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Äänestysaktiivisuuden lasku

Ilkeät ongelmat

Luottamustoimien ei-houkuttelevuus
Osallisuuskuilu
Vallankäytön korostuminen

Erot kuntalaisryhmien välillä
Luottamuspula

Harvaan asuttujen alueiden äänen
kuuluminen
Sote ja
rakennemuutokset

KUNTALAINEN
Kuntalainen haluaa vaikuttaa
palveluihin ja elinympäristöön.
Kuntalaisen kokemus
kuulumisesta paikallisyhteisöön
ja tietoisuus osallisuudesta
edistää hyvinvointia ja vähentää
syrjäytymisriskiä.

KUNTA PAIKALLISYHTEISÖNÄ
Kuntalaisten osallistuminen on
edellytys, jotta voidaan säilyttää
kunnan elinvoimaisuus ja vahva
paikallisuus.
Sosiaalinen pääoma syntyy
vuorovaikutuksessa.

SUOMI
Kuntalaisten itsehallinnolla on
merkitystä koko Suomen
hyvinvoinnin, innovatiivisuuden
ja elinvoiman kannalta.
Monipuolinen vuorovaikutus ja
osallisuus luovat edellytykset
Suomen nousulle.

Perustuslaissa on turvattu kuntalaisten itsehallinto. Itsehallinnon perusidea on se, että samalla alueella asuvat
kuntalaiset yhdessä hoitavat yhteisiä asioitaan ja tekevät valintoja paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman
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edistämiseksi.

Uuden kuntalain lähtökohdat
demokratian kehittämiselle
Edustuksellisen
demokratian toimivuus ja
houkuttelevuus

Alueellisen
vaikuttamisen
turvaaminen

Lainsäädännön
kehittäminen
ja lähidemokratian
vahvistaminen

Vuorovaikutus
viestinnässä
ja osallistumisessa
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Suoran
demokratian
ajantasaisuus
ja toimivuus

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
22 § uudessa kuntalaissa
• asukkaiden ja palvelun käyttäjien oikeus osallistua ja
vaikuttaa kunnan toimintaan
• valtuuston vastuu monipuolisista ja vaikuttavista
osallistumisen mahdollisuuksista
• esimerkkiluettelo osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista;
tavoitteena kannustaa monipuolisten vaikuttamiskeinojen
käyttöä
Kuulemistilaisuudet, kansalaisraadit
Käyttäjien edustajia johtokuntiin
Osallistuva budjetointi
Käyttäjälähtöisen vaikuttamisen keinot: yhteissuunnittelu,
palvelumuotoilu
• Asukkaiden, järjestöjen, muiden yhteisöjen toiminnan
tukeminen
•
•
•
•

• Vaikuttamis- ja vuorovaikutuselimet (vanhusneuvostot)
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Entä mikä on vaikuttamisen ja osallisuuden
todellisuus ikäihmisten näkökulmasta?

”Gallup-undersökningar
tar inte åldringar med”
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Erilaisten suorien osallistumis- ja vaikuttamistapojen
käyttö vuonna 2011.*
Ikäihmisten ja nuorempien ikäluokkien välinen vertailu. (% vastanneista käyttänyt)
Vastannut kunnan asiakas- tai käyttäjäkyselyyn

50

44
36

Osallistunut talkootyöhön lähiympäristön hyväksi

43

33

Osallistunut jonkin yhdistyksen tai järjestön kautta

43
37
37

Ottanut yhteyttä kunnan viranhaltijaan
20

Osallistunut kunnan järjestämään keskustelutilaisuuteen

31

20

Antanut rahaa kampanjaan, joka liittynyt…

27
22

Ottanut yhteyttä kunnan luottamushenkilöön

26

Antanut palautetta kunnan järjestämistä palveluista

25

Osallistunut päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan…

25

33
46

20 23

Osallistunut kunnanosa- tai kylätoimintaan.
Allekirjoittanut vetoomuksen

22
11

Osallistunut kaavoitukseen liittyvään yleisötilaisuuteen

28

17

11
12

Kirjoittanut yleisönosastokirjoituksen
88

Tehnyt valituksen tai oikaisuvaatimuksen
Osallistunut sosiaalisen median kautta

11

7
7
7

Osallistunut poliittisen järjestön tai puolueen toimintaan
34

Tehnyt kuntalaisaloitteen
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Lähde: ARTTU Kuntalaiskysely 2011 / uusi tutkimus käynnistymässä
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Kuntaliiton kuntademokratian kehittämisohjelma
KESKIÖSSÄ KUNTALAINEN
1. Kuntalaiset rakentavat kunnallisen itsehallinnon
2. Monimuotoinen kansalaisyhteiskunta
3. Poliittisen päätöksenteon toimivuus
4. Monipuoliset osallistumisen tavat
5. Demokratia kuntauudistuksissa
6. Viestintä ja valmistelu edellytyksenä osallistumiselle
7. Kuntalaisten osallistumisen tasavertaisuus ja
jatkuvuus
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Miten Kuntaliitto kehittää
kuntademokratiaa?
1. Teemme tunnetuksi jo käytössä olevia ja uudenlaisia
lähivaikuttamisen toimintakäytäntöjä sekä asukas- ja
käyttäjälähtöisiä toimintatapoja kokoamalla ja
tuottamalla opas- ja neuvontamateriaaleja sekä
hyödyntämällä monipuolisesti viestinnän eri muotoja.
2. Toteutamme kuntademokratian koulutusohjelmaa.
3. Käynnistämme kuntademokratiaverkoston 7.5.2015.
4. Suunnittelemme ja toteutamme kaikille kunnille
suunnatun Demokratiapäivän yhteistyössä OM:n ja
VM:n kanssa.
5. Tuotamme tutkimustietoa demokratian nykytilan
arvioimiseksi ja kehittämiseksi.
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Kuntademokratiaverkoston toiminta
1.

Verkosto on avoin ja sille
asetetaan yhteisesti tavoitteet

2.

Toiminta on laaja-alaista ja sillä on monentasoisia tehtäviä
(esim. vertaistukea/-kehittämistä, tiedonvaihtoa, kehittämisideoita,
edunvalvontaa, palvelua, tapahtumia, seminaareja)

3.

Sen toiminta lähtee toimijoista, Kuntaliitto mahdollistaa
toimintaa

4.

Verkostokumppaneiden osaaminen muodostaa laajan yhteisen
osaamispohjan ja toiminta mahdollistaa myös uusien
osaamisalueiden synnyttämisen.

5.

Verkosto kehittää aktiivisesti osaamista ja vaikuttaa
demokratiakehitykseen kansallisella ja paikallisella tasolla.
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Katse tulevaisuuteen
•

Demokratian ja osallistumisen
kulttuurin kehittäminen on
pitkäjänteistä työtä.

•

Kuntaliitto pyrkii
demokratiatyöllään
vahvistamaan niin
edustuksellista demokratiaa
kuin myös kuntalaisten suoraa
osallistumista.

•

Kehitämme jatkuvasti omaa
toimintaamme ja verkotumme
eri toimijoiden kanssa.

•

Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää
kevättä!
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