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5. SWOT osallisuuden nykytila

Kysymyksiä osallisuudesta
Osallisuus on strategiassa, onko organisaatiossa?
Osallisuusohjelma on olemassa, johtaako tekemisiin?
Osallisuus on tavoite, osoitetaanko siihen keinoja ja resursseja?

Vahvuudet

• Strategia tukee kehittämistä
• Myönteinen tahtotila osallisuuden 

kehittämiseen
• Valmiita menetelmiä: nuorisoval-

tuusto, vanhus- ja vammaisneu-
vosto, lapsiparlamentti, 9-luokka-
laisten vaikuttamispäivä

• Aiemmin laadittu demokratia- ja 
osallisuusohjelma

• Sopivan kokoinen kunta osallista-
miseen 

• Aktiiviset kylät ja yhdistykset
• Viestintään on panostettu (paljon 

eri välineitä ja resurssia lisätty)

Heikkoudet

• Kokonaiskoordinaatio, systemaatti-
suus ja suunnitelmallisuus eivät ole 
parhaalla tasolla

• Osallistaminen ei ole vielä toimintata-
pa

• Toiminnan sisällössä parantamisen 
varaa

• Palautteiden suunnitelmallisessa hyö-
dyntämisessä on kehitettävää

• Vain aktiiviset osallistuvat; miten saa-
daan passiivisten ääni kuuluviin

• Osallistujien ikäjakauma antaa väärän 
impulssin

Mahdollisuudet 

• Suunnitelmallisuuden tuomat hyö-
dyt – Osallistaminen tavaksi

• Alueen yritykset, yhdistykset, 
kuntalaiset

• Neljännen sektorin (pop-up) toimi-
jat

• Yhteisöllinen kirjasto mahdollistaa 
erilaiset osallisuuden muodot

• Viestinnän uusia keinoja käyttä-
mällä osallisuutta voidaan edistää

• Digitalisaatioon panostaminen
• Osallistuvan budjetoinnin käyttö 

tukee osallistumista ja osallistumi-
nen suunnitteluvaiheessa sitout-
taa lopputulokseen

• Osallisuuden kehittämisen tuoma 
hyöty: Parempi toimintakentän ja 
tarpeiden tuntemus auttaa toimen-
piteiden kohdentamisessa 

Uhat 

• Yhdistyksiä, yrityksiä ja kuntalaisia ei 
saada mukaan 

• Yhteistyö kunnan sisällä ja eri toimi-
joiden välillä – ei saada synnytettyä 
luontevaa toimintatapaa 

• Näin ei ole totuttu tekemään – menta-
liteetti

• Maantieteellinen laajuus
• Liikaa ja pirstaleisesti – suuret toiveet
• Uhkaavasti käyttäytyvät henkilöt
• Talouden tasapainottamistarpeet – 

niukat resurssit estävät kehityksen
• Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 

laskee edelleen
• Yhdistysten jäsenmäärät laskevat; 

talkoohenki hiipuu
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6. Hyvän osallisuuden kokemuksen 
lähtökohdat
Kuntalaisen osallistuminen kunnan toimintaan edellyttää, että

• hänellä on käytettävissään riittävästi ajantasaista tietoa ja että se on ymmärrettävässä     
muodossa.

• kunnan toiminta ja päätöksenteko on avointa.
• osallistaminen, osallisuuden edistäminen on kunnassa toimintapa.
• hän on kiinnostunut osallistumaan.

7. Osallisuuden muodot

Tieto-osalli-
suus

Suunnittelu-
osallisuus

Päätösosalli-
suus

Toimintaosalli-
suus

Asukkaalla on oi-
keus tiedon saami-
seen ja tuottamiseen

Asukas osallistuu 
itseään ja asuinym-
päristöään koskevan 
toiminnan ja palvelu-
jen suunnitteluun

Asukas osallistuu 
itseään tai asuina-
luettaan koskevan 
päätöksenteon val-
misteluun, päätök-
sen tekemiseen

Asukkaan omaa toi-
mintaa ja konkreet-
tista osallistumista 
omassa ympäristös-
sään
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8. Osallisuus käytännössä

Tieto-
osallisuus

Suunnittelu-
osallisuus

Päätös-
osallisuus

Toiminta-
osallisuus

• Esityslistat ja 
pöytäkirjat

• Kunnanvaltuusto
• Kunnanhallitus
• Konsernijaosto
• Valiokunnat
• Nuorisovaltuusto
• Vanhus- ja vam-

maisneuvosto
• Lapsiparlamentti
• 9-luokkalaisten 

vaikuttamispäivä
• Elinvoimakahvit
• Ilmoitustaulut, 

esitteet

• Kuntalaisaloitteet
• Kaavoituksen 

tilaisuudet (laki-
sääteiset osallis-
tumis- ja arviointi-
suunnitelmat)

• Lapsiparlamentti
• 9-luokkalaisten 

vaikuttamispäivä
• Strategian laa-

dinta
• Palaute
• Asukasillat, info- 

ja keskustelutilai-
suudet

• Verkkokyselyt, 
työpajat

• Elinvoimakahvit

• Vaalit, kansanää-
nestykset

• Lakisääteiset 
kuulemiset

• Osallistuva bud-
jetointi

• Nuva ja Vava 
toiminta

• 9-luokkalaisten 
vaikuttamispäi-
vän aloitteet, 
valtuustoaloitteet,  
kuntalaisaloitteet

• Oikaisuvaatimus
• Adressit

• Tapahtumien 
mahdollistami-
nen, osittain 
tekeminen

• Kutsu vapaaeh-
toiseen kehittä-
mistyöhön (esim. 
laavujen rakenta-
minen)

• Vapaaehtoistyön 
merkityksen ko-
rostaminen

• Yhdistysten ja 
yritysten toiminta-
edellytykset

• Arjen vuoropu-
helu

• Elinvoimakahvit

Miten?

Valtuuston kokouk-
set julkisia ja  nii-
den videointi, tietoa 
tuotetaan verkkoon, 
someen ja medial-
le, Elinvoimakahvit, 
asukasillat, infotilai-
suudet

Aloitteiden teke-
minen, palautteen 
antaminen, kuule-
mis- ym. tilaisuuk-
siin osallistuminen, 
verkkokyselyihin 
vastaaminen

Äänestäminen, luot-
tamushenkilönä toi-
miminen, kyselyihin 
ym. vastaaminen, 
kannan ottaminen

Osallistumalla, te-
kemällä, käyttämäl-
lä omaa aikaansa 
oman ympäristönsä 
kehittämiseen
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12. Käytännön asioita painopistealueilla

Digitalisaation 
hyödyntäminen

Osallistuva 
budjetointi

Osallistaminen 
tavaksi

Osallisuuden 
edistämisen 
edellytykset

• Vuorovaikutuk-
sen lisääminen 
sähköisten työ-
välinen avulla 
(esim. chat)

• Osallistuva bud-
jetointi tarkoittaa 
kuntalaisten suoraa 
vaikuttamismah-
dollisuutta kunnan 
talouteen. 

• Osallistumisen uu-
sia muotoja kartoi-
tetaan. 

• Valmistellaan Hol-
lolan malli, pilotoi-
daan. 

• Vuosiavustusten 
jakamisen toimin-
tatavan tarkastelu 
yhteistyössä yhdis-
tysten kanssa. 

• Päätösten vaiku-
tusten ennakko-
arviointi (Näkö-
kulmat: asukkaat, 
henkilöstö, talous, 
ympäristö)

• Viestintä osallis-
tumismahdolli-
suuksista, mm. 
Osallisuus-osio 
verkkosivuilla.

• Palvelulupausten 
tekeminen

• Kohtaamisten 
mahdollistaminen

• Yhteisöllinen 
kirjasto

• Markkinavuoropu-
helu hankinnoissa

• Vuorovaikuttei-
set ja osallistavat 
työmenetelmät          

• Rakentavan kes-
kustelun mene-
telmät  

• Vetovoimainen 
markkinointi ja 
viestintä sekä 
tiedon kiteyttämi-
nen

• Teknologian hyö-
dyntäminen

• Ajatusmallien ja 
toimintatapojen 
kehittäminen

Toimivia osallisuuden konsepteja (kohta 8. Osallisuus käytännössä) jatketaan edelleen.
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13. Viestintä- ja markkinointikanavat

Viestintä, yksi-
suuntainen

Tavoite Kohderyhmä Sisältö

Hollola.fi Tiedonvälitys, houkut-
televuus, mielikuvat, 
palaute

Kuntalaiset, media, 
sidosryhmät

Palvelut, ajankohtai-
set, päätökset, tapah-
tumat, kuulutukset, 
ilmoitukset

Hollolan Sanomat, 
ESS

Faktatiedonvälitys, 
taustojenkertominen, 
markkinointi

Kuntalaiset, kunnan 
asioista kiinnostuneet

Ajankohtaiset, tapah-
tumat, kuulutukset

Info-taulut Tiedonvälitys, markki-
nointi

Kuntalaiset, myös 
koululaiset

Ajankohtaiset, tapah-
tumat

Lehdistötiedotteet Tiedottamista laajalla 
levikillä

Kaikki kuntalaiset, 
sidosryhmät

Informaatiota, mitä 
tekeillä, mitä tulossa

Blogit Näkökulmat, voisi 
käyttää markkinointiin

Kuntalaiset, Hollo-
lasta/kunta-asioista  
kiinnostuneet

Nostot ajankohtaisis-
ta asioista, taustaa, 
vapaampaa ajattelua, 
ilmiöitä, tunnelman 
luomista

Kyselyt ja palautteet Tiedon hankintaa, 
kehittäminen

Kuntalaiset Asukas- ja asiakasky-
selyt, palautekanava

Youtube Markkinointi (ei vielä 
oikein käytössä)

Kuntalaiset, sidosryh-
mät

Videot, tunnelma

Wilma-kanava Opetuksen ja varhais-
kasvatuksen viestintä

Vanhemmat Tiedotteita, palautteita

Uutiskirje Tiedonvälitys, tiiviste-
tysti kunnan uutiset

Kuntalaiset, sidosryh-
mät, kunnan asioista 
kiinnostuneet

Palvelut, ajankohtai-
set, tapahtumat

Sähköposti Kohdennettu tiedon-
välitys

Sidosryhmät Tiedonvälitys

Tekstiviesti Kohdennettu tiedon-
välitys

Tietyt ryhmät tai palve-
lunkäyttäjät

Esim. tehokas tapa 
muistuttaa kirjastoon 
saapuneista varatuista 
kirjoista
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Vuorovaikut-
teinen

Tavoite Kohderyhmä Sisältö

”Osallisuus” Sinulle 
sopiva

Osallisuuden lisäänty-
minen, tiedon välitys, 
vuorovaikutus

Kuntayhteisö, ihmiset, 
yhdistykset, yritykset

Asukasillat, Elinvoi-
makahvit, kohtaamiset 
livenä ja diginä

Osallistuva budjetointi Talousasioiden ym-
märrettävä viestimi-
nen, vuorovaikutus, 
vaikutusmahdollisuu-
det

Kuntayhteisö Kuntalaisten mah-
dollisuudet vaikuttaa 
suoraan kunnan rahan 
käyttöön / säästötoi-
menpiteisiin

Päättäjätapaamiset Kuntalaisten suora 
vuorovaikutus päättä-
jien kanssa, avoimuu-
den lisääntyminen

Kuntalaiset, media, 
henkilöstö

Muodot mietittävä

Facebook Aktivointi, markki-
nointi, osallistaminen, 
vuorovaikutus

Kuntalaiset, tulevat 
kuntalaiset, muut 
Hollolasta kiinnostu-
neet

Valokuvat, videot, tun-
nelmia, ajankohtaista

Twitter Asiantuntijafoorumi: 
Tiedonvälitys, vuoro-
vaikutus

Kuntalaiset, media, 
muut yksilöinä

Uutis- ja ajankohtais-
kärjet, huomiot, vaikut-
taminen

LinkedIn Työnantajamarkkinoin-
ti, rekrytointi, mieliku-
vat, verkostot

Potentiaaliset työn-
hakijat, sidosryhmät, 
media

Avoimet työpaikat, 
muuta? Tarinallisuus 
rekrytoinnissa

Instagram Mielikuvan luominen, 
osallistaminen

Nuoret, Hollolasta 
kiinnostuneet

Tunnelmia, ilmiöitä

Whatsapp Nopea tiedottaminen Nuoret Lyhyt tiedonvälitys

Lehdistötilaisuudet, 
median aamukahvit

Mediasuhteiden ylläpi-
to, laaja tiedottaminen

Media, kuntalaiset Ajankohtaiset asiat
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