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Asukaslautakunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2017
1. Asukaslautakunnan tehtävät, toimivalta, toiminnalliset tavoitteet ja osallisuutta tukeva toimintasuunnitelma
Asukaslautakunta on toiminut vuodesta 2013 alkaen.
Asukaslautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan on kaupungin hallintosäännössä määritetty esimerkiksi seuraavia asioita:
1. Asettaa erilaisia neuvostoja ja työryhmiä sopivaksi katsomakseen
ajaksi kuitenkin enintään lautakunnan toimikauden ajaksi. Näihin
elimiin valittavien jäsenten tulee edustaa eri kansalaisryhmiä kaupungin eri alueilta.
2. Järjestää erilaisia foorumeja, joissa asukkailla, yhdistyksillä ja järjestöillä on mahdollisuus esittää näkemyksiä kaupungin palveluista
lautakunnan toiminta-alueeseen liittyvistä asioissa.
3. Kokoaa ja käsittelee kuntalaisilta, järjestöiltä, yhdistyksiltä sekä
neuvostoilta tulleita esityksiä, jotka koskevat lautakunnan toimintaajatukseen liittyviä tehtäviä ja tarvittaessa antaa näistä asioista lausunnon.
4. Arvioi nykyisten palaute- ja osallistumisjärjestelmien ajantasaisuuden ja tekee niihin kehittämisehdotuksia.
5. Järjestää laaja-alaisia tai poikkihallinnollisia kyselyjä ja mielipidetiedusteluja kuntalaisille ja muille tahoille yhteistyössä osastojen
kanssa.
6. Seuraa toimialansa kehityssuuntia.
7. Arvioi ja tukee taloudellisesti paikallisen vaikuttamisen toimivuutta,
vapaata kansalaistoimintaa ja kuntalaisvaikuttamista.
Asukaslautakunnan toiminnalliset tavoitteet
Asukaslautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä
palveluiden kehittämiseen. Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta.
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Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille
tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua asioiden valmisteluun. Kuntalaisten ja kaupungin toimielimien sekä työntekijöiden välille tarjotaan
monikanavaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia
Asukaslautakunnan toimintasuunnitelma
Asukaslautakunta laatii toimintasuunnitelman. Suunnitelma sisältää asukaslautakunnan toiminnan vuosittaiset painopisteet sekä kehittämiskohteet liittyen asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen asukkaiden hyvinvointiin, palveluihin ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Tavoitteena on elävä asiakirja, joka ohjaa asukaslautakunnan työtä ja
toimii myös muiden luottamushenkilöiden ja asukkaiden työkaluna asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittämisessä. Suunnitelmaa täydennetään vuosittain, jolloin se toimii myös lautakunnan oman työskentelyn toimintasuunnitelmana.
Asukaslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma viedään tiedoksi
kaupungin muihin lautakuntiin ja neuvostoihin.

2. Kuntalaisten osallistumisen kehittäminen
Alla esitellään toimenpiteitä ja painopisteitä asukkaiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta liittyen asukkaiden vaikuttamisen kanaviin ja menetelmiin, asukkaiden hyvinvointiin, palveluihin ja
yhdyskuntarakenteeseen. Toimenpiteissä ja painopisteissä on huomioitu
kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa asukaslautakunnalle vastuutettuja toimenpiteitä ja tavoitteita. Niitä ovat esimerkiksi palvelujen
ja palvelujen järjestämisen asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.
2.1 Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Asukaslautakunnan tavoitteena on asukkaiden vuoropuhelun ja osallisuuden lisääminen sekä toimivat tiedotuskanavat kaupungin tapahtumista ja asioista.
Vuonna 2017

-

järjestetään asukaslautakunnan yhteistapaaminen neuvostojen
kanssa
järjestetään asukastilaisuuksia, asukasfoorumeja ja kuntalaiskyselyjä esimerkiksi seuraavista aiheista: turvallisuusasiat, asiakas-
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raatitoiminta, nuorille suunnattu tilaisuus yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, talous ja vuoden 2018 talousarvio
tuetaan DigiYlöjärvi-hanketta yhtenä osallistumis- ja vaikuttamiskanavana
käsitellään säännöllisesti tehdyt kuntalaisaloitteet ja palautteet
seurataan ja annetaan tarvittaessa kehittämisehdotuksia kaupungin palautejärjestelmiin liittyen
seuraa elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä
asioita
haetaan uusia tapoja kuntalaisten osallistamisessa ja vuorovaikutuksen kehittämisessä
kootaan kuntalaisilta tulleita esityksiä, tarvittaessa käsitellään
ne ja ohjataan eteenpäin kaupunkiorganisaatiossa

2.2 Asukkaiden hyvinvointi ja palvelut
Vuonna 2017
-

myönnetään talousarvion määrärahojen puitteissa talkoorahaa.
Talkoorahaa myönnettäessä huomioidaan erityisesti Suomi 100 tapahtumat
ylläpidetään asukaslautakunnan ja osastojen keskusteluyhteyttä
kutsumalla osastojen edustajia asukaslautakunnan kokouksiin
kertomaan kunkin osaston ajankohtaisista asioista ja hankkeista
vuoden 2017 osalta

2.3 Yhdyskuntarakenne
Vuonna 2017
-

seurataan ajankohtaisia kaavahankkeita

3. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma hyväksytään tammikuussa 2017. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman painopisteistä keskustellaan asukaslautakunnassa vuoden 2017 lopulla ja vuoden 2018 suunnitelma hyväksytään tammikuussa 2018.

