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Raisa Ranta - Lähde mukaan!

Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle -hanke



• Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä Porin alueella, erityisesti lähiöalueilla

• Keskiössä ovat paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet sekä 
asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhdessä 
tekeminen. 

• kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueella; 
CLLD (Community-led Local Development), ”Kaupunki-Leader”

Lähde mukaan!
Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle



• Hankkeen toteutusaika keväästä 2015 kevääseen 2017
• Rahoitus: ESR toimintalinja 5, Porin kaupunki, 

Toteuttajina Diak ja Karhuseutu
• Sosiaalinen koheesio
• Työ- ja toimintakyvyn edistäminen
• Osallisuus ja yhteisöllisyys & lähidemokratia

• Keskiössä on kansalaistoimijalähtöisyys: 
• Toimintaa alhaalta ylöspäin
• Laaja-alaista yhteistyötä asukkaiden, yhdistysten ja 

julkisten toimijoiden kesken

Lähde mukaan!
Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle



● Jotta päätöksiin voi vaikuttaa, on tärkeä tietää missä ne 
tehdään ja valmistellaan. 

● Kunnan organisaatiorakenteen monimutkaisuus vaihtelee, 
suuri ei aina ole kaunista…

● Organisaation rakenteen voi selvittää kunnan nettisivuilta, 
esimerkiksi

○ Pori:
■ http://www.pori.fi/organisaatio.html

○ Porin, Ulvilan ja Merikarvian perusturva:
■ http://www.pori.fi/perusturva/organisaatio.html 

Opettele järjestelmä!
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Opettele järjestelmä!
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Opettele järjestelmä!



Opettele järjestelmä!



Kuntavaikuttamisen ABC onkin Y!

Opettele järjestelmä!

Toivottu lopputulos

Viranhaltija-
organisaatio

Poliittinen 
organisaatio



Ajoitus A ja O - kunta ei toimi spontaanisti

Valtuutetun käsikirja, Toimittanut Antti Mykkänen: http://www.kaks.fi/sites/default/files/Valtuutetun%20k%C3%A4sikirja.pdf



Ajoitus A ja O 

Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas: http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/demokratia/osallistuminen/vallakas/Documents/Vallakas%20-%20kuntalaisen%
20vaikuttamisopas.pdf

1. Tieto-osallisuus: mm. kunnan tiedottaminen, kuntalaisten kuuleminen, kyselyihin 
vastaaminen ja palvelusitoumukset

2. Suunnitteluosallisuus: valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta kuntaorganisaation ja 
kuntalaisten välillä, esim. yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit

3. Päätösosallisuus: osallisuutta esim. palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta 
koskeviin päätöksiin, esim. kunnanosan asukkaiden suoraan valitsema aluelautakunta, 
jolle valtuusto on delegoinut päätöksentekoa

4. Toimintaosallisuus: kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai palvelu- ja 
toimintayksiköissä, esim. talkoovoimin toteutettavaa kunnostusta ja ylläpitoa tai 
palvelujen tuottamista

Tarkemman kuvan oman kunnan päätöksenteosta saa kunnan johtosäännöistä. 



Vaikuttamisen vaiheet
❖ Vaikuta valmisteluun

➢ selvitä kuka asiaa kunnassa valmistelee
➢ mitä aiemmin päästään mukaan vaikuttamaan, sen parempi
➢ proaktiivisuus vs. reaktiivisuus

❖ Vaikuta päätöksentekoon
➢ selvitä päätöksentekoprosessin kulku ja päätöksentekijät
➢ mitä aiemmin mukana, sen parempi → pohjaesityksen merkitys
➢ vaikuta monelta suunnalta

■ aloitteen tekijällä voi olla väliä… vältä poliittisia sotkuja 
■ usein on eduksi, jos asia tulee esiin useammassa poliittisessa ryhmässä, lähesty 

ryhmien puheenjohtajia

❖ Vaikuta päätöksen toimeenpanoon

➢ silläkin voi olla väliä, miten päätöstä tulkitaan

➢ yhdistysten rooli toimeenpanon “valvonnassa” ja tarvittaessa 
epäkohtiin puuttumisessa ja raportoinnissa

Mitä aiemmin, sen parempi



Perusasioita
❖ Panosta vuorovaikutukseen

➢ Ole asiallinen!
➢ Ole rakentava ja ratkaisukeskeinen, älä syyttele ja etsi pelkkiä 

vikoja. 
➢ Kirjalliset esitykset kannattaa tiivistää olennaiseen.

❖ Konkreettiset ja hyvin perustellut täsmäehdotukset toimivat 
parhaiten.
➢ Perustele asiasi, käytä faktoja ja ole looginen
➢ Valmistaudu vasta-argumentteihin. 

❖ Toimi ajoissa, mutta älä liian! 

❖ Lobbaa rohkeasti eri tahoilla, pidä asiaasi esillä. 
➢ tilaisuudet: kutsu viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä mukaan
➢ julkisuus on taitolaji, missä vaiheessa ja millä näkökulmalla
➢ sähköpostit, puhelut, keskustelut ja tapaamiset 



• Vammaisneuvosto, vanhuusneuvosto, 
nuorisovaltuusto

• Yhdistysten yhteistyö

• Adressit ja vetoomukset

• Valtuustoaloitteet ja  kuntalaisaloitteet

• Äänestäminen ja poliittinen toiminta

Lisäksi



Kiitos!
Raisa Ranta

raisa.ranta@karhuseutu.fi
044 765 1565
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