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Matkaohjelma:
Tiistai 14.5.2019
klo 7.00 klo 11.15
klo 12.00 - 12.45
klo 13.00 - 15.30
klo 13-14
klo 14 - 15.45

klo 16.45
klo 17.30 - 19.00

klo 19.30 - 22.00

Matka Kouvolaan
yhteinen bussi Kouvolasta Lapinjärvelle
Lounas, Pukaron Paroni, Lapinjärvi (omakustanteinen)
Tutustuminen Lapinjärven kuntaan, kunnanjohtaja Tiina Heikka
Lapinjärven kunnan esittely: Ihmislähtöisen kunnan strategia 2016-2020
Lapinjärven oma kuntalaissovellus Lapp’s App, Teemu Launio, Future Dialog
Kävelykierros kunnan kehittämiskohteissa:
Muistiystävällisen kirkonkylän suunnittelu ja toteuttaminen
Ihmislähtöisin menetelmin suunniteltu puisto
Koko kylän työhuone -hanke
Majoittuminen, Gustavelund, Tuusula (103€/huone)
Ohjausryhmän kokous Gustavelund
Esityslista toimitetaan erikseen
Manu Rantanen, esitys osallisuusapplikaatiosta
Toni Ryynänen, Emergreen -hankkeen kokemuksia osallistumisen
kehittämisestä
Illallinen, Gussen kesägrilli rantaravintolan terassilla Gustavelundissa

Keskiviikko 15.5.2019
klo 8.45
klo 9-12
klo 9.00-9.30
klo 9.30-10.15
klo 10.15-11.00
klo 11.00-12.00
klo 12.30-13.30
klo 13.35

lähtö Gustavelundista Tuusulaan
Tutustuminen Tuusulan kuntaan
Tervetuloa Tuusulaan, pormestari Arto Lindberg
Asukas keskiöön -Tuusulan osallisuustyön ja -mallin esittely,
kehittämispäällikkö Heidi Hagman
Alueelliset Kehittämisverkostot asukkaiden omaehtoisen tekemisen
mahdollistajana, yhteisömanageri Katja Repo
Osallistuva budjetointi -case Tuusula 2018-2019, yhteisömanageri Katja
Repo ja osallisuuskoordinaattori Tanja Kivikoski
lounas Tikkurilassa (omakustanteinen, paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Paluumatka

Osallistujat (20): Petri Kahila, Simo Palviainen, Seija Korhonen, Manu Rantanen, Jaana Parkkinen, Torsti
Hyyryläinen, Toni Ryynänen, Jukka Nevalainen, Leena Vlasoff, Anne Airaksinen, Eerika Korhonen-Pellikka,
Pasi Saukkonen, Elina Paulus, Päivi Pylkkänen, Pekka Tahvanainen, Jukka Ollikainen, Hanna Helaste, Sanna
Kauvosaari, Petteri Ristikangas ja Sari Tulila.
Matkaraportin tekstin on pääosin kirjoittanut ekskursion muistiinpanoista Elina Paulus. Tekstiin ovat
lisänneet huomioita ja kommentteja useat matkan osallistujat. UUDET-hankkeen puolelta matkan
järjestelyistä vastasivat koordinaatiotiimissä Petri Kahila ja Pasi Saukkonen.
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1 Ekskursio oppimisen välineenä ja oppimisprosessina
Ekskursio oli tärkeä osa UUDET-hankkeen oppimisprosessia. Pääsimme kuulemaan ja näkemään
uusia tapoja tehdä kunnan osallisuustyötä. Lisäksi yhteinen matka yhdistää toimijoita verkostossa
jaetun kokemuksen kautta.
Ekskursiolla pyrittiin toteuttamaan luovan oppimisen kehän periaatteita. Ekskursio alkaa matkan
valmistelulla ja siihen valmistautumalla. Matkaa valmisteltiin ja siitä keskusteltiin projektitiimin
kokouksissa etukäteen. Osahankkeilta pyydettiin ehdotuksia teemoista ja vierailukohteista valituissa kunnissa. Esitetyt toiveet välitettiin vierailukohteille. Matkan aikana tehtiin muistiinpanoja,
kuvattiin ympäristöä ja tapahtumia sekä keskusteltiin koetusta. Matka ei päättynyt pääty siihen,
kun ryhmä hajautuu kotimatkalle. Matkakokemusten työstäminen jatkui kokemusten kirjaamisella, jakamisella ja jatkotyöstämisellä kussakin osahankkeessa sekä yhteisesti projektiryhmässä. Matkakertomuksen luonnos kiersi kommentoitavana ja täydennettävänä matkaan osallistuneiden piirissä. Lopputuloksena on tämä matkakertomus.

Kuva 1. Yhteisen kehittämishankkeen luova oppimiskehä

Tämän dokumentin tarkoituksena on jakaa kokemuksia verkoston sisällä
sekä viestiä kokemuksista ja ideoista niille, jotka eivät olleet (koko) matkalla
mukana.
Matkakertomusta voi vapaasti jakaa eteenpäin niille, joiden voi ajatella
olevan kiinnostuneita osallisuuden ja osallistumisen teemoista.
Valokuvien oikeudet ovat kuvien kohdalla mainituilla henkilöillä.
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2 Ihmislähtöinen ajattelu ja kehittämistyö Lapinjärvellä 14.5.19

Kunnanjohtaja Tiina Heikka toivottaa meidät tervetulleeksi Lapinjärvelle. Kuva: Elina Paulus

Lapinjärvi1 on noin 2700 asukkaan kunta Itäisellä Uudellamaalla. Kunta on kaksikielinen ja noin 31
% asukkaista on ruotsinkielisiä.
Kunnanjohtaja Tiina Heikka esitteli meille retken aluksi kunnan toimintaa palvelukoti Onnissa.
Kunnan toiminnassa on vahvasti läsnä osallisuuden tavoite ja osallistaminen nähdään
voimavarana. Strategian keskiössä on ihmislähtöinen kunta, mikä tarkoittaa, että palvelut pyritään
suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä kuntalaisten kanssa kaikilla eri osa-alueilla. Ihmisiä
aktivoidaan itse tekemään ja mukaan toimintaan esimerkiksi kylätalkoiden avulla. ”Think like a
village”-ajatus on vahvasti läsnä. Kunnanjohtajan mukaan osallisten erilaisuuden vuoksi tarvitaan
monenlaisia tapoja edistää osallisuutta ja selvittää ihmisten tarpeita.
Lapinjärvi on lähtenyt toteuttamaan osallisuutta toimiala kerrallaan, ensimmäisenä vanhustyössä.
Ikäihmisille on ideoitu ja rakennettu Lapinjärvelle muistiystävällistä taajamaa jo olemassa olevaa
ympäristöä hyödyntäen. Tarkoituksena on tarjota vanhuksille esteetön, turvallinen ja viihtyisä
1

https://www.lapinjarvi.fi/

http://ihkulapinjarvi.blogspot.com/p/tervetuloa.html
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liikkumis- ja toimintaympäristö. Kirkonkylälle on suunnitteilla esteettömät ja muistiystävälliset
omakotitalot. Ne ovat yhteisöllisiä, siirrettäviä ja asukkaiden tarpeiden mukaan muotoutuvia.
Kesän 2019 Kouvolan asuntomessuille on tulossa kaksi tällaista senioritaloa. Kaikki kuntalaiset,
mukaan lukien ikäihmiset, ovat päässeet toteuttamaan hyvinvoinnin ja yhdessäolon puistoa
kirkonkylälle. Myös Ikäinstituutti on ollut mukana ideoimassa puistoa ja siellä on pyritty
huomioimaan eri aistit. Puistoon tuli vanhusten toivomia kuntoutusta tukevia laitteita ja
rakenteita, esimerkiksi kuntoutuspolku. Myös vanhusten toivoma maitolaituri sijoitettiin puistoon
nuoruuden muistoja elävöittämään. Puistossa on järjestetty lisäksi leffanäytöksiä ja festareita sekä
lapsille ideoitu pensaslabyrintti.
Asukkaita ja yrityksiä on koulutettu muistikummeiksi Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen
avustuksella. Lapinjärvelle on perustettu yhteisyritys vanhustenhuoltoon Mehiläisen kanssa, mikä
on uutta Suomessa. Vanhusten luona käydään myös lukemassa ja heidän kanssaan ulkoilemassa.
Kunnanjohtajan mukaan vanhusten osallisuuden huomiointi ja muistiystävällinen rakentaminen
houkuttelee alueelle lapsiperheitä, jotka arvostavat vanhusystävällistä infraa ja
toimintakulttuuria. Lapsia syntyy kuntaan vuosittain noin 20-25.

Kuntalaisten yhdessä kehittämä Lukkarinpuisto. Kuva: Anne Airaksinen
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Lukkarinpuisto. Kuvat: Elina Paulus
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Tutustuimme Lapinjärven kirkonkylään, joka oli idyllinen miljöö muodostuen pienistä kujista ja
vanhoista puurakennuksista. Kunta jakaantuu kokonaisuudessaan 12 eri kylään. Kuva: Elina Paulus
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Kirkon luona. Kuva: Jaana Parkkinen

Kunnanjohtajan ajattelutapa näyttäytyi kokeilunhaluisena, optimistisena ja asukkaiden ideoille
avoimena. Tästä hyvä esimerkki oli se, että työttömät, ikäihmiset ja tyhjentyneet tilat nähtiin
kunnassa mahdollisuutena. Erilaisia kokeiluja on tehty kunnassa runsain määrin, ja osa onnistuu,
osa ei.
Kunnalla on oma taitopaikka-toimintamalli, jonka avulla työttömät ohjataan töihin. Työttömät on
toivotettu palkkatuella tervetulleeksi esimerkiksi pihatöihin tai kesäteatteriin. Kunnan oma
koordinaattori etsii Taitopaikasta työttömiä töihin yrityksiin ilman työllistämisriskiä. Valtion
työllistämistuet hyödynnetään kunnassa tehokkaasti.
Kunnan voimavaroja kehitetään verkostoissa, sekä kunnan sisällä että sen ulkopuolisten tahojen
kanssa. Kunnanjohtaja on pyytänyt rohkeasti erilaisia toimijoita, esimerkiksi ministeriöitä,
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yhdistyksiä ja hakukoneyhtiö Googlea mukaan toteuttamaan kehittämistoimia kivassa
yhteishengessä. Verkostoja hyödynnetään myös jakamalla tietoa, kokemuksia ja innovaatioita
muille toimijoille. Kunnan hankkeet ovat suurilta osin kunnan rahoittamia, mutta yhteistyö
kansalaistoimijoiden kanssa koetaan tärkeäksi; paikallinen Leader Silmu ry on Lapinjärven hyvä
kumppani, vaikkakin sen rahoituskehys on pieni. Esimerkki kunnan luovasta yhteistyöstä on
mobiilikoulun perustaminen yhdessä Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Eskolan kylän kanssa. Pienet
opetusyksiköt ovat vahvistaneet voimansa verkon etäyhteyden avulla kylien lähipalveluiden
turvaamiseksi.
Kunnanjohtaja uskoi, että heidän toiminnallaan on mahdollista saada kustannussäästöä ja
parempaa laatua yhtä aikaa. Keskeisenä ajatuksena on tarvelähtöinen kehittäminen ja
kuntayhteisön keskinäinen luottamus. Kunta antaa asukkaille vapaita käsiä kehittämiseen ja
jakaa ihkurahaa 300 euroa hyvän idean toteuttamiseen. Tyhjään tilaan oli esimerkiksi rakennettu
kuntalaisten toiveesta kuntosali, jonka säännöllisiä käyttäjiä on nykyään n. 200 henkilöä.
Koulutetut IHKU-agentit osaavat kohdata asukkaita, ottavat vastaan heidän palautettaan ja
välittävät tietoa kunnassa tukien eri toimenpiteiden toteutusta. Lisäksi toimivat IHKUohjausryhmät
Kirkonkylän keskeisenä kohtaamispaikkana toimii suuri puinen kirjastorakennus, jossa toimii
kunnan kirjasto ja koko kylän työhuone. Se on kuntalaisten oma paikka, jossa voi järjestää
monipuolisesti yhteisöllistä tekemistä, esimerkiksi kielilounaita, kulttuuri-iltoja, askartelua,
verkkopyydysten korjausta tai perinnerakentamista.

Tutustumassa koko kylän työhuoneeseen. Kuva: Jaana Parkkinen
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Askartelutila koko kylän työhuoneella.

Kirjasto. Kuvat: Elina Paulus
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Taide ja kulttuuri ovat Lapinjärvellä tärkeä osallisuuden kehittämisen väline. Taidemobiilipakkihankkeen taidepajoja on hyödynnetty erityisesti vanhusten ja lasten osallistamiseen, sillä kuvien
ja piirrosten avulla voi olla helpompi kertoa tarpeistaan ympäristön suunnittelussa. Tarkoituksena
on ollut myös sukupolvien välisen kuilun kaventaminen eri ajattelutapoja jakamalla. Kunnan oman
taidekoordinaattorin voimilla suunnitellaan muistiystävällistä taidetta, joka on kunnanjohtajan
mukaan uutta maailmassa. Perinnetalkoita järjestämällä ja hyvinvoinnin tilat -hankkeella
yhteishenkeä vahvistetaan lisää.
Kunnan yhtenä toimintateemana on myös resurssiviisaus ja kiertotalous; Pukaron Paronin
yhteyteen on suunnitteilla biokaasuliikenneasema, jonne paikallinen maatila tuottaa biokaasua.

Kettuhahmot kirjastolla. Kuva: Manu Rantanen
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Ideaseinä koko kylän työhuoneella. Kuva: Elina Paulus

Future Dialog
Lapinjärvellä meille esitteli toimintaansa myös mobiilisovelluksia kehittävän Future Dialogyrityksen Teemu Launio. Suomalaisten vapaa-ajan netin käyttö on siirtynyt mobiililaitteisiin, joka
tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen digitaaliseen osallistamiseen. Yrityksen mobiilisovellukset
hyödyntävät kyselykortteja, joihin kuntalaiset voivat vastata esimerkiksi kommentoimalla tai
lähettämällä kuvia. Sovelluksia voi käyttää myös viestintään ja markkinointiin.
Osallisuus-sovelluksia käyttävät tällä hetkellä mm. Lapinjärven ja Hollolan kunnat sekä Porvoon,
Kauniaisten ja Oulun kaupungit. Myös Etelä-Savon alueen Mökkilaiturilla-sovelluksen ja
Mäntyharjun Rakkaudella! -mobiilisovelluksen pohjana käytetään Future dialogin järjestelmää.
Mobiiliosallistaminen liittyy siihen, että kunnat ovat siirtymässä asukaslähtöisyyteen ja
mahdollisuuksien luojiksi perinteisen hallintolähtöisen toiminnan sijaan.
Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tavoittaa laajoja kansalaisryhmiä, etenkin nuorempia ikäluokkia.
Myös erilaiset viranomaispalvelut ovat siirtymässä mobiilikäyttöön, esimerkiksi Suomi.fi ja 112sovellus, joka välittää pelastushenkilöstölle tiedon avun tarvitsijan sijainnista.
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Teemu Launio Future Dialog Oy:stä. Kuva: Jaana Parkkinen

Retkikunnan nostamia huomioita Lapinjärven vierailusta:







”Ei esteitä oo jos me ei ite niitä rakenneta”
Vierailu oli ”voimaannuttava” kokemus
”Kun suunnittelee vanhusten mukaisesti, se sopii kaikille muillekin asukkaille”
”Kunnanjohtajan moderni ajattelutapa niukkuuden aikana, näkee monipuolisesti
kokonaisuuden”
”Pienen kunnan ketteryys, heikoimmat otettu mukaan”
Maaseutua, kylä ja talkoot -nimityksiä käytetään positiivisena brändinä ja kieltä käytetään
muutenkin elävästi eri toimintojen nimityksissä (esim. Taidemobiilipakki, unelmatiimi), pyrkien
synnyttämään positiivista pöhinää ja mielikuvia – ilmeisesti onnistuneesti
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3 Osallisuus kunnan strategisena linjauksena Tuusulassa 15.5.19
Tuusula2 sijaitsee Uudellamaalla ja siellä asuu noin 39 000 asukasta. Kunta on perustettu vuonna
1643. Kunnan slogan, elämisen taidetta, viittaa kunnan rikkaaseen kulttuuriperintöön, sillä
Tuusulanjärvellä sijaitsevat esimerkiksi Jean Sibeliuksen ja Pekka Halosen taiteilijakodit. Tuusulan
työllisyysaste on korkea ja suurin osa asukkaista käy muilla paikkakunnilla töissä. Helsinkiin on
matkaa 30 kilometriä ja Helsinki-Vantaa lentoasemalle on 10 min ajomatka.
Osallisuustyö aloitettiin Tuusulassa vuonna 2016. Matkan varrella hahmotettiin, että osallisuus on
vahva ja jatkuva osa kunnan toimintaa ja siihen tulee kunnolla sitoutua. Kunnan
johtamisjärjestelmäksi otettiin pormestarimalli tukemaan osallisuutta ja kehitettiin oma
osallisuusmalli. Tuusulan pormestariksi valittu Arto Lindberg toimii kunnan poliittisena johtajana
ja kansliapäällikkö kuntaorganisaation virkamiesjohtajana. Tuusulassa osallisuuden ajatuksena on
asettaa kuntalaiset kunnan keskiöön ja antaa heidän määritellä asioita ja kehittää kuntaa
omaehtoisesti. Kunta pyrkii toteuttamaan ideoita yhdessä kuntalaisten kanssa ja saamaan uusia
ihmisiä liikkeelle. Kaiken perustana on se, että kunnan johto, poliitikot ja työntekijät ovat
osallisuustyössä mukana, muuten se ei tule onnistumaan.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja pormestari Arto Lindberg. Kuva: Jaana Parkkinen

2

https://www.tuusula.fi/

Osallisuustyö Tuusulassa: https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=8157
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Osallisuustyössä on kaksi peruslinjaa: kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutuksen kehittäminen sekä
alueellinen vaikuttaminen. Vuorovaikutuksen kehittämisessä käytetään työkaluina esimerkiksi
kyselyjä, haastatteluja, osallisuussivustoa ja osallisuuspeliä. Kaavoituksessa järjestetään työpajoja
ja yleisötilaisuuksia, esimerkiksi ideointityöpaja Tuusulanjärven virkistyskäytöstä.
Facebook-sivusto nimeltä Fiksaatuusula ja cityhack ovat uudenlaisia tapoja osallistaa asukkaat
yhteiseen kehittämiseen. Kunta myös pyysi asukkailta kommentteja Tuusulan brändin luomiseen
kiertämällä asuinalueita brändibussilla.
Pormestari pyrkii olemaan ”kuntalaisten iholla” ja tavattavissa esimerkiksi kirjastoautossa,
kuntalaisilloissa ja Facebookissa. Asukkaiden mukaan ottaminen on monikanavaista viestintää ja
tapahtumien järjestämistä. Kunnan keskitetyltä asiakaspalvelupisteeltä saa tietoa esimerkiksi
avustusten hausta.
Alueellisessa vaikuttamisessa ratkaisuna ovat kehittämisverkostot, joita meille esitteli
yhteisömanageri Katja Repo. Alueelliset kehittämisverkostot toimivat asukkaiden omaehtoisen
tekemisen mahdollistajana ja jakautuvat viidelle eri alueelle Tuusulassa.
Tarkoituksena on oman alueen edunvalvontatyö ja asukkaiden osallisuuden edistäminen
käytännön yhdessä tekemisen kautta. Jokaisella alueella toimii seitsemän hengen ydintiimi, jotka
sitoutuvat kehittämiseen ja aktivoivat ympärilleen kehittämisverkoston. Ydintiimissä on mukana
kunnanvaltuutettuja, hallituksen jäseniä ja muita aktiiveja, joilla ei ole poliittista taustaa.
Paras tilanne on yhteisömanagerin mukaan se, että ydintiimi on käynnistänyt idean ja erilaiset
asukkaat, yritykset ja yhdistykset tuovat siihen omia ideoita mukaan. Toiminta on avointa ja kaikki
halukkaat voivat tulla mukaan ideoimaan. Toiveita on esitetty esimerkiksi viherrakentamiseen,
kunnossapitoasioihin ja virkistykseen, kuten puistojoogaan liittyen.
Eniten osallistujia on ollut erilaisissa yleisötapahtumissa ja ”olohuoneissa”, joihin etenkin
ikäihmiset kokoontuvat yhdessä seurustelemaan. Kehittämisverkostojen ideoiden rahoitusta
kuvattiin ketteräksi.
Asukkaiden on mahdollista saada nopeaa tapahtumatukea 100-200 euroa, suuremmat ideat
tarvitsevat suunnitelman ja hakemuksen. Ydintiimien osittain poliittinen tausta mainittiin
haasteeksi ja se on tulossa osaksi osallisuuden arviointia, kuten myös pormestarimallin kanssa on
tehty. Haasteena nähtiin myös verkoston aktivointi ja erilaisten arvopohjien yhteensovittaminen.
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Yhteisömanageri Katja Repo esitteli alueellisten kehittämisverkostojen toimintaa. Kuva: Jaana
Parkkinen

Kehittämispäällikkö Heidi Hagmanin mukaan osallisuus ei tule itsestään, vaan sitä pitää johtaa ja
suunnitella. Tuusulan osallisuusmalli vaatii pitkäjänteisyyttä, uuden opettelua ja resursseja.
Osallisuutta ja sen kokonaisvaltaisuutta kunnan toiminnassa tehdään jatkuvasti näkyväksi kunnan
henkilöstön keskuudessa. Esimerkiksi itse suunnitellun osallisuuspelin avulla on yritetty
kuntaorganisaation sisällä hahmottaa osallisuuden eri tasoja. Yhteisömanagerin lisäksi
osallisuustyötä edistämään on palkattu yhteisöpuutarhuri ja osallisuuskoordinaattori. Myös 50
somelähettilästä toimii kunnan viestinnässä vapaaehtoistyöntekijöinä.
Osallisuuskoordinaattori Tanja Kivikoski esitteli meille kunnan osallistavaa budjetointia (OSBU),
jonka avulla kuntalaiset (alaikäraja 12 v.) pääsevät päättämään kunnan varoista. OSBU:a
toteutetaan Decidimin sähköisellä alustalla, joka löytyy verkosta osoitteella osallistu.Tuusula.fi.
OSBU on toteutettu tänä keväänä Tuusulassa käytännössä siten, että ensin lähdettiin keräämään
ideoita kuntalaisilta pop up-pajoissa, verkossa, kirjastoissa ja Tuusinfossa.
Ideoita kehiteltiin myös alueellisissa kehittämisverkostoissa ja nuorisotoimessa. Yhteensä 268
ideaa otettiin mukaan jatkojalostukseen työpajoihin, jossa oli kunnan asiantuntijoita ja asukkaita
mukana. Ideoista jalostui 95 toteuttamiskelpoista ehdotusta, joiden rahoitus oli selvitetty.
Ehdotukset jakautuivat seitsemään eri aihealueeseen, jotka olivat Hyvinvoiva Tuusula, Taiteen ja
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kulttuurin Tuusula sekä eri asuinalueet eli Jokela, Kellokoski, Hyrylä, Riihikallio sekä Lahela ja kylät.
Ehdotuksista äänestettiin 15.3 - 15.4.2019 verkossa Decidimin alustalla, pop up-pisteissä, ja
kunnan palvelupisteissä. Ääniä tuli yhtensä 5011 ja kirjautuneita äänestäjiä oli 591 henkilöä.
Decidim-alustan käyttö oli koettu kuntalaisten keskuudessa jokseenkin hankalaksi, etenkin
kirjautuminen palveluun. Tulosten perusteella 34 ehdotusta otettiin mukaan toteutettavaksi.
Eniten ääniä saivat omissa aihealueissaan MM-Lätkätori 2019, lasten harrastustoiminnan
tukeminen, alueiden yleisilmeen kohentaminen ja Rusutjärven uimarannan toiminnan
kehittäminen. Voittaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2019 ja niiden kesken jaetaan 100 000
euroa.

Osallisuuskooordinaattori Tanja Kivikoski esittelee osallistavaa budjetointia. Kuva: Jaana
Parkkinen
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Retkikunnan nostamia huomioita Tuusulan vierailusta:









”Miten saada kunnan luottamushenkilöt innostumaan osallisuudesta?”
”Avainsanana osallistumisprosessin keveys, jotta ihmisten motivaatio pysyy yllä”
Yhteisöpuutarhurin pesti Tuusulassa oli hurjan innovatiivinen! Ihminen kaipaa luontoa myös
kaupunkiympäristöön.
Näyttäytyy ristiriitaisena, että poliittisesti valituille maksetaan palkkioita, vapaaehtoisille ei
sekä poliitikoilla on myös päätäntävaltaa: Innostaminen omalla esimerkillä vs. edunvalvonta
vs. ja ”nokkimisjärjestys” (ne, jotka saavat palkkioita ja palkkaa koittavat innostaa
vapaaehtoistoimintaan - ei ole paras lähtökohta)
Osallistuvaa
budjetointia
voi
toteuttaa
yksinkertaisemmin,
vaikuttavammin,
monipuolisemmin ja taloudellisemmin (muitakin vaihtoehtoja kuin kunnan talousarvio!) kuin
Tuusulassa (lyhyempi prosessi)
Uusi johtamisjärjestelmä ja hallintomalli (ml. pormestari) ovat melko tuoreita muutoksia
(2016-), jonka vaikutuksia ei kaikkiaan voi vielä arvioida. 10 vuoden päästä voidaan katsoa
tilannetta uudestaan.
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4 Retkikunnan havaintoja ja johtopäätöksiä koko retkestä

-Pienet kunnat ja isot kaupungit kampailevat samojen asioiden äärellä, kuinka saada asukkaat
osallistettua ja sitoutettua vahvemmin yhteisön jäseniksi. Prosessi ei ole helppo, koska vaatii
hallinnon tasolla ajatusmallien ravistelua. Tällaiseen muutokseen voisi toisaalta kannustaa etenkin
pienten paikkakuntien tarve saada lisää asukkaita.
-Itsekin olen tämän jo huomannut, että kun kuntalaisilta kysytään toiveita elinympäristön
kohentamiseen, eivät asukkaat oletusten vastaisesti välttämättä pyydä kuuta taivaalta, vaan he
kaipaavat pieniä viihtyisyyttä kohentavia asioita ja yhdessä tekemistä.
-miten muut kuntalaiset voisivat olla mukana muistiystävällisen taajaman kehittämisessä, vrt.
”Koko kylä kasvattaa” –periaate sovellettuna vanhustenhuoltoon?
-Osallisuus tehtävä laajalle rintamalle, esim. kyselyissä kohdentaminen tai viestintä eri tavalla.
-Jos osallisuutta halutaan oikeasti edistää, se tulee antaa jonkun tai joidenkin tehtäväksi kunnassa.
Eikä siihen käy kuka tahansa tai se joka ehtii vaan ”oikeanlainen”, intohimoinen henkilö. Tällaisia
oikealaisia nähtiin Tuusulassa ja Lapinjärvellä 4 kappaletta. Tämä asia korostuu tällaisessa
läpileikkaavassa ja epämääräisessäkin asiassa.
-Teknisiä ratkaisuja on olemassa (vieläpä kohtuuhintaan) eli sähköisistä välineistä osallistaminen
ei jää kiinni. Suurempi ongelma on se, mitä niillä tehdään. Toisin sanoen pullonkauloja ovat sisällön
tuottaminen ja osallisuuden kulttuurin luominen kuntiin
-Erityisryhmien osallistaminen – miten voisi toteuttaa maaseutukunnassa?
-Tuotetaan kaikille saavutettavia palveluja – esteettömyys (mm. netti-sivut!!!!)
-Kuulemisesta kuuntelemiseen. Jos kuntalaisilla on suora yhteys kunnan johtoon, työntekijöihin,
niin että sen yhteyden vaikutus tulisi myös näkyväksi. Eli että asiat lähtevät tapahtumaan, eikä
niitä vain oteta vastaan. Esim. tieto kuopasta pihassa tulee korjatuksi.
Tähän liittyy myös sisäisen työn merkitys ajattelutavan muutoksessa niin osallisuudessa kuin
muissakin osa-alueissa.
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-Tärkeimpänä näen tuon koko kunnan sitoutumisen asiaan, tämä tuli esille sekä Lapinjärvellä
että Tuusulassa ja tämä on varmaan myös se vaikein asia. Miten saada osallisuus koko
kuntaorganisaatiossa läpi.
-Kaiken perustana on se, että kunnan johto, luottamushenkilöt ja työntekijät ovat
osallisuustyössä mukana, muuten se ei tule onnistumaan
-”Osallistaminen, eli siis kuinka saada ihmiset jotenkin osallistumaan tai edes kiinnostumaan
yhteisistä asioista tuntuu olevan entistäkin haasteellisempaa. Näiden kahden hyvän
kuntaesimerkin perusteella erityisen haasteellista se tuntuu olevan isoissa organisaatioissa
(Tuusulan kaupunki). Heidän jakovaransa (oliko 100 000 €) suhteessa massiiviseen organisaatioon
asian ympärillä tuntui aika vaatimattomalta. Mahtaako monivaiheinen asian käsittely innostaa
mukaan vielä jatkossakin? Mutta kovasti hekin ovat asiaan paneutuneet ja ilmeisimmin
satsaamassa tulevaisuudessakin ja ehkäpä jaettavaakin on enemmän. Haasteellista on myös
vapaaehtoistyön ja virkatyön kombinaatio kuten joku oli asiaa jo tuolla tekstissä pohtinut.
Uskon kuitenkin, että tällainen ON line vaikuttaminen tulee halutaan tai ei. Ehkä monessa
organisaatiossa on vielä kyse siitä, ettei kaikkia nykyajan välineitä (sähköisiä) osata vielä
täysimääräisesti hyödyntää, joten kehitettävää riittää.”
-Kuntien ja kirkonkylien elinvoimaan molemmat esimerkit liittyvät sen ajatuksen kautta, että
kuntalaiset ovat kunnan keskeisin voimavara. Vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen lisäämisen
kautta voidaan lisätä kunnan elinvoimaa. Vuorovaikutus vahvistaa verkostoja, yhteisöjä ja luo
kehittämiselle myönteistä ilmapiiriä kuntaan.
-Ylimmän johdon sitoutuminen vuorovaikutuksen edistämiseen on oleellisen tärkeä asia. Kunnan
johtoryhmä ei voi määrätä ihmisiä osallistumaan, mutta johtajat voivat omalla esimerkillään
”oikeuttaa” toisenlaisen tavan toimia virkamiehenä. Jos kunnan viran- ja toimenhaltijat muuttavat
toimintatyyliään, kuntalaiset (varsinkin pienessä kunnassa) kyllä huomaavat sen. Näin ajatellen
osallistumisen kehittämisessä persoonilla ja erityisesti kunnan johtavissa asemissa olevilla
henkilöillä on iso vastuu vuorovaikutuspääoman lisäämisessä ja siten koko kunnan elinvoiman
kehittymisessä.

KIITOS kaikille ekskursioon osallistuneille ja kohdekuntien aktiivisille kehittäjille.

