
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SEUDULLISEN  
VUOROVAIKUTUKSEN PARANTAMISEKSI 
 
 
1. Seudullisia asioita koskeva tieto on yhdessä paikassa, jossa on: 

- tietopaketti eri hallinnon aloilta ja muista seudun toimijoista 
- linkkilista eri kuntien aloite- ja palautteenantokanaviin 
- kommentointipalsta seutuasioista. 

 
 
2. Kaupunkien omiin lehtiin ja ilmaisjakelulehtiin perustetaan seudullisia hankkeita 
ja asioita käsittelevä tiedotuspalsta. 
 
 
3. Rakennetaan seudullinen palaute-/aloitekanava, joka: 

- vastaanottaa seudullisia aloitteita, ideoita ja palautetta sekä välittää ne eteenpäin 
- sisältää prosessikuvauksen seudullisten impulssien etenemisestä ja niihin 

reagoimisesta kaikkien tahojen tietoon 
- sähköisenä versiona löytyy seutuportaalista. 

 
 
4. Määritellään yhteinen toimintamalli seudullisiin impulsseihin reagoimisesta:  

- tulee olla yhteisesti sovittu ja auki kirjoitettu, kaikkien tunnistama ja hyväksymä 
prosessikuvaus, joka on näkyvillä seutuportaalissa 

- asukkaille annetaan selkeä palaute asian etenemisestä tai suunnitelmista sekä 
asiaa hoitavan henkilön nimi, pelkkä diaarimerkinnän välittäminen ei riitä. 

 
 
5. Kuvataan seudullinen osallistumis- ja vuorovaikutusprosessi. Kuvaus sisältää: 

- määrittelyn eri toimijoiden rooleista, vastuista, vaiheisiin soveltuvista menetelmistä, 
tiedottamiskäytännöistä 

- ohjeistuksen siitä, miten osallistuminen ja vuorovaikutus tulisi hoitaa, jotta 
asianosaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua suunnitteluun ja 
valmisteluun. 

 
 
6. Kehitetään seudullista tiedottamista systemaattisesti siten, että: 

- seutuportaalin seutuhankesivuja hyödynnetään monipuolisesti esittelemällä 
kaupunkien yhteiset projektit ja esimerkiksi suuret tiehankkeet 

- kaupunkien ja muiden seudulla toimivien tahojen kotisivuilta on linkit seutuportaalin 
seutuhankesivuille 

- ilmaisjakelulehtiin perustetaan seutuhankepalsta.  
 
 
7. Käytetään seutuhankkeissa joustavia hankeryhmiä, jotka: 

- ovat monitoimijaisia (myös asukasedustus) ja poikkihallinnollisia, kuntarajat ylittäviä 
yhteistyöryhmiä 

- edellyttävät yhteistä ohjeistusta, jonka avulla ryhmä hankkeiden alkaessa kootaan 
- mahdollistavat kunta-, organisaatio- ja hallintorajat ylittävän keskustelun sekä 

asukkaiden edustuksen suunnittelussa. 



8. Kehitetään tiedottamista seutuasioita koskevista päätöksistä kokoamalla 
seutuportaalin seutuhankesivuille seutua koskevat päätökset yhteen paikkaan.  
 
 
9. Selvitetään mahdollisuuksia seudullisen ”nopean toiminnan” päätöksentekoon, 
joka: 

- perustuisi joustavaan rakenteeseen ja mahdollistaisi sitovat päätökset pieniä 
toimenpiteitä vaativissa asioissa 

- edellyttää yhteistä ohjeistusta seudulle viranhaltijan päätettävissä olevista asioista 
ja niiden toteutuksesta. 

 
 
10. Kehitetään seudullisille hankkeille yhteistä toteutustapaa ja koordinoitua 
tiedonsaantia: 

- hyödyntämällä seutuportaaliin seutuhankesivustoa, jolta löytyy tietoa hankkeiden 
vastuutahosta sekä mahdollisuus seurata hankkeiden etenemistä 

- linkittämällä kaupunkien, kaupunginosien ja muiden toimijoiden kotisivut 
seutuhankesivustoon 

- yhtenäistämällä toteutusvaiheen vuorovaikutuskäytäntöjä seutuhankkeisiin 
osallistuvissa kunnissa. 

  


