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Varkauden kaupungin
osallisuuskanavat

ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI
KEHITTÄMISEN TUEKSI
Varkauden kaupungilla on käytössä terveyspalvelujen
suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena kaksi
asiakasraatia: pääterveysaseman palveluissa ja Kangaslammin terveyspalveluissa. Lisäksi käytössä on varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati.
Raateihin kutsutaan osallistujat kaupungin verkkosivulla
ja tarvittaessa myös lehti-ilmoituksella. Raadin tapaamisista ja aiheista sovitaan kokouksissa. Sihteeri lähettää
asialistan osallistujille ennen seuraavaa kokousta.
Puolentoista tunnin kokouksissa on myös tilannekatsaus edellisellä kerralla esillä olleista asioista. Sihteeri
tekee kokoontumisista muistion ja muistiot säilytetään
sihteerin kansiossa.
Pääterveysaseman raadin puheenjohtaja on ylilääkäri
ja sihteerinä apulaisosastonhoitaja. Kangaslammin
terveyspalvelujen yhteyshenkilö on palveluasumisen
esimies. Varhaiskasvatuksen asiakasraatia pitää lastentarhanopettaja.
Pääterveysaseman asiakasraadin kaupunkiorganisaation vakituiset edustajat ovat vastaanottopalvelujen
ylilääkäri ja osastonhoitaja, terveysaseman apulaisosastonhoitaja sekä tarvittaessa muita terveyspalvelujen
asiantuntijoita. Kokouksissa on mukana myös vammaisneuvoston edustaja.
Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on kokemusasiantuntijan rooli toimintojen parantamisessa.

TOIMI NÄIN:

Mikäli nousee tarvetta asiakasraadin perustamiseen,
ota yhteys Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattoriin. Raateja voidaan perustaa tarpeen mukaan mille
toimialalle tahansa. Aloite voi tulla myös asukkailta.
Lisätietoja: Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori

Muista pohtia
myös vaikutusten
arviointia!

Mikä on kokemusasiantuntija?

”Kokemusasiantuntijat tuovat esiin asiakkaan ääntä ja
näkökulmia, joita ammattilaiset eivät välttämättä itse
huomaa.
Kokemusasiantuntijuuden tarkoituksena on kuntalaisten osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Kokemusasiantuntijat tuovat kokemustiedon eli
asiakkaan äänen esiin vaikuttamalla ruohonjuuritasolla
asenteisiin, palveluihin ja yhteiskunnallisiin asioihin.
Omakohtaista näkemystä ja kokemusta omaavat motivoituneet asiakkaat, joilla on halua ja intoa vaikuttaa
sosiaalipalveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen,
kehittämiseen ja arviointiin, saavat itse osallistua
palveluiden kehittämiseen yhdessä ammattilaisten
kanssa.” (Osallisuus kuuluu kaikille 2018, THL)

Lisätietoja:
Pääterveysaseman asiakasraadin sihteeri, apulaisosastonhoitaja
Milja Leinonen milja.leinonen@varkaus.fi
Kangaslammin terveyspalvelujen asiakasraati
Kirsi Rintala, kirsi.rintala@varkaus.fi
Varhaiskasvatuksen raati
Miia Ruuskanen, miia.ruuskanen@varkaus.fi

Varkauden kaupungin
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eRAATI

eRAADILLA KETTERÄT
MIELIPIDEKYSELYT
Palvelu hankittu, käyttösuunnitelma tehdään lokakuussa 2018.

TOIMI NÄIN:
■■ Kun toimiala tai yksikkö haluaa kutsua koolle sähköi
sen raadin, ota yhteys yksikkösi viestintäverkon edus
tajaan.
■■ Suunnittele raati kysymyksineen ja taustatietoineen.
■■ Ota yhteys markkinointi- ja viestintäyksikköön 		
raadin viemiseksi verkkoon viestinta@varkaus.fi
■■ Markkinoissa käytetään Osallistu oikeesti! -tunnusta
ja sen saa markkinointi-, viestintä- ja osallisuusyksiköstä osoitteesta viestinta@varkaus.fi

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Toni Leppänen
toni.leppanen@varkaus.fi
044 444 2400

Mitä kysytään?
Miksi kysytään
?
Mitä vaikutuks
ia
raadilla tavoite
llaan?
Miten vaikutuk
sia arvioidaan?
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ASUKASTILAISUUDET

OSALLISTU OIKEESTI!
-ASUKASTILAISUUDET
Osallistu oikeesti! asukastilaisuudet ovat kaikille
avoimia tilaisuuksia, joissa kerrotaan tai keskustellaan
ajankohtaisista Varkauden kaupungin asioista.
Tilaisuuksissa voi olla ulkopuolisia alustajia tai kaupungin henkilöstöä herättelemässä asukkaita aiheeseen.
Tilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivulla sekä
somekanavissa ja tapauskohtaisesti alueen lehdissä.
Osallistu oikeesti! –tilaisuuksia voivat järjestää kaikki
kaupungin toimialat ja yksiköt. Tilaisuuksien kesto on
noin kaksi tuntia.
Tilaisuuksien tarkoituksena on tiedonvälitys, keskinäinen keskustelu, verkostoituminen ja osallistaminen.
Tilaisuuksien markkinoinnissa ja viestinnässä käytetään
Osallistu oikeesti! –tunnusta.
Näillä tilaisuuksilla on yleensä myös media-arvoa, eli järjestäjän tulee huomioida monikanavainen markkinointi.
Tilaisuuksista voidaan lähettää livelähetystä verkkoon
sosiaalisen median kautta.
Vaikutusten arvioinnin ja seurannan vuoksi on hyvä
pitää kirjanpitoa tilaisuuksien perustiedoista:
Siis ainakin osallistujamäärät, aiheet ja tavoitteet muistiin.
Osallisuuskoordinaattori kokoaa tiedot vuosittain yhteen.

Lisätietoja:
Osallisuuskoordinaattori
044 743 6492

Lisätietoja Osallistu oikeesti! -tilaisuuksien
järjestämisestä: Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori
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eBUDJETTI

eBUDJETTI TEKEE
SINUSTAKIN KIRSTUNVARTIJAN
Varkaus on kehittänyt Flowmedik Oy:n kanssa sähköisen
budjetointityökalun, jonka avulla kuntalainen voi leikitellä ja tehdä ehdotuksia kaupungin budjettiin.
Mikäli kuntalaiset haluavat esimerkiksi leikkipuiston
Hertunrantaan tai kaikille alakoululaisille tabletit, eBudjetti ohjaa kuvitteellisen hahmon, Killinki-Kallen konsteilla, miten se tehdään.
Uuden työkalun avulla voi arvioida omia esityksiä ja
niiden taloudellisia vaikutuksia.

MITÄ ON OSALLISTAVA
BUDJETOINTI?
Osallistavaan budjetointiin (OB) ei ole yhtä ainoaa
oikeaa menetelmää.
OB on demokraattinen prosessi. Se on avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista.
Se on yhteistyötä asukkaiden, ryhmien ja organisaatioiden kesken.
OB:iin kuuluu budjetin avoimuus ja talousasioiden
ymmärrettävä esittäminen.

eBudjetti osoittaa käyttäjälle alueen talouden kehtyksen
ja siihen liittyvät realiteetit. Sen avulla voi toki kokeilla
hurjiakin ideoita.

Se on keskustelua rahasta ja resursseista, myös
niukkuudesta. Se on kompromissien ja ratkaisujen
etsimistä yhdessä, todellisten tarpeiden tunnistamista.
OB on vaikeiden ongelmien ratkaisemista yhdessä.
Se on keskustelua arvovalinnoista.

eBudjetti ehdottaa myös asukashankintaa rahoituskanavana. Eli käytännössä se tarkoittaa, että kuinka monta
uutta asukasta tarvitaan, että saadaan vaikkapa
10 000 euron toive rahoitettua.

Se on keino parantaa valmistelun ja päätöksen laatua ja
avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja
luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaa.
Se on myös keino motivoida asukkaita.

eBudjetti toimii myös älypuhelimissa ja tableteissa.
Työkalun kehittämiseen saatiin valtiovarainministeriön
Digikuntakokeiluavustus syksyllä 2017.

Lähde:
Ritva Pihlaja: Osallistuva budjetointi kunnissa ja
maakunnissa 2017

Asukkaan jättäessä ehdotuksen eBudjetin kautta, kaupunki ottaa ehdotuksen viralliseen käsittelyyn. Palaute
ehdotuksen jättäjälle tulee antaa puolen vuoden kuluessa, ehdotuksista tiedotetaan myös verkkosivulla.

Lisätietoja:
Osallisuuskoordinaattori
044 743 6492
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OSALLISTUVA
BUDJETOINTI

HUAVEITTEN HAUTOMO

Varkauden kaupungin Huaveitten hautomolla kerätään
ideoita työllisyys- sekä nuorisopalvelujen kehittämiseen
palvelujen käyttäjien tarpeita huomioivaksi.
Hautomolla asukkaat pääsevät vaikuttamaan palvelujen sisältöjen tuottamiseen ja olemaan osa palvelujen
suunnitteluprosessia.
Hautomotyöskentelyyn etsitään kohderyhmistä vapaaehtoiset sosiaalisen median kanavien, omien toimintojen
ja sidosryhmien kautta.
Vuonna 2018 hautomon toimintaan on 20 000 +
20 000 euron budjetti.
Kaupungin edustajat Huaveittein hautomolla ovat
työllisyys- ja nuorisopalveluiden henkilöstöä.
Huaveitten hautomon tuloksista tehdään raportti ja se
julkaistaan kaupungin verkkosivulla.
Huaveitten hautomo on osallistavan budjetoinnin pilotti
2017-2018.
Markkinoinnissa käytetään Osallistu oikeesti! –tunnusta
ja sen saa markkinointi-, viestintä- ja osallisuusyksiköstä
osoitteesta viestinta@varkaus.fi

Lisätietoja:
Pia Hedman, 044-444 2505, pia.hedman@varkaus.fi
Kati Rytilahti, 040-5800 412, kati.rytilahti@varkaus.fi
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IDEALEIRI

NÄHDÄÄN LEIRITULILLA!
Idealeiri on näyttävä ponnistus ajankohtaisen ja merkittävän asian esille nostamisessa.
Idealeiri sijoittuu aina perinteisten hallintorakenteiden
ulkopuolelle, helposti saavutettavaan ja esteettömään
tilaan.
Leirin vähimmäiskesto on kaksi työpäivää ja toiminnan
tulee ulottua myös ilta-aikaan.
Leirin voi järjestää toimiala tai yksikkö yksin tai yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Idealeiriä on käytetty ensimmäisen kerran kaupukistrategian jalkauttamiseen asukkaille ja sidosryhmille
marras-joulukuussa 2017.
Idealeiri on media-arvoltaan merkittävä ja leirin markkinoinnissa on käytettävä viestinnän apua.
Leiristä on tehty kaksi mainos roll-upia, ne löytyvät Varkauden kaupungin viestinnän tarvikevarastosta.
Idealeiristä tulee tehdä raportti, josta käyvät ilmi
seuraavat:
■■ kävijämäärät paikanpäällä ja verkossa
■■ livelähetysten määrä ja aika
■■ leirin keskeiset tulokset.

Lisätietoja:
Osallisuuskoordinaattori
044 743 6492

Raportti tulee julkaista kaupungin verkkosivulla mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa.
Raportti voi olla myös video tai podcast.
Leiristä käytetään Osallistu oikeesti! –tunnusta jonka
saa: viestinta@varkaus.fi
Idealeirin järjestämisestä tulee sopia markkinointi-,
viestintä- ja osallisuusyksikön kanssa, sillä leirillä on
suuri markkina- ja vaikutusarvo.
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KUMPPANUUSPÖYDÄT

SEKASAKILLA SAMAN PÖYDÄN
ÄÄREEN!
Kumppanuuspöytä voi olla tietyn teeman mukainen löyhä kehittämisrakenne. Kehittämispöydässä eri toimijat
pohtivat yhteistuumin tietyn palvelun tai laajemmin ihmisten elinympäristön tarpeita ja etsivät näihin yhdessä
ratkaisuja.
Varkauden palvelujen saavutettavuuden kumppanuuspöytä edustaa tätä kehittämisrakennetta.
Kumppanuuspöytä voi olla myös demokraattista järjestelmää täydentävä osallisuusmalli, Varkauden Kangaslammin kumppanuuspöytä on sellainen.
Pöydät perustuvat vuorovaikutukseen ja keskusteluun.
Taitoja voi kerryttää muun muassa Sitran Erätauko-konstein.
Pöytien seurauksina saadaan kokemus- ja paikkaperusteista tietoa päätöksenteon valmisteluun. Yhtä lailla
asukkaat voivat tuoda asioitaan eteenpäin eri hallintokuntien tietoon ja mahdolliseen valmisteluun.
Esityksiä uusista kumppanuuspöydistä voi tehdä Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattorille.
Markkinoinnissa ja viestinnässä käytetään Osallistu
oikeesti –tunnuksia.
Lisätietoja: Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori.

Lisätietoja:
Osallisuuskoordinaattori
puh. 044 743 6492
www.sitra.fi/eratauko

Opetellaan puhumaan ja kuuntelemaan

ERÄTAUKO-menetelmä
Dialogin opettelu on elämänmittainen tehtävä,
mutta sen voi aloittaa kevyesti vaikka tänään.
Erätauon työkalupakki tarjoaa kättä pidempää
dialogisten menetelmien tarpeeseen.
Sitra on rakentanut menetelmän, jonka avulla kuka
vain voisi käydä ja käynnistää rakentavan keskustelun
yhteiskunnasta.
Sitran erätauko-sivustolta löytyy työkaluja ja neuvoja
keskustelijoille ja keskustelun vetäjille sekä eväitä
konfliktin purkuun.
Lisätietoja: www.sitra.fi/eratauko

Varkauden kaupungin
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WARKAUS–BATTLE

KUTSUTURNAUS
KAUPUNKILAISILLE
Warkaus-Battle on tapahtuma, jonka tavoitteena on
ratkaista yksi yhteinen haaste vähintään kahden
joukkueen voimin.
Tapahtumaan tarvitaan joukkuekohtaiset valmentajat,
jotka ovat käsiteltävän aiheen asiantuntijoita tai
kokemusasiantuntijoita.

Turnauksen tuloksista tehdään tiedote Varkauden
kaupungin verkkosivulle.
Battle-tunnukset ja Osallistu oikeesti! –tunnukset
sekä apua markkinoitiin saa Varkauden kaupungin
viestinnästä viestinta@varkaus.fi

Varsinaiset kisaajat eli kehittäjät kutsutaan kohdennetusti tai avoimella kutsulla tilanteen mukaan.
Tapahtuman kesto on rajattu ja Battlen järjestäjän tulee
huolehtia voittajajoukkueen asiallisesta palkitsemisesta.
Ratkaistava haaste voi olla kaupunkiorganisaation
tai kaupunkiyhteisöstä tuleva strateginen ongelma.
Turnaus on aina uutisoinnin arvoinen.
Menetelmä soveltuu hyvin kaikenikäisille ja sitä voidaan
käyttää laajasti koko kaupungin kehittämisessä.
Turnauksen läpivienti vaatii menetelmälle omistautuneen fasilitaattorin, tapahtuman vetäjän.
Turnauksesta tiedotetaan kaupungin verkkosivulla
ja somekanavissa sekä kaupungin mediaseurantasovelluksen kautta laajemmalti.

Lisätietoja tapahtuman järjestämisestä ja tuloksista:
Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori
puh. 044 743 6492

Mikä ongelma

Keitä paikalle
?
Kuka fasilitoi?

Mitä palkinno

TV paikalle?

ratkaistaan?

ksi?
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KUNTALAISALOITE

VAPAAMUOTOINEN
KUNTALAISALOITE
Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä
kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla.
Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen
tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on
ryhdytty.
Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia
kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on
otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.
Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan
asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Valtuusto päättää äänestyksestä tai aloitteen raukeamaan jättämisestä viipymättä.

TOIMI NÄIN:
Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Varkauden kaupunki on
mukana valtakunnallisessa Kuntalaisaloite.fi verkkopalvelussa joka on oikeusministeriön tarjoama sähköinen
palvelu. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta.
Voit lähettää aloitteen postitse osoitteella
Varkauden kaupunki,
PL 208,
78201 Varkaus
tai toimittaa kaupungintalon kirjaamoon,
Ahlströminkatu 6.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Toni Leppänen, toni.leppanen@varkaus.fi
Puh. 044 444 2400
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LASTENPARLAMENTTI

WARPASET-LASTENPARLAMENTTI
Lasten Parlamentti Warpaset on 5-12 -vuotiaiden lasten
edustuksellinen osallistumis- ja vaikuttamiskanava.
Sen tavoitteena on tuoda esille lasten ajatukset ja toiveet oman elinympäristönsä kehittämiseksi.
Lasten Parlamenttiin kuuluu kolme edustajaa jokaiselta
alakoululta.
Lasten Parlamentti Warpaset kokoontuu kaksi kertaa
vuodessa. Kokoukseen osallistuvat alakoulujen nimeämät edustajat (kolme/koulu).
Lasten ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämiseksi
kokouksen puheenjohtajana toimii kaupungin luottamushenkilö tai virkamies.
Sihteerinä toimii nuorisopalvelujen edustaja
osallisuuskoordinaattori Anneli Heikkinen.
Pöytäkirjat löytyvät: www.po1nt.fi

Lisätietoja:
Varkauden kaupungin yhteyshenkilö
nuorten osallisuustoiminnassa
osallisuuskoordinaattori
Anneli Heikkinen, anneli.heikkinen@varkaus.fi
puh. 040 729 0023
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NUORTEN
VAIKUTTAMISKANAVAT
MUUT NUORTEN
VAIKUTTAMISKANAVAT
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

alakoulujen oppilaskunnat
Waltterin koulun oppilaskunta
9-kortti; maksuton kortti ysiluokkalaisille
Varkauden lukion opiskelijakunta
toisen asteen opiskelijakunta
nuorisotalotoimikunnat
nuoria osallistavat tapahtumat,
suurimpana vuosittain Wanuvarock
nuorten ja päättäjien tapaamiset
nuorten varjovaltuusto
Po1ntWarkaus-studio
po1nt.fi -nuorisotiedotusportaali
Verkkodemokratia nuortenideat.fi –palvelu

VARJOVALTUUSTO
Varjovaltuusto on kaikille alle 29-vuotiaille nuorille
avoin keskustelufoorumi.
Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumispäivät ovat Eurooppa-päivä 9.4. ja Lapsen oikeuksien
päivä 20.11.
Vuosittain on tavoitteena saada paikalle saman verran
nuoria kuin on varsinaisessa valtuustossa (43).
Keskustelun aiheista päättävät nuoret ja
asiantuntijat.
Virkamiehet ja poliitikot pyydetään paikalle nuorten
toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Varkauden kaupungin yhteyshenkilö
nuorten osallisuustoiminnassa
osallisuuskoordinaattori
Anneli Heikkinen, anneli.heikkinen@varkaus.fi
puh. 040 729 0023

NUORTENIDEAT.FI

Valtakunnallinen Nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita.
Vaikuttamispalvelua voivat käyttää nuoret ja nuorten
kanssa toimivat tahot. Nuortenideat.fi tarjoaa matalan
kynnyksen osallistua, vaikuttaa sekä kertoa omat mielipiteet organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi.
Viestinnässä käytetään Wanuvan logoa.
Nuorisopalvelujen päätiedotuskanavana toimii
www.po1nt.fi –sivusto.

Varkauden kaupungin
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NUORISOVALTUUSTO

VARKAUDEN NUORISOVALTUUSTO
WANUVA
Wanuva – Varkauden nuorisovaltuusto on 13–22-vuotiaista varkautelaisista nuorista koostuva kaupunginhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Nuorisovaltuusto Wanuva on
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorten
vaikuttajaryhmä.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää ja seurata
hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä edistää Varkauden kaupungin ja nuorten
yhteistyötä. Se vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja
soveltuvuudesta nuorille.
Nuorisovaltuusto voi toimia myös asiantuntijaelimenä
sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat
nuoria. Nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan
koskevissa asioissa.
Sen tehtävänä on osaltaan edistää nuorille tarkoitettujen palvelujen tiedottamista ja tiedonkulkua sekä herättää mielenkiintoa yhteisten asioiden hoitoon.
Nuorisovaltuuston nimeää kaupunginhallitus nuorisovaltuustolta tulleen esityksen mukaisesti ja jäsenmuutokset vahvistaa sivistysjohtaja viranhaltijapäätöksellä.
Näiden lisäksi voi olla asiantuntijajäseniä, joiden hyväksymisestä nuorisovaltuusto tekee esityksen sivistysjohtajalle, joka hyväksyy esityksen viranhaltijapäätöksellä.
Uusia jäseniä haetaan tiedotusvälineiden, oppilaitosten

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Senni Muuruvirta
Puh. 044 988 9958, smuuruvirta@gmail.com
Osallisuuskoordinaattori Anneli Heikkinen
anneli.heikkinen@varkaus.fi, puh. 040 729 0023

(oppilaskunnat, oppilastoimikunnat ja lukion oppilaskunnan hallitus) ja nuorisotilojen kautta. Jäseneksi voi liittyä
nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostunut nuori ja toimintaan voi tulla mukaan myös kesken toimintakauden.
Nuorisovaltuusto päättää toimikauden lopussa uuden
valtuuston valintatavasta.
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, kesäkuun
1. päivästä toukokuun 31. päivään. Jäseniä nuorisovaltuustossa voi olla enintään kaksikymmentä. (20).
Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnan eri toimielinten kokouksissa päättää kyseessä oleva toimielin.
Vuonna 2018 tämä oikeus on kaupunginvaltuuston,
sivistyslautakunnan, liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan
sekä nuorisojaoston kokouksissa.
Wanuvalla on nuorisopalvelujen talousarviossa oma
määräraha, jonka käytöstä se voi päättää. Nuorisopalvelujen nimeämänä tukihenkilönä toimii osallisuuskoordinaattori Anneli Heikkinen.
Wanuvan toimipiste sijaitsee Varkauden kirjaston alakerrassa, Osmajoentie 1, 78200 Varkaus. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat joka kuun toinen tiistai klo 16.15
(paitsi heinäkuussa).
Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävissä Wanuvan verkkosivulla www.wanuva.fi

Varkauden kaupungin
osallisuuskanavat

VAMMAISNEUVOSTO

PERINTEISTÄ DEMOKRATIAA
VAMMAISJÄRJESTÖJEN KANSSA
Varkauden vammaisneuvosto on perustettu vuonna
2009.
Vammaisneuvosto on kaupungin ja vammaisjärjestöjen
yhteistyöelin. Se toimii kaupunginhallituksen alaisena
toimikuntana.
Vammaisneuvoston jäsenet:
■■ Hannu Ilonen, puheenjohtaja
■■ Lea Sarkeala, varapuheenjohtaja
■■ Seppo Immonen
■■ Elina Kuvaja
■■ Keijo Puustinen
■■ Anita Rikalainen
■■ Sirpa Rossi
Varajäsenet:
■■ Katja Saraketo
■■ Marketta Leväinen
■■ Jeremias Rantanen
■■ Tuula Kotilainen
■■ Katja Koponen
Vammaisneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät kaupungin verkkosivulta kohdasta esityslistat, pöytäkirjat.

Lisätietoja:
Hallintosihteeri
Päivi Makkonen, paivi.makkonen@varkaus.fi
Puh. 044 743 6451

Vammaisneuvosto tekee valtuustokausittain vammaispoliittisen ohjelman, joka toimii työvälineenä Varkauden
kaupungin päättäjille, viranomaisille, järjestöille ja myös
vammaisille itselleen.
Ohjelma antaa linjauksia vammaispolitiikan
kehittämiselle Varkauden kaupungissa.
Seuraava ohjelma tehdään vuosille 2018-2020.
Vammaisneuvostosta ja sen työskentelystä tehty esite
on jaossa muun muassa pääkirjastossa ja uimahallilla.

Varkauden kaupungin
osallisuuskanavat

VANHUSNEUVOSTO

PERINTEISTÄ DEMOKRATIAA
IKÄIHMISTEN KANSSA
Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien
ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.
Varkauden kaupunki perusti vanhusneuvoston vuonna
2000 ikäihmisten työryhmän ehdotuksesta.
Kaupunginvaltuusto valitsee vanhusneuvoston ja
neuvostossa on viisi varsinaista ja viisi varajäsentä.
Neuvoston toimiaika on valtuustokausi.
Kaupunginvaltuusto on valinnut 26.6.2017 pitämässään
kokouksessa Varkauden vanhusneuvostoon seuraavat
jäsenet:
■■
■■
■■
■■
■■

Heikki Alanen, puheenjohtaja
Leena Salo, varapuheenjohtaja
Mirja Immonen
Hannu Ilonen
Martti Eronen

Varajäsenet
■■ Pauli Jumppanen
■■ Lea Itkonen
■■ Marjatta Lehonmaa
■■ Ahti Immonen
■■ Pauli Ketola

Varkauden vanhusneuvoston tehtävät:
■■ Seurata ja vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat
vanhusväestöä sekä edistää viranomaisten ja
vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa Varkaudessa.
■■ Seurata vanhusväestön selviytymistä jokapäiväi		
sistä toimistaan kuten asumisesta, hoidontarpeesta
ja liikkumisesta.
■■ Seurata kaupungin yleistä hallinnon päätöksentekoa ja
sen vaikuttavuutta ja soveltuvuutta vanhusten kannalta.
■■ Edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
■■ Edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri 		
toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveys		
palveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastus		
toiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.
■■ Seurata kaupungin tuottamien ja järjestäminen
vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja
muiden etuuksien kehitystä ja tiedottaa hallintokuntien myötävaikutuksella vanhusjärjestöille
vanhuksien palveluiden ja tukitoimien kehityksestä
ja saatavuudesta. Tarvittaessa vanhusneuvosto
tekee esityksiä tähän liittyen.
■■ Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös
vanhusten käyttöön. Tilojen soveltuvuudessa tulee 		
huomioida iän, vamman tai sairauden tuomat rajoit
teet kuten liikkumiskyvyn alentuminen, hahmottami
seen, kuulemiseen tai näkemiseen liittyvät ongelmat.
■■ Tiedottaa vanhuksiin päin eri etuuksista, palveluista
ja niiden saatavuudesta.
Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät
kaupungin verkkosivulta kohdasta esityslistat, pöytäkirjat.
Vanhusneuvoston esite on jaossa muun muassa kirjastossa.

Lisätietoja:
Toimistosihteeri
Jaana Koponen, jaana.koponen@varkaus.fi
Puh. 044 743 6452

Varkauden kaupungin
osallisuuskanavat

PÄÄTTÄJÄHAASTE

ASUKKAIDEN JA PÄÄTTÄJIEN
KOHTAAMISIA
Asukkaiden ja päättäjien tapaamisia ovat esimerkiksi
puheenjohtajan punttitreenit, jossa puheenjohtaja kutsuu
asukkaita yhteisiin harjoituksiin kuntosalille.
Vastaavia asukkaiden ja päättäjien puoluepolitiikasta
irrotettuja kohtaamisia voidaan järjestää paikasta tai
teemasta riippumatta, esimerkiksi yhteisten kuorolauluharjoitusten, ratsastustunnin tai siivouspäivän merkeissä.
Tarkoituksena on irrottaa päättäjät perinteisestä poliittisesta ympäristöstä ja kohdata asukkaita yhteisen
tekemisen parissa.
Yksittäisten päättäjien ja asukkaiden tapaamisiin aloite
tulee päättäjiltä.

PÄÄTTÄJÄN PÄIVÄ
Päättäjän päivässä Varkauden kaupunginvaltuutettu,
kaupunginhallituksen jäsen tai jonkin lautakunnan jäsen
vierailee ajankohtaisessa kaupungin palvelupisteessä ja
osallistuu siellä avustavaan työntekoon.
Päättäjän päivän tarkoituksena on tehdä kohdetta
tutuksi päättäjille ja kuntalaisille.
Aloitteen tekevät päättäjät.
Päivän kulusta tehdään juttua kaupungin somekanaviin.
Lisätietoja päättäjätapaamisten järjestämisestä:
Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori

Lisätietoja:
Osallisuuskoordinaattori,
puh. 044 743 6492
Hallintojohtaja Toni Leppänen,
toni.leppanen@varkaus.fi, puh. 044 444 2400

ETKOT TAI JATKOT
– KOKOUSKOHTAAMISIA
PÄÄTTÄJIEN KANSSA
Päättäjätapaaminen voi olla myös avoin kaupunginhallituksen kokous ja sen yhteyteen sovittu keskustelutuokio
asukkaiden kanssa.
Tavoitteena on, että kohtaamisissa asukkaat ja päättäjät pääsevät aitoon, vuorovaikutteiseen keskusteluun
keskenään.
Lisätietoja esimerkiksi kaupunginhallituksen tai lautakunnan kokouksen järjestämisestä kaupungintalon
ulkopuolissa paikoissa: hallintojohtaja Toni Leppänen,
toni.leppänen@varkaus.fi
Tilaisuuksissa käytetään Osallistu oikeesti! –tunnusta
ja niitä markkinoidaan kaupungin verkkosivulla sekä
sosiaalisessa mediassa.

Varkauden kaupungin
osallisuuskanavat

VALTIONHALLINNON
VAIKUTTAMISKANAVAT

VALTIONHALLINNON
VAIKUTTAMISKANAVAT
Oikeusministeriöllä on useita sähköisiä kanavia suomalaisten osallisuuden toteutukseen.

VALTIONHALLINNON
OSALLISUUSKANAVAT

Kanavat löytyvät ministeriön sivulta www.demokratia.fi.
Otakantaa.fi
Kansalaisaloite.fi
Nuortenideat.fi
Lausuntopalvelu.fi
Vaalit.fi

OTAKANTAA.FI

KANSALAISALOITE.FI

NUORTENIDEAT.FI

LAUSUNTOPALVELU.FI

VAALIT.FI

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Toni Leppänen, toni.leppanen@varkaus.fi
Puh. 044 444 2400

OSALLISUUDEN VAIKUTUKSET:
DEMOKRATIAVAJEEN
KUROMINEN

OSALLISUUS
VIESTINNÄN JA
VAIKUTTAMISEN
PROSESSEISSA

PALVELUIDEN
KEHITTÄMINEN

MAINE

ELINVOIMA

HYVINVOINTI

KESTÄVÄ TALOUS
Jaakkola ja Tolvanen, 2018.

VARKAUDEN KAUPUNGIN KANSALAISTOIMINNAN OHJELMA
• Tehdään yhdessä Asukkaiden Warkaus
• Mahdollistetaan asukkaiden aktiivinen toiminta
• Rakennetaan osallisuudesta monikanavainen ja vuorovaikutteinen toimintamalli
• Luodaan mainetta lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta kaupungin asioista
Koko ohjelma www.varkaus.fi/kansalaistoiminnanohjelma

Varkauden kaupunki kutsuu sinut yhteistyöhön
Osallistu oikeesti! -huudolla.
Kun näet tämän, tule mukaan!

OSALLISTU
OIKEESTI!

SEURAA MEITÄ:

YHTEYSTIEDOT:
Varkauden kaupunki
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Puhelinvaihde
puh. (017) 579 411
fax (017) 579 4450
varkauden.kaupunki@varkaus.fi

VARKAUDEN KAUPUNGIN OSALLISUUSKANAVAT
Oheisessa kaaviossa on esitelty Varkauden kaupungin päätöksentekoon liittyvät osallisuuskanavat. Kanavakaavioon on luotu aitoja kohtaamisen paikkoja asukkaiden ja päättäjien välille, sekä asukkaiden ja kaupungin henkilöstön välille. Kaaviossa on esiteltynä lakisääteisiä ja pitkään käytössä olleita osallisuusmuotoja sekä valtionhallinnon sähköiset palvelut. Kaupungin sähköinen palautekanava ja asukaskyselyt ovat
yksisuuntaisia osallisuuskanavia, kaikki muut ovat vuorovaikutteisia.
Kanavakaavion menetelmät tukevat perinteisen päätöksenteon, eli Varkauden kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien, että kaupungin sisäisen työskentelyn nykyisiä muotoja.
Ohjelman liittyvissä osallisuuskanavien tietokorteissa on selitetty kuvakkein mihin tarkoitukseen menetelmät soveltuvat ja kenen kanssa mitäkin menetelmää käytetään.

PÄÄTTÄJÄKESKEISET
PÄÄTTÄJÄTAPAAMISET
• Päättäjän päivä
• Päättäjähaaste
• Etkot tai jatkot

Osallisuuskanavien tietokorttien
selitykset:
OSALLISTUJAT:

Päättäjät

Asukkaat

Henkilöstö

KEINOT:

Monologi Dialogi

Kehitys Verkosto

Tulostettavat tietokortit löytyvät
www.varkaus.fi/kansalaistoiminnanohjelma

TEEMAKOHTAISET JA
HAASTEKESKEISET

PERINTEINEN
DEMOKRATIA

VALTIONHALLINNON
OSALLISUUSKANAVAT

OSALLISTU OIKEESTI!
• Asukastilaisuudet
• Kohtaamiset
• Pikaviestimet

KUNTALAISALOITE

OTAKANTAA.FI

OSALLISTU OIKEESTI!
-idealeiri

VANHUSNEUVOSTO

KANSALAISALOITE.FI

SÄHKÖINEN ASIOINTI
• Asukaskyselyt
• Palautepalvelu
• eRaati

VAMMAISNEUVOSTO

#YHDESSÄ
• Kumppanuuspöydät
• Warkaus-battle
• Asiakasraadit

NUORISOVALTUUSTO
WANUVA
• Varjovaltuusto

OSALLISTAVA
BUDJETOINTI
• eBudjetti
• Huaveitten hautomo

LASTEN
VAIKUTTAMISKANAVAT
• Warpaset
• Nuorisotalotoimikunta
• Oppilaskunnat

NUORTENIDEAT.FI

LAUSUNTOPALVELU.FI

VAALIT.FI

