaiten 
soveltuva nettipohjainen osallistamisjärjestelmä päätöksenteon tueksi.

Aloitteen sisältö
Teknologinen kehitys on ottanut merkittäviä kehitysloikkia tekoälyn 
käyttöönoton myötä. Uusilla menetelmillä pystytään kokoamaan 
suurten kansalaisryhmien näkemyksiä päätettäväksi tulevista asi-
oista myös sellaisilta kuntalaisilta, jotka eivät tavallisesti tuo 
ajatuksiaan esille. Järjestelmät pystyvät analysoimaan ja 
yhdistelemään saatuja näkemyksiä. Uusien järjestelmien etuna on 
niiden käytön vaivattomuus ja reaaliaikaisuus.

Kyseisiä avoimen Lähdekoodin alustoja on mm. Polis 
https://compdemocracy.org/faq, jota Sitra
valmistautuu lanseeraamaan Suomeen Imatra voisi edelläkävijänä 
lähteä mukaan Sitran projektiin.

Järjestelmä on otettu jo käyttöön eri puolilla maailmaa 
https://compdemocracy.org/case-studies.
Vastaavia järjestelmiä on otettu käyttöön myös Suomessa. Esimerkiksi 
Lahden ratkaisuun on syytä tutustua

4. Tarjolla osallisuus- ja hyvinvointikoulutus luottamushenkilöille

Maakunnalliset kehittämishankkeet Hyvä Mieli!, Etelä-Karjalan 
Kumppanuusverkosto ja Oiva osallisuus -hanke tarjoavat valtuustolle 
noin 45 minuutin mittaista koulutusta kunnan päätöksenteon 
vaikutuksista hyvinvointiin. Tavoitteena on lisätä 
luottamushenkilöiden ymmärrystä mielen hyvinvointivaikutuksista, 
osallisuuden vahvistamisesta sekä järjestöyhteistyön merkityksestä 
kunnan päätöksenteossa.

Päätettiin viedä koulutusehdotus harkittavaksi hallintopäällikölle ja 
luottamushenkilöjohdolle.

5. Osallistu ja vaikuta-ohjelman valmistelutilanne

Heikki Laine kertoi ohjelman valmistelutilanteesta. Alkuvuonna on käyty läpi 
kaupungin palvelualojen osallisuustavoitteita ja asukastoimijoiden toiveita. 
Tavoitteena on saada ohjelma kaupunginvaltuuston käsittelyyn huhtikuussa.

https://compdemocracy.org/faq
https://compdemocracy.org/case-studies
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6. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman valmistelutilanne

Sirkku Sarlomo esitteli suunnitelmaa. Suunnitelma on viimeistelyvaiheessa ja 
tulee vielä lausunnolle Osallistu ja vaikuta -työryhmään.

7. Osallistu ja vaikuta -palkinto vuoden 2021 toiminnasta

Päätettiin esittää palkinnon myöntämistä Imatrankosken kesän avauksen 
yhteydessä, jos tapahtuma voidaan järjestää. Avataan ehdokkaiden haku.

8. Neuvostojen, Nuvan ja Lasten parlamentin kuulumiset

Todettiin kuulumiset. Päätettiin pyytää nuorisovaltuuston ohjaajat 
keskustelemaan Nuvan toiminnasta seuraavasan OSVA-työryhmän kokoukseen.

9. Muut asiat

Keskusteltiin info-kirjeiden lähettämisestä kyläyhdistyksille. Lähetetään kirjeet 
helmikuun aikana.

Keskusteltiin vaalien kiinnostavuutta lisäävän tapahtuman järjestämisestä 
esimerkiksi seuraavien vaalien yhteydessä.

10.Seuraava kokous

Pidetään 15.3. klo 13.15.
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