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Osallisuus, vaikuttaminen ja
elinvoima
 Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen
kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja
asukkaiden yhteiskuntaosallisuuden
kehittämistä.

 Asukkaiden osallisuudelle ja
vaikuttamiselle luotu monipuolisia
edellytyksiä jo 1990-lähtien.
Viimeisimpänä Asukkaiden osallisuuden
ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 20132016.
Ohjelmalla linjataan Rovaniemen
kaupungin kokonaisvaltainen tapa toimia
asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
edistämisessä.

Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima

ROVANIEMEN
ALUELAUTAKUNNAT
Aluelautakunnat päättävät
alueensa palveluverkosta
valtuuston määrittelemien
palvelujen järjestämisen ja
tuottamisen periaatteiden ja
kriteerien mukaisesti. Lautakuntien
yhteenlaskettu vuosibudjetti 2015
on 14,53 M€.
Aluelautakuntien yleisenä
tehtävänä on kehittää ja vastata
terveysneuvonnan ja ikäihmisten,
perusopetuksen- ja varhaiskasvatuksen, kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalvelujen määritellyistä
palveluista toiminta-alueellaan sekä
ohjata, seurata, valvoa ja arvioida
niiden toteuttamista kaupunginhallituksen tulosohjauksen
mukaisesti.

Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima

ROVANIEMEN
ALUELAUTAKUNNAT
Aluelautakunnat vastaavat
alueensa yleisestä
kehittämistoiminnasta
aluekohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti sekä
alueensa asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksista.
Tätä tarkoitusta varten valmisteltiin
kaiken ikäisten asukkaiden
yhteissuunnitteluna Rovaniemen
maaseudun kehittämisohjelma
2013-2020 sekä sitä toteuttavat
kehittämissuunnitelmat.

Aluelautakunnat kylien kehittämisen
moottoreita
● Kylien elinvoimaa turvaavia
kehittämisen ”moottoreita”.
● Todellista päätösvaltaa
lähipalveluista ja oman alueen
kehittämisestä budjetteineen.
● Asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen myötä
yhteisöllisyys ja yhteisvastuu
lisääntyy, kylien ja alueiden
identiteetti vahvistuu.
● Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien myötä
asukkaista kylien ja alueen
kehittäjiä!

Aluelautakunnat osa hyvin toimivaa
itsehallintoa
●

Mahdollistaa resurssien
kohdentamisen ja nopean
reagoinnin paikallisten tarpeiden
mukaisesti, välitön asukaspalaute.

●

Aluelautakunnan virallinen asema,
merkitys ja painoarvo suhteessa eri
yhteistyötahoihin niin kaupungin
sisällä kuin ulospäinkin (vrt. esim.
kylätoimikunnat, urheiluseurat).

●

Vastuullinen tehtävä julkisen vallan
ja yhteisten varojen käyttämisessä
sekä yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Kylien kehittämisen laaja yhteys maakuntaja kaupunkitason kehittämiseen
Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020
Kehittämisellä on kaksi tavoitekokonaisuutta:
 Asukkaiden hyvä arki sekä
 Menestyvä, monipuolinen yritystoiminta
 Väestöpohjan kasvu, tietoliikenneyhteydet
 Edellyttää vahvaa kehitystyötä sekä uutta innovatiivista
toteuttamistapaa
Tavoitetila 2020: ”Rovaniemen maaseutualue on helposti saavutettava, peruspalvelut,
toimeentulon ja monipuoliset yrittämisen mahdollisuudet tarjoava asuinpaikka. Se on
omatoiminen, luova ja jatkuvasti kehittyvä. Luonnonkauniissa ympäristössä on hyvä elää, yrittää
ja viettää vapaa-aikaa. Rovaniemen maaseutu on mahdollisuus kaikille.”

Aluelautakuntien kehittämistoiminta
● Yleinen kehittämistehtävä
● Elinkeinojen
kehittämistehtävä
● Omaehtoisen toiminnan
virittäminen
● Asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen lisääminen
● Ympäristöasiat
● Hanketoiminta
● Kumppanuudet toimialueen
sisällä ja ulkona

Alakemijoen kehittämissuunnitelma 2013-2016
Aluelautakunnan toimiala ja kehittämisen painopisteet

• Yhteisöllisyys ja
yhdessä tekeminen
• Omatoimisuus,
vuoro-puhelu ja
verkottuminen
• Kylien kehittäminen
• Koulutus
• Viestintä

Asukkaiden
osallisuus ja
vaikuttaminen

Alueen
yleinen
kehittäminen
• Asuminen ja
liikenneyhteydet
• Ympäristö
• Arjen turvallisuus
• Tietoliikenneyhteydet

Määriteltyjen
lähipalvelujen
järjestämistehtävä

• Kunnan
järjestämisvastuulla
olevat palvelut
• Palvelutarpeet,
ennakointi ja
palveluinnovaatiot
• Arjen hyvinvointia
tukevien palvelujen
kehittäminen

Elinkeinojen
kehittämistä
tukeva
toiminta
• Uusi työ osuuskunnat, itsensä
työllistäminen
• Paikallisen yrittäjyyden vahvistaminen,
yhteistyö yrittäjien
kanssa, verkottuminen

Yhdessä tekemisen tuloksia kylien
kehittämisen näkökulmasta
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Aluelautakuntien erittäin aktiivinen osallistuminen koko kaupunkia ja kyliä
koskevien asioiden ja hankkeiden suunnitteluvaiheen osallisuuteen sekä kyliä ja
kyläläisten arkea koskettavien epäkohtien korjaamiseen!
Aluelautakunta-alueilla toteutuneita toimia:
Rakennuspaikat, liikenneväylien ja –yhteyksien turvallisuuden parantaminen,
lasten ja nuorten osallisuuden ja harrastusmahdollisuuksien vahvistaminen,
sukupolvitoiminnan kehittäminen, uusien palvelujen ja elinkeinojen
kehittämiseen ja tutkimukseen osallistuminen, yhteistyöverkon ja
kumppanuuksien kehittäminen
”Hyvinvointibussi” Likellä –hanke 1.1.2016 lähtien
Maaseutuvaikutusten arviointi  tietoliikenne yhteyksien kehittäminen
Osuuskuntatoiminnan valmistelu
Kyläviestinnän kehittäminen
Aktiivinen osallistuminen koulutustoimintaan
Kehittämishankkeet (mm. kylätalot, ympäristö, nuorten työllistämiskokeilu)

ALUELAUTAKUNTAMALLIN KOKONAISARVIOINTI JA
JATKOKEHITTÄMINEN
• Rovaniemen kaupungin
asukkaiden osallisuuden
ja vaikuttamisen
kehittämisohjelma
2015-2017
• Aluelautakuntamallin
kokonaisarviointi ja
jatkokehittäminen
2017-

Asukkaiden
osallisuus ja
vaikuttaminen

Alueen yleinen
kehittäminen
• Tietoliikenneyhteydet
• Arjen turvallisuus
• Asuminen ja
liikenneyhteydet

Määriteltyjen
lähipalvelujen
järjestämistehtävä

• Alueellisten
toimielinten
järjestämisvastuulla
olevat palvelut 2017• Osallistuva
budjetointi
• Palvelutarpeet ja
ennakointi soteuudistus

Elinkeinojen
kehittämistä
tukeva toiminta
• Uusi työ:
osuuskunta ja
kehittämishankkeet
• Avoin
oppimisympäristö
• Maaseudun
innovaatioverkosto

Aluelautakunnat kylien asialla
Asukkaat saavat tarpeitaan
vastaavat lähipalvelut omalta
asuinalueeltaan osoitettujen
resurssien puitteissa.
Yhdistetään alueen asukkaiden ja
kaupungin työntekijöiden asian
tuntemus.
Tuodaan yhteisten asioiden
valmistelu ja päätöksenteko
mahdollisimman lähelle asukkaita.

Uudistuvat, elinvoimaiset
ALUELAUTAKUNTA-ALUEET
JA K Y L Ä T
• Vahvista

• Luo ja
kokeile
Mitä
olemassa
olevaa pitää
vahvistaa?

Mitä uutta
pitää luoda
ja kokeilla?

ROVANIEMEN KYLIEN UUSI TAPA AJATELLA JA TOIMIA
Mitä
toimintaa
voidaan
vähentää?

• Vähennä

Mistä
voidaan
luopua
kokonaan?

• Luovu

