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KUNTALAISET MUKANA TOIMINNAN SUUNNITTELUSSA JA 
PÄÄTÖKSENTEOSSA 
 

Imatran kaupungin Osallistu ja vaikuta –ohjelma 2016-2017 pohjautuu kaupungin 

uudistetun strategian Imatra tekee tulevaisuuden, kaupunkistrategia 2030 avaintavoitteisiin 

elinvoimaisuuden edistäminen, hyvinvoinnin varmistaminen ja uudistuva toimintatapa 

osallistamisessa ja kumppanuudessa. Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla 

omatoimisuutta, panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vahvistamalla kuntalaisten 

osallistumista. Osallistamisessa tavoitellaan kuntalaisten aktivoitumista osallistumaan ja 

vaikuttamaan luomalla mahdollisuuksia osallistua ja kehittämällä osallistumisen ja 

vaikuttamisen muotoja.  Avaintavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kunnan toiminnan 

suunnitteluun ja päätöksentekoon mukaan myös kuntalaiset, kuntalaisten tarpeet, 

kokemukset ja näkemykset. 

Tässä ohjelmassa osallisuudella tarkoitetaan kuntalaisen mahdollisuuksia 
osallistua kuntaorganisaation toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden osallistua kunnan päätöksentekoon ja toimintaan. 

Laki antaa kaupunginvaltuustolle ohjeen siitä, millä tavoin kuntalaisen osallistumista 

voidaan edistää ja millaisista asioista kunta on velvollinen tiedottamaan asukkaita. Tässä 

ohjelmassa esitetään keinot, joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa kaupungin 

toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

Ohjelma on tarkoitettu oppaaksi päättäjille, valmisteleville viranhaltijoille, kaupungin 

henkilöstölle ja kuntalaisille. Tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja 

antaa välineitä yhteistyöhön. Osallisuuden onnistuminen edellyttää halua toimia sekä 

kuntalaisilta että konsernilta. Tämä tarkoittaa kunnan osalta avointa valmistelua ja 

päätöksentekoa, riittävää ja ajantasaista tiedottamista ja kuntalaisten kuulemista tavoilla, 

joihin kuntalaisen on mahdollisimman helppo vastata.  

Ohjelma on valmisteltu perehtyen eri kuntien vastaaviin ohjelmiin, erityisesti Vantaan 

mallin pohjalta. Osallisuuden keinot on luotu kuntalaisten mielipiteiden perusteella 

(kaupungin osallisuuskysely 2015) sekä hyödyntäen kaupungin olemassa olevia 

toimintamalleja. Valmistelutyötä on ohjannut kaupungin viranhaltijain johtoryhmä sekä 

demokratiatyöryhmä.  
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Osallisuusohjelman valmistelutyöryhmässä ovat olleet mukana: 

Elina Antikainen, pj (suunnittelija, hyvinvointipalvelut) 
Tiina Kirmanen (toimialajohtaja, hyvinvointipalvelut) 
Heikki Laine (viestintä- ja markkinointipäällikkö) 
Kaisa Heino (vs. hallintojohtaja) 
Sirkku Sarlomo (kehityspäällikkö, syyskuu 2015 alkaen) 
Leena Peura-Kuusela (hallintopäällikkö) 
Tuija Ylitörmänen (suunnittelija, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) 
Topiantti Äikäs (toimialajohtaja, tekninen toimiala) 

MITEN OSALLISTUTAAN JA VAIKUTETAAN? 
Tässä ohjelmassa osallistumistavat on jaoteltu neljään kokonaisuuteen: edustuksellinen 
osallisuus, suora osallisuus, toimintaosallisuus ja tieto-osallisuus. Tätä jakoa on 
hyödynnetty myös muissa kunnissa. 

1. Edustuksellinen osallisuus 

Kuntalainen voi ottaa suoraan yhteyttä kaikkiin alla lueteltujen toimijoiden jäseniin. 

Kaupunginvaltuusto ja vaalit 

Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin, joka ratkaisee kaupungin 
kannalta merkityksellisimmät asiat. Se päättää veroprosentista, talousarviosta ja 
kaupunginhallinnon järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lisäksi yleiskaavat ja 
merkittävät asemakaavat, tulevien vuosien taloussuunnitelman ja kaupungin strategiset 
linjaukset. Edelleen valtuusto valitsee kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä 
kaupunginjohtajan. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Täysi-ikäiset voivat 
äänestää kunnallisvaaleissa ja asettua itse ehdolle vaaleihin ja tulla valituksi kunnan 
luottamustehtäviin. 

Lisää kaupunginvaltuustosta ja vaaleista: http://www.imatra.fi/kaupunginvaltuusto, 
http://www.imatra.fi/vaalit 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja toimintoja, asettaa tulostavoitteet eri 
toiminnoille, päättää voimavarojen jaosta valtuuston tekemien periaatelinjausten pohjalta 
ja seuraa tuloksien saavuttamista. Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuuston 
käsittelyyn menevät asiat ja panee toimeen valtuuston päätökset. Se valvoo kaupungin 
etua ja tekee kaupungin nimissä sopimukset ja oikeustoimet.  Kaupunginhallitus nimeää 
myös kaupungin edustajia eri hallintoelimiin ja valitsee johtavia virkamiehiä sekä johtaa 
kaupungin elinkeinopoliittisia toimenpiteitä. 

Lisää hallituksesta: http://www.imatra.fi/kaupunginhallitus 

Lautakunnat  

Imatralla toimii kaksi lautakuntaa, joilla voi olla jaostoja. Lautakuntien kokoukset eivät ole 
kuntalaisille avoimia, mutta esityslistat ja pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa. 

Lisää lautakunnista: http://www.imatra.fi/lautakunnat 
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Nuorisovaltuusto 

Imatran nuorisovaltuusto on lasten ja nuorten lautakunnan alaisuudessa toimiva, 
kaupungin oppilaitosten oppilaista vaaleilla valittava elin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on 
edustaa imatralaisia nuoria pitämällä yllä keskustelua nuorten asioista, järjestämällä 
tilaisuuksia ja tapahtumia ja antamalla lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja 
mahdollisuuksien mukaan edistää nuorten viihtyvyyttä Imatralla. 

Lisää nuorisovaltuustosta: http://www.imatra.fi/nuorisovaltuusto 

Vanhusneuvosto 

Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä lakisääteinen 
vaikuttajaryhmä. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden tasavertaisia 
osallistumismahdollisuuksia arvostettuina yhteisön jäseninä ja saada ikääntyneiden oma 
asiantuntemus esille kunnallishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
Vanhusneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä 
henkilöitä ja heidän arkeaan koskevista asioista. Jäsenet ovat Imatralla asuvia 
vanhusjärjestöjen jäseniä sekä luottamushenkilöitä. 

Lisää vanhusneuvostosta: http://www.imatra.fi/vanhusneuvosto 

Vammaisneuvosto 

Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä lakisääteinen 
vaikuttajaryhmä. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon 
eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi 
tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten 
henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvostossa on 
kaupunginhallituksen, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, teknisen lautakunnan, terveyden ja 
toimintakyvyn edistämisen lautakunnan sekä ja vammaisjärjestöjen edustajia Imatralta, 
Ruokolahdelta ja Rautjärveltä. 

Lisää vammaisneuvostosta: http://www.imatra.fi/vammaisneuvosto 

2. Suora osallisuus 

Verkossa osallistuminen  

Kaikki sähköiset osallistumispalvelut löydät osoitteesta www.demokratia.fi. Demokratia.fi 
on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu. 

Kaupungilla on käytössä otakantaa.fi-palvelu, jonka käyttöä lisätään. Palvelussa 
kuntalaiset voivat kommentoida ja antaa palautetta erilaisista valmisteltavista asioista. 
Nuorille on olemassa myös oma ideapalvelu nuortenideat.fi, jonne voi jättää 
kehittämisideoita kommentoitavaksi ja viedä niitä eteenpäin.  

Imatran kaupungilla on käytössään omat Facebook-sivut, joiden kautta tiedotetaan 
erilaisista asioista. Kuntalaiset voivat myös kommentoida ja käydä keskustelua sivulla. Eri 
palveluilla voi olla lisäksi omia Facebook-sivuja vastaavaan tarkoitukseen. 

Lisää: www.demokratia.fi, www.otakantaa.fi, www.nuortenideat.fi, 
www.facebook.com/imatrankaupunki 
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Kuntalaisaloite 

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille 
kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Voit käyttää 
palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja 
sen käyttö on turvallista ja maksutonta. Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista 
asukkaista voi tehdä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, jonka 
valtuusto käsittelee. Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä 
kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. 

Lisätietoja: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi 

Kuntalais- ja asiakaspalaute 

Palautetta voi jättää missä tahansa kuntaa koskevassa asiassa sähköisesti kaupungin 
verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä kaupungintalon asiakaspalveluun. Sähköiset palautteet 
käsitellään noin viikon kuluessa. Lisäksi palautetta palveluista voi antaa ottamalla yhteyttä 
suoraan yksiköihin tai paikan päällä. Useissa yksiköissä on käytössä myös 
palautelaatikko. 

Lisää asiakaspalvelun antamasta avusta: http://www.imatra.fi/asiakaspalvelu-imatra-1 

Oikaisuvaatimus tai kantelu 

Kaupunginhallituksen, lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään 
edellä tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-
oikeudelta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Lisätietoa oikaisuvaatimuksesta ja kuntalaisen oikeudesta tehdä kunnallisvalitus, 
hallintovalitus tai -kantelu: www.suomi.fi 

3. Toimintaosallisuus 

Asiakas- ja kuntalaisfoorumit 

Kaupunki järjestää tarpeen mukaan eri ryhmille asiakas- ja kuntalaisfoorumeita, joissa 
kuntalaiset saavat kertoa mielipiteitään tilaisuuden aiheesta ja tehdä omia ehdotuksia 
kyseiseen asiaan. Tilaisuuksissa kerätään kokemustietoa, joka viedään suunnittelu- ja 
päätöksentekotyöstä vastaaville henkilöille. Tilaisuuksissa ei ole yleensä mukana päättäjiä 
kyselytuntien omaisesti, vaan keskustelu etenee aiheen mukaan ja kuntalaiset voivat 
samalla jakaa kokemuksia myös keskenään. Foorumeita voidaan järjestää esimerkiksi 
työpajatyyppisesti. Foorumeista tiedotetaan ja osallistujia etsitään ainakin kaupungin 
verkkosivuilla. Tiedotus voi olla laajempaa tarkoituksesta riippuen. 

Alueelliset keskustelutilaisuudet 

Kaupunki ja eri toimijat järjestävät yhdessä alueellisia keskustelutilaisuuksia kuntalaisille. 
Yhteistyötä näiden tilaisuuksien järjestämiseksi kehitetään asukasyhdistysten ja muiden 
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toimijoiden kanssa. Tilaisuuksissa toimintaa esittelevät eri tahot. Lisäksi kuntalaiset voivat 
esittää kysymyksiä ja antaa kehittämisideoita. Tilaisuuksia järjestetään tulevaisuudessa 
säännöllisin väliajoin 1–2 kertaa vuodessa. Alueellisista keskustelutilaisuuksista 
tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallislehdissä sekä yhteistyökumppaneiden 
välityksellä. 

Tiedotustilaisuudet asukkaille 

Kaupunki järjestää ajankohtaisista asioista avoimia tiedotustilaisuuksia asukkaille. Kaikista 
tiedotustilaisuuksista ilmoitetaan vähintään kaupungin verkkosivuilla. 

Kyselyt ja tutkimus 

Kaupunki toteuttaa jokaisella palvelualueellaan suunnitellusti ja tarpeen mukaan erilaisia 
kyselyitä, joihin kuntalainen voi vastata verkossa tai paperilomakkein nimetyissä 
toimipisteissä. Kyselyistä tiedotetaan vähintään kaupungin verkkosivuilla ja tarkoituksen 
mukaan myös muissa tiedotusvälineissä. Kaupunki tekee yhteistyötä eri oppilaitosten 
kanssa ja opiskelijat toteuttavat kyselytoimintaa ohjatusti esimerkiksi opinnäytetöinään tai 
harjoittelunaan. 

Lasten parlamentti 

Lasten parlamentissa on jäseninä 2–5-luokkalaisia oppilaita eri kouluista Imatralta. 
Mukaan pääsevät yleensä äänestyksen kautta oppilaat, jotka haluavat olla toiminnassa 
mukana. Kouluilla voi olla myös nimettyinä oppilaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri tai 
hallituksen muita jäseniä edustamaan oppilaskuntaa Lasten parlamentissa. Kaikki 
kokoukset ovat vapaamuotoisia, yhden tunnin kerrallaan kestäviä. Ne järjestetään lasten 
vapaa-ajalla. Parlamentti pohtii kehitysehdotuksia heitä koskettaviin asioihin Imatralla ja 
antaa lausuntoja kehitettävistä asioista. Parlamentin toiminnasta vastaa ja lisätietoa antaa 
kaupungin nuorisopalvelut. 

Oppilaskuntatoiminta 

Oppilaskunnan edustajat voidaan valita kysymällä halukkaita oppilaita tähän toimintaan. 
Usein edustajat valitaan jokaiselta luokalta oppilaiden äänestyksellä.  Lisäksi edustajat 
voidaan valita haastattelun kautta. Tällöin mukaan haluavat ehdokkaat haastattelee raati, 
jossa mukana on kaksi oppilasedustajaa, oppilaskunnan ohjaava opettaja ja rehtori.  
Tälläkin pyritään siihen, että joka luokalta oppilaskunnassa olisi vähintään yksi luokan 
edustaja. Näin oppilaiden ääni kuuluu demokraattisesti koulun toiminnassa. 
Oppilaskunnan toimintaa esitellään kouluissa syksyisin.  

Opiskelijayhteistyöryhmä 

Yhteistyöryhmän tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden asioita Imatran kaupungissa ja 
tämän pohjalta kiinnittää huomiota oikeisiin kehittämiskohteisiin. Kokouksiin kutsutaan 
asiantuntijoita ja oppilaitosten edustajia tarpeen mukaan. Esiin nousseita asioita välitetään 
edelleen oikeille tahoille kaupungin organisaatiossa ja opiskelijoiden taholla. 

Vanhempaintoimikunnat 

Kouluilla toimivat vanhempaintoimikunnat yhtenä toimintamuotona koulujen ja kotien 
välisessä yhteistyössä. 
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Seurafoorumitoiminta 

Seurafoorumi on liikuntayhdistysten ja kunnan yhteistyöelin, jossa käsitellään 
ajankohtaisina teemoja tarkoituksena kehittää kunnan liikuntaelämää avoimessa 
vuoropuhelussa. Foorumi kutsutaan koolle noin kahdesti vuodessa. Päätehtävänä on 
luoda yhteisiä kannanottoja urheilu- ja liikuntaseuroja koskettaviin kysymyksiin/asioihin 
sekä edistää syntynyttä yhteistyötä. Foorumi valitsee toimintansa tueksi Seuraparlamentin. 
Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma toimii seurafoorumin toiminnan pohjana. 
Foorumikäytännön aloittamista on valmisteltu liikunnan viranhaltijoiden kanssa. 

Osallistuminen kaupungin toiminnan suunnitteluun 

Kuntalaiset voivat antaa lausuntoja kaupungin kaavaehdotuksista ja tarkastella meneillään 
olevia hakemus- ja muutosasioita kaupungin verkkosivuilla kuulutuksissa ja 
kaupungintalolla. 

Lisätietoja: http://www.imatra.fi/ajankohtaista/kuulutus 

Yhteistyöverkostot ja hankkeet 

Imatran kaupunki tekee yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa järjestämällä kuntalaisille 
tapahtumia, hanketoimintaa tai muita tempauksia. Kaupungilla on usein käynnissä erilaisia 
hankkeita ja projekteja, joissa kuntalaisten osallisuus on oleellista ja sitä pyritään 
edistämään toiminnalla. 

Yleisimpiä yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Kuntalaisten 
toivotaan ehdottavan kaupungille yhteistyötä oman organisaationsa kautta ja toimivan 
myös omatoimisesti asuinympäristönsä viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Vuokrattavat tilat 

Kaupungilta on mahdollisuus vuokrata erilaisia tiloja. Osa tiloista sijaitsee kaupungintalolla, 
kuten valtuustosali. Lisäksi tiloja on Kulttuuritalo Virrassa, esimerkiksi Kaleva- ja Karelia-
salit. Asevelitaloa voi vuokrata järjestöjen toimintaa varten. Lisätietoja vuokrattavista 
tiloista saa ottamalla yhteyttä kaupungin asiakaspalveluun. 

4. Tieto-osallisuus 

Kaupunki pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Viestinnällä on tärkeä 
rooli päätöksenteon ja toiminnan avoimuuden takaajana. Kaupunki haluaa olla aktiivinen 
viestijä paitsi tiedottajana, myös kaupunkilaisten kuuntelijana ja oppijana vuorovaikutuksen 
kautta. 

Asukaslehti 

Kaupunki julkaisee kaksi kertaa vuodessa asukaslehden, joka käsittelee erilaisia aiheita 
kaupungin toimintaan ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Lehti on yksi kaupungin omista 
tiedotuskanavista kuntalaisille. Lehti on maksuton ja jaetaan imatralaisten kotiin. 

Lisää lehdestä: http://www.imatra.fi/tietoa-imatrasta/asukaslehti 

Tapahtumat 

Kaupunki tiedottaa ajankohtaisista asioista infopisteillä eri tapahtumien yhteydessä, kuten 
Imatra-päivänä. Infopisteitä järjestetään tarpeen mukaan ja yhteistyössä eri toimijoiden 
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kanssa. Imatran infopistettä voi pyytää mukaan tapahtumaan kaupungin 
asiakaspalvelusta. 

Lisää asiakaspalvelun antamasta avusta: http://www.imatra.fi/asiakaspalvelu-imatra-1 

Paikallislehdet 

Imatran kaupunki käyttää tiedottamiseen valtuustokausittain valittua paikallislehteä. 
Valtuustokaudella 2013–2016 tiedotuskanavana toimii Uutisvuoksi. Kaupungin tiedotteet 
julkaistaan pääasiassa kaikkiin talouksiin jaettavissa numeroissa. 

Esityslistat ja pöytäkirjat 

Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa. Kuntalainen voi tutustua 
käsiteltäviin aiheisiin vapaasti. 

Lisää: http://imatra.oncloudos.com/kokous/TELIMET.HTM 

Verkkoviestintä 

Kaupunki käyttää internetsivujaan tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen asukkaiden 
kanssa. Kaupunki lisää sähköisten viestintäkanavien käyttöä käyttäjien tarpeen mukaan 
tulevaisuudessa. Käytössä on useita sosiaalisen median kanavia internet-sivujen lisäksi. 

Kaupunki toimittaa sähköisen uutiskirjeen niille, jotka ovat tilanneet sen sähköpostiinsa. 
Sähköpostilistalle pääsee liittymään kaupungin verkkosivujen kautta. 

Lisää viestinnän periaatteista: http://www.imatra.fi/viestinta 

 

Kaupungin tiedotuskanavat koottuna: 

• Nettisivut 
o Palautteenanto lomakkeella sekä karttapalvelun kautta  

• Sosiaalinen media 
o Facebook, kaupungin yleinen tili ja noin 20 yksikkökohtaista tiliä, kuten 

kirjasto, teatteri tai hyvinvointineuvola 
o Twitter, erityisesti valtuustojen kokoustiedottamisessa 
o Youtube 
o Pinterest  
o Instagram 
o Blogit 

• Asukaslehti 
• Palauteryhmät 
• Ilmoitukset paikallislehdissä 
• Tiedotteet sähköpostilla 
• Asiakaspalvelu kaupungintalolla ja toimipisteissä, kuten urheilutalolla 
• Henkilökunnan suorat keskustelut kaupunkilaisten kanssa 
• Opasteet toimipisteissä ja kaupunkialueella 
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MITEN OHJELMAN TOTEUTTAMINEN VARMISTETAAN? 
Osallistu ja vaikuta ohjelman valmistelua on valvonut kaupungin demokratiatyöryhmä. 
Jatkossa Osallistu ja vaikuta –ohjelman toteuttamista valvoo nimettävä työryhmä.  

Linjaukset, joilla varmistetaan osallistu ja vaikuta –toiminnan toteutuminen kaupungin 
toiminnan suunnittelussa ja valmistelussa: 

• Osallistaminen tehdään näkyväksi toiminnan ja talouden suunnittelussa 
huolehtimalla, että ennakoiva vaikutusten arviointi (EVA) ja ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi (IVA) toteutetaan päätöksenteossa. Asukkaita kuullaan jollain 
tämän ohjelman tavalla ja varmistetaan yhdenvertainen osallistumismahdollisuus 
osallistujien erityispiirteet huomioiden. 

• Kuntalaisille tarjotaan kattavasti erilaisia kuulemis- ja suunnittelutilaisuuksia. 
Osallistumistilanne tulee järjestää niin, että osallistujien on mahdollisimman helppo 
kertoa mielipiteensä. 

• Organisaation viestintää ja toimintaa tehdään näkyvämmäksi. Tietoa 
suunniteltavista ja päätettävistä asioista sekä osallistumistavoista jaetaan alusta 
asti avoimesti ja suunnitellusti hyödyntäen eri kanavia. Kun päätös on tehty, 
asukkaiden osallisuuden vaikutuksista tehtyyn päätökseen tiedotetaan julkisesti. 

• Vahvistetaan sidosryhmätoimintaa esim. järjestöjen ja neuvostojen kanssa. 
Lisätään keskustelutilaisuuksia ja kuntalaisfoorumeita asukas- ja kyläyhdistysten, 
päättäjien ja asukkaiden kanssa.  

• Viestintää kehitetään ajan vaatimuksia vastaavaksi. Kuntalaisten avuksi 
suunnitellaan ja tarjotaan sekä sähköisiä että kasvokkaisviestinnän kanavia. 
Lisätään Otakantaa.fi-palvelun käyttöä. Ylläpidetään ja parannetaan kaupungin 
sähköistä palautteenantomahdollisuutta sekä kyselyjen toteuttamista.  

• Kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutoksen aikaansaamiseksi henkilöstölle 
järjestetään osallistumisen edistämiseen liittyvää koulutusta. 

• Osallistumistilaisuuksien, kyselyjen ja muiden keinojen toteutuksessa tehdään 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa mahdollisuuksien mukaan. 

• Osallistu ja vaikuta toiminnan johtaminen ja koordinointi keskitetään keskushallinto 
ja konsernipalvelut vastuualueelle. Käytännön työstä vastaa kehittämis- ja 
työllisyyskoordinaattori toimien yhteistyössä toimialojen ja osallistu ja vaikuta 
työryhmän kanssa. Vastuuhenkilö ja viestintäyksikkö vastaavat yhteistyössä siitä, 
että osallistumisen kanavista on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla riittävästi tämän 
ohjelman linjausten mukaisesti ja, että tiedot ovat ajan tasalla. 
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• Osallisuuden toteutumisen valvonnasta vastaa luottamushenkilöistä ja 
viranhaltijoista nimettävä Osallistu ja vaikuta -työryhmä.  

• Osallisuustoiminnasta raportoidaan osavuosikatsauksissa. 
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