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Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä
KUNNAT

Paikallisen osallistumisen,
demokratian ja elinvoiman yhteisöjä,
jotka hoitavat asukkaiden päättämiä
itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä
paikallisia tehtäviä.

Osaaminen ja sivistys
Terveys ja hyvinvointi
Liikunta ja kulttuuri
Nuorisotoimi
Paikallinen
elinkeinopolitiikka
Maankäyttö ja
rakentaminen

MAAKUNNAT

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Pelastustoimi
Ympäristöterveydenhuolto
Aluekehittäminen
Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus

Työ- ja elinkeinopalvelut
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja
joukkoliikenteen alueellinen
suunnittelu
Maaseudun kehittäminen ja
lomituspalvelut

VALTIO

Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys
Perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi

Turvallisuustehtävät
Valtakunnalliset ja kv-tehtävät
Yleinen edunvalvonta
VM 16.4.2016

”Tulevaisuuden kunta on vahva sotenkin jälkeen –
mutta vain uudistuneena. ”


Jotta tulevaisuuden kunnasta tulee toimiva yksikkö, kuntien pitää
lähestyä kansalaisyhteiskuntaa.



Tiiviimpää verkostomaista yhteistyötä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa.



Yhteistyö on tärkeää kuntien elinvoiman lisäämisen ja kunnallisen
itsehallinnon toimivuuden kannalta.



Kunnallisesta itsehallinnosta on tullut liiaksi kunnallishallinnon
itsehallintoa. Se on muutettava kansalaisten itsehallinnoksi
kotikunnassaan.



Tämä edellyttää kuntien toimintakulttuurin muuttumista
avoimemmaksi ja verkottuneemmaksi. Uudenlaisia ajatuksia on
kyettävä ottamaan paremmin vastaan.
6.4.2016
Timo Kietäväinen
HS. Vieraskynä. Pääkirjoitus

Sivistys on ihmiseksi tulemista
Soten siirryttyä maakunnille nousee kunnan palvelutehtävän
ytimeen sivistys: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, II asteen
koulutus sekä nuoriso, liikunta, vapaa-aika, kirjastot ja vapaa
sivistystyö. Mutta mitä sivistys on tulevaisuuden maailmassa?
Kuntiemme päättäjät ovat uusien kysymyksien äärellä, kun
päätöksenteon ytimeen nousevat sivistykselliset arvot. Tämä
on mahdollisuus verkottua uudella tavalla ympäröivän
yhteiskunnan kanssa.
Tämä voi olla meille myös mahdollisuus keskusteluun
paremmasta ihmisyydestä, hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

Mahdollisuuteen olisi syytä tarttua suunnitelmallisesti jo ennen
sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä maakunnille.
2.5.2016
Erityisasiantuntija Leena Pöntynen
Kuntaliitto

Ihmisyys
Tieto ja tietäminen
Luovuus ja
mahdollisuudet
Sydämen sivistys
Yhteisön pelisäännöt
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KUNTA

§

Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston
on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista
osallistumisen mahdollisuuksista.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää
erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen
päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia
kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan
talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja
Yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden
Yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja
valmistelua.

23 § Aloiteoikeus 24 § Kunnallinen kansanäänestys
25 § Kansanäänestysaloite 26 § Nuorisovaltuusto 27
§ Vanhusneuvosto 28 § Vammaisneuvosto 29 § Viestintä
Alueellinen toimielin
Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia
edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen
toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan
asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä.

Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan
päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kunnan osa
Alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle
tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen
kuntastrategian sekä talousarvion ja –suunnitelman
valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi
olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja
palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai
muihin oloihin. Alueellisen toimielimen muista
tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallinto
säännössä.

ERITYISRYHMIEN
OSALLISUUS JA
VAIKUTTAMINEN
• Varhaiskasvatus
• Oppilaskunnat
• NUVA
• Vanhusneuvosto
• Vammaisneuvosto
• Heikommassa
asemassa olevat

KAUPUNKISTRATEGIA
TALOUSARVIO- JA
TALOUSSUUNNITELMAPROSESSIT
Yhteisten asioiden valmistelu ja päätöksenteko
Perinteinen ja sähköinen demokratia
(mkl. joukkoistaminen, yhteistuotanto)

KOHTAAMISEN JA VUOROPUHELUN TILAT
Perinteiset ja sähköiset vuorovaikutuksen
foorumit (mkl. kuntasome)

Koko kaupungin
alueella toimivat
ALUEELLISET
KEHITTÄMISTOIMIELIMET (5)
Kumppanuus
järjestöjen kanssa

Tiedon avaaminen ja luottamuksen laaja rakentaminen
DEMOKRATIAKASVATUS
KOULUTUS
VIESTINTÄ JA ARVIOINTI

KAUPUNGINHALLITUS

Toimialalautakunnat tai valiokunnat
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta

KAUPUNGINVALTUUSTO

Asialla on juurensa.
Kaupunki on luonut jo 1990-luvulta lähtien
edellytyksiä asukkaiden osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille.












Koulujen oppilaskunnat, nuorisovaltuusto
Ikäihmisten neuvosto/ vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto
Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas
Asukas- ja asiakaskyselyt
Lakisääteinen kuuleminen
Sähköinen kuntaviestintä
Asukastupatoiminta
Yläkemijoen aluelautakunta 1993 lähtien sekä
Rovaniemen aluelautakuntakokeilu 2013-2016



Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
kehittämisohjelma2013-2016.

Lähipalveluperiaatteet
Päättäjät ja nuorisovaltuusto
Demokratiakasvatus –pilotti
Ikääntyvän väestön
hyvinvointisuunnitelma
Aluelautakuntien
kehittämishankkeet
Kauppatorin asukastupa
Neuvokas ja vapaaehtoistoiminta

Kuntalaisten usko suorien osallistumistapojen
vaikuttavuuteen vahvistunut
Vankan kannatuksen omaavan
vaaliosallistumisen rinnalla
käytetään myös muita
osallistumisen ja vaikuttamisen
kanavia.
Kahdeksan kymmenestä
kuntalaisesta on käyttänyt vähintään
yhtä suoraa vaikuttamistapaa.
Tilanne on pysynyt lähes samana
kuin vuonna 2011.
Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton
kuntalaiskyselystä, johon vastasi
kaikkiaan yli 12 000 kuntalaista
keväällä 2015 eli 39 prosenttia
otoksesta.
Kuntalaistutkimus 2015
ARTTU2 -tutkimusohjelma

Ennakoiva uudistumisen kulttuuri:
Asukkaat kasvun ja kehityksen moottoreina
Paikallisten
erityispiirteiden
hyödyntäminen

Kuntalaisten
aktiivisuus

Uudistumiskyky

Kokeileva kaupunki



Uudistumisen
resurssit



Jatkuvasti uusiutuva, mahdollisuuksiin tarttuva
Haasteisiin ja ongelmiin pyritään vaikuttamaan
ennakoiden ja monia tuntosarvia hyödyntäen
Ihmisten omaehtoisten pyrkimysten tukeminen






Uusien kehityskulkujen etsintä
Verkostojen ja yhteisöjen hyödyntäminen
Osallistuminen resurssina
Kaupunki tarjoaa erilaisia kasvualustoja uusille
yhteisöllisille aktiviteeteille



Kaupungin perustehtävässä korostuu
asukkaiden osallisuuden edistäminen
Johtaminen tukee uudistumista ja perustuu
yhdessä tekemiseen.



USO2-verkosto,
Tampereen yliopisto

Verkostot – luonnollinen tilamme
Avoimen verkostoitumisen mahdollistaminen

AVOIN
VERKOSTO
Asukkaat

ASUKKAIDEN
OSALLISUUDEN JA
VAIKUTTAMISEN
kokoaminen

YDINVERKOSTO
Poliittinen ohjaus
ja päätöksenteko
Johto
Mukaellen Aalto yliopisto
2016

TA2018: päättäjien ja asukkaiden ennakoiva
vuoropuhelu
1.

2.

9-10/2016

1-3/2017

TA2018 tiedot ja
päätökset

TULOSOHJAUKSEN
VALMISTELU

VUOROPUHELU

hallinnossa ja
palvelualueilla

(p/s)

5.

TAVUOSIKELLO

8-11/2017

3.

TA-ESITYKSET
(KJ/KH)

TA-esitykset
4/2017:
VUOROPUHELU

KVN TA-PÄÄTÖS

(p/s)

4.
5-6/2017
KV/KH -seminaari
Lautakuntien
TA-päätökset

Kaikki tämä yhdessä – kunnan toimintakokonaisuus

KAUPUNKISTRATEGIA
Vuoropuhelu

TA-PROSESSI JA
SUUNNITTELU

KESKEISET
YHTEISET ASIAT

Päättäjien ja asukkaiden
ennakoiva vuoropuhelu

Kuuleminen ja
suora
osallistuminen

Toimivalta ja vastuu: kolikolla on kaksi puolta
Alueelliset
kehittämistoimielimet
Kansalaisyhteiskunta

Yhteisöllisyys
Omatoimisuus ja omavastuullisuus
Verkostot ja strategiset
verkot
Vuoropuhelu
Yhteissuunnittelu
Osallistuva budjetointi
Lausunnot
Joukkoistaminen
Yhteisötuotanto

Elinkeinopolitiika
Maankäyttö
ja
Liikunta,
rakentaminen
kulttuuri,
nuoriso
Osaaminen
ja sivistys

Osallistuminen
Demokratia
Elinvoima

Digitalisaatio, T&K
Viestintä
Koulutus
Arviointi

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Toimialaltk/valiokunta

Arvojohtaminen
Linjaukset
Päätösvalta ja vastuu

Stenvall & Virtanen: Rovaniemen kaupungin johtamisjärjestelmän ja
organisaatiorakenteen arviointi 2014
”Kokoavana yhteenvetona voidaan tiivistäen todeta, että Rovaniemen
kaupunkiorganisaation toiminnassa on tunnistettavissa selkeitä
kehittämisalueita, joita pitää selvästi vahvistaa, kehittää ja uudistaa
riippumatta siitä, mitä ohjausjärjestelmille tapahtuu lähivuosina. Näitä
kehittämisalueita ovat:
- Kaupunkiorganisaatiossa tulee edelleen vahvistaa asiakaslähtöistä
toimintamallia niin, että palvelujen käyttäjät pääsevät itse
suunnittelemaan uudentyyppisiä palvelukonsepteja.
 Kaupunkiorganisaation legitimiteetin kannalta merkityksellistä on, että
hallinnollisen toiminnan, päätöksenteon ja julkisen palvelujen läpinäkyvyyttä
lisätään ja kuntalaisille annetaan mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti
kaupungin toiminnasta ja sen palveluista käytävään keskusteluun. ”

