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JOHDANTO
Osallisuus on mukana olemista, kuulumista johonkin ryhmään tai joukkoon. Osallisuus on osallistumista ja yhdessä tekemistä. Osallisuus on vaikuttamista yhteisiin asioihin. Osallisuus vahvistaa
hyvinvointiamme.
Osallisuusohjelman tavoitteena on tuoda osallistumisen ja vaikuttamisen keinot jokaisen ulottuville sekä kannustaa käyttämään niitä. Toisena tavoitteena on kehittää kaupunkiorganisaation toimintatapoja ja toimintakulttuuria entistä avoimemmiksi.
Tämä ohjelma on tehty yhteisvoimin. Kymmeniin työpajoihin ja keskusteluihin osallistui keväällä
2015 asukkaita, järjestöjä, kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Osallisuusohjelmaluonnos oli kommentoivana internetissä elokuun loppuun saakka otakantaa.fi palvelussa ja siitä pyydettiin lausunnot lausuntopalvelu.fi -kautta. Ohjelman laatimista on ohjannut ryhmä, jossa on ollut
edustajat eri toimialoilta ja palvelualueilta.
Avoin toimintakulttuuri on edellytys sille, että kaupunginvaltuuston (15.12.2014) hyväksymän
kaupunkistrategian periaatteet avoimesta vuoropuhelusta ja yhdessä tekemisestä voivat toteutua.
Osallisuusohjelma on konkreettinen työkalu strategian toteuttamiseksi ja erityisesti sen yhden
painoalueen, asukkaiden aktiivisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi.

Ohjelman rakenne
Osallisuusohjelman ensimmäinen osa esittelee Jyväskylässä jo käytössä olevia osallistumisen
ja vaikuttamisen muotoja. Lisäksi lukuun on koottu työpajoissa, keskusteluissa, kyselyissä ja palautteissa esiin nousseita ehdotuksia ja toiveita osallisuuden edistämiseksi kaupungissa.
Toisessa osassa kehittämisehdotukset on muokattu neljän pääteeman alle kehittämistoimenpiteiksi, joihin Jyväskylän kaupunki sitoutuu. Lisäksi luvussa listataan koko kaupungille yhteiset
kehittämistoimenpiteet, joita lähdetään toteuttamaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. Liitteenä on päätöksentekoprosessin osallisuutta tukeva malli, jota esitetään käyttöönotettavaksi jo
vuoden 2016 aikana.
Kolmas osa keskittyy ohjelman seurantaan ja arviointiin. Osallisuusohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain vuoropuhelussa asukkaiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Toimenpideohjelma päivitetään valtuustokausittain.

Toivomme, että osallisuusohjelma palvelee kaikkia: eri ikäisiä asukkaita, eri toimijoita, kaupungin
henkilöstöä ja luottamushenkilöitä!

Jyväskylässä 16.9.2015
Osallisuusohjelman valmisteluun ovat osallistuneet toimialojen edustajat, koordinoijana Jukka
Laukkanen.
--Kaupunginvaltuusto hyväksyi osallisuusohjelman 28.9.2015.
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I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ
Jyväskylässä on käytössä lukuisia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja ja kanavia. Niitä on
koottu alla oleviin laatikoihin. Toisiin laatikoihin taas on koottu keväällä 2015 avoimissa työpajoissa, keskusteluissa ja kyselyissä esiin nousseita ehdotuksia ja toiveita. Asiat on ryhmitelty neljään
kategoriaan: osallistumiseen ja vaikuttamiseen 1) asuinalueilla, 2) kaupungin palveluissa ja 3)
päätöksenteossa sekä 4) osallistumista ja vaikuttamista tukevaan viestintään.
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1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen
Kylissä ja asuinalueilla on paljon vapaaehtoista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Kaupunki mahdollistaa tätä eri tavoin. Vuoropuhelua asukkaiden kanssa käydään asuinalueilla muun muassa erilaisissa asukastilaisuuksissa. Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeessa on
kehitetty asukaslähtöistä ja laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia hyvinvoinnin
edistämiseksi asuinalueella. Toimintamallia levitetään myös muille asuinalueille.

Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja
• Asukas- ja kuntalaistilaisuudet kaupungin palveluista, asukaskävelyt
• Asukkaiden ottaminen mukaan palvelujen ja toiminnan suunnitteluun jo alkuvaiheessa
(mm. Kankaan alueen ideointi, keskustan kehittämishankkeet)
• Asukas- ja kyläillat, teematapahtumat, osallistavat yhteistyö- ja yhteisötaideprojektit
• Avoimet foorumit, esim. asuinaluetilaisuudet, seurafoorumit ja tulevaisuusfoorumit
• Vanhempainillat ja vanhempaintoimikunnat
• Sopimuksellinen ympäristön, viheralueiden ja lähimetsien hoito sekä leikkipuistojen, uimarantojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito
• Yhteistyö asuinalueilla ja kylissä toimivien järjestöjen ja yhdistysten sekä JAPA Jyväskylän
kestävä kehitys ry:n kanssa
• Hankeyhteistyö, esim. Hyvinvointia Huhtasuolle ja Kunnossa Kaiken Ikää
• Kansalaistoimintakeskus Mataran, Sepänkeskuksen, asukastilojen ja kylätalojen toiminnan
tukeminen
• Järjestöavustukset
• Kaupungin Osallistu ja vaikuta -nettisivut, sosiaalinen media

Kehittämisehdotuksia
• Yhteydenpitoa ja vuoropuhelua asuinalueiden ja kylien asukkaiden kanssa, yleisötilaisuuksia
ja tapaamisia enemmän
• Kenttätyöhön tarvitaan yhteyshenkilöitä, joiden kautta informaatio kulkee
• Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteys asuinalueidensa toimijoihin ja asukkaisiin
vahvemmaksi
• Luotsitoiminnan laajentaminen
• Kylä- ja asuinaluesuunnitelmien huomioiminen kaupungin palveluiden suunnittelussa
• Osallistuvan budjetoinnin kokeilu
• Järjestöille ja asukkaille tarvitaan vaikuttamiskoulutusta
• Kylätalojen toimintaedellytyksien parantaminen
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1.2 Kaupungin palveluihin liittyvä osallistuminen ja vaikuttaminen
Asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa monin eri tavoin palvelujen arviointiin ja kehittämiseen.
Vapaaehtoistoimintaa koordinoi ja kehittää kaupungin vapaaehtoistoiminnankeskus Vapari.

Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja
• Keskitetyt neuvonta- ja asiakaspalvelut (Jyväskylä-neuvonta, Palvelupiste Hannikainen,
matkailuneuvonta, yhteispalvelupisteet, OIVA-keskus)
• Kirjastojen informaatiopalvelut
• Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen Osallisuuden polku
• Asiakaskyselyt, eHarava -kyselyt
• Kyläselvitykset, kyläkyselyt, kaavakoulut
• Asiakaspalautteet, mobiili- ja ePalaute- palvelut
• Osa palveluista sosiaalisessa mediassa
• Yhteistyö yhdistysten kanssa (mm. foorumit, työryhmät, verkostot)
• Yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa
• Oppilaskuntatoiminta, opistolaisyhdistykset ja vanhempainneuvostot
• Eri palvelualueiden asiakasraadit
• Vapaaehtoistoiminnankeskus VaPari: Vapaaehtoistoiminnan neuvonta ja ohjauspalvelut
asukkaille, järjestöille ja kaupungin henkilöstölle, vertaisohjaajakoulutus
• Kulttuuri-, ympäristö- ja liikuntaluotsitoiminta

Kehittämisehdotuksia
• Kaupunkiorganisaatioon tarvitaan yhteyshenkilöt, joiden kautta tavoitettavuus paranee
• Asukkaiden viestien kulku kaupunkiorganisaatiossa helpommaksi
• Kaupunginjohtajan kyselytuntien järjestäminen
• Hyvinvointikoordinaattorin avoimet toimintakatsaukset
• Oppilaskuntien kanssa yhteistyön kehittäminen
• Vapaaehtoistoiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan laajentaminen
• Suunnittelu- ja kehittämistyöryhmiin asukasedustajien kutsuminen mukaan jo toiminnan
alkuvaiheessa
• Palautteiden ja aloitteiden käsittelyjen nopeuttaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen
• Järjestöt–kaupunki kumppanuuden syventäminen sekä dialogin (vuorovaikutuksen) vahvistaminen kaupungin ja asukkaiden välillä
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1.3 Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon
Kaupungin päätöksenteko ja linjaukset perustuvat edustukselliseen demokratiaan ja päätöksentekojärjestelmään. Päätäntävaltaa käyttävät demokraattisesti vaaleilla valitut luottamushenkilöt.
Edustuksellista demokratiaa täydentää suora osallistuminen ja vaikuttaminen. Suoran osallistumisen keinoin saadaan lisää tietoa asukkaiden tarpeista ja asukkaiden on mahdollista osallistua
päätösten valmisteluun aikaisempaa enemmän. Suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja
kanavia on kaupungin eri palvelualueilla otettu käyttöön lisääntyvässä määrin.
Päätöksentekoon liittyvät dokumentit, esimerkiksi esityslistat, pöytäkirjat sekä kokousten ennakko- ja päätöstiedotteet löytyvät kaupungin internet-sivuilta. Päätöksentekoon liittyvää tietoa välitetään myös palveluiden omissa informaatiokanavissa (internetsivut, mediatiedotteet, lehdet, uutiskirjeet, ilmoitustaulut, esitteet ja sosiaalinen media) sekä paikallismediassa.

Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja
• Eri tasoisten kaavojen sekä katu-, puisto- ja vihersuunnitelmien julkinen nähtävänä olo ja
avoin palautteen antaminen niihin
• Osallistaminen kaavojen ja erilaisten suunnitelmien laatimiseen ja arviointiin (mm. kansalaisraati, avoimet kaavatorit ja yleisötilaisuudet, työpajat, asukas- ja yhteisötapaamiset,
koulu- ja oppilaitosyhteistyö, kohdekävelyt suunnittelualueilla, kyläillat, kylätuntijatapaamiset)
• Yleinen kuntalaispalaute ja pyydetyt lausunnot päätöksenteon tukena
• Suunnittelun ja valmistelun tukena tehdyt kyselyt ja selvitykset
• Otakantaa.fi, Lausuntopalvelu.fi
• Verkko-osallistuminen
• Kuntalaisaloite
• Kuntalaisten kansalaisraati
• Lasten parlamentti
• Jyväskylän nuorisovaltuusto
• Vanhus-, vammais- ja veteraaniasiainneuvostot

Kehittämisehdotuksia
• Vaikuttaminen aidosti ennen päätöksentekoa, ennakointi on tärkeää
• Tiedon ja tiedottamisen oikea-aikaisuus
• Faktat ja perustelut päätöksenteossa selkeästi esiin
• Päätöksentekoprosessin avoimuus ja näkyvyys
• Vaikutusten ennakkoarviointimallin käyttöönottaminen
• Neuvostojen roolin selkeyttäminen, muun muassa yhteys päätöksentekoon
• Maahanmuuttajaneuvoston perustaminen
• Koulujen ja valtuutettujen yhteyden vahvistaminen (kummit)
• Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välisen vuoropuhelun vahvistaminen
• Valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden ”Vaikuttajablogin” kokeileminen
• Kansalaiskeskustelujen käynnistäminen internetissä
• Nuortenideat.fi -palvelun käyttöönottaminen
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1.4 Viestintä osallistumisen ja vaikuttamisen tukena
Osallistumista ja vaikuttamista tukeva kaupungin viestintä toimii julkisen keskustelun virittäjänä ja
aktivoi asukkaita vaikuttamaan kaupungin toimintaan. Suunnitelmallinen viestintä palveluista,
asioiden valmistelusta ja tehdyistä päätöksistä on kuntalaisviestinnän perusta. Monipuolisesti eri
viestintäkanavia hyödyntävä viestintä tukee sekä demokraattista päätöksentekoa että suoraa
vaikuttamista.
Viestinnän tehtävät osallistumisen ja vaikuttamisen tukena:
1. Kannustaa ja rohkaisee ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan
2. Kertoo mitä ja missä tapahtuu, mistä ja keneltä saa tietoa kaupungin asioista
3. Ohjaa kaupungin henkilöstöä informoimaan suunnitelmista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista riittävän aikaisin
4. Panostaa vuorovaikutukseen, tukee avointa keskustelua sekä mielipiteiden vaihtoa
5. Kertoo kuinka asukkaat ovat vaikuttaneet palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen

Osallistumista ja vaikuttamista tukevia viestinnän muotoja
• Kaupungin palvelujen ja päätöksenteon, sekä Osallistu ja vaikuta -internetsivut
• Mediatiedotteet palveluista ja päätöksenteosta
• Asiakastiedotteet palveluista
• Jyväskylän tiedotuslehti
• Esitteet ja painotuotteet
• Valtuustovideoinnit
• Sosiaalinen media
• Otakantaa.fi ja Lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelut
• Palvelujen sähköiset infokanavat ja -ruudut
• Avoimet keskustelutilaisuudet

Kehittämisen painopisteet
• Ennakoivaan viestintään ja oikeiden viestintäkanavien valintaan panostaminen
• Kaupungin henkilöstön valmiuksiin osallistua eri foorumeilla avoimeen keskusteluun palvelualueidensa asioista panostaminen viestinnän tuella
• Asukkaiden huomiointi tasavertaisina keskustelu- ja suunnittelukumppaneina
• Asukasosallistumisen ja -vaikuttamisen tuloksista tiedottaminen
• Dialogin (vuorovaikutuksen) vahvistaminen yhdensuuntaisen viestinnän sijaan
• Kaupungin henkilöstön vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
• Sähköisten suorien palautekanavien kehittäminen
• Sosiaalisen median hyödyntäminen, vuoropuhelun lisääminen asukkaiden kanssa
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II. KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Kehittämistavoitteet on koottu kaupungin järjestämien työpajojen
ja yhteisten työskentelyjen tuloksista. Tilaisuuksissa on kuultu
sekä asukkaita ja toimijoita että luottamushenkilöitä ja kaupungin
henkilöstöä. Tavoitteet on jaettu neljään pääteemaan.

Neljä laaja-alaista kehittämistavoitetta vuosille 2015–2020

I. Avoin toimintakulttuuri ja yhdessä tekeminen
1. Järjestetään osallisuuskoulutusta henkilöstölle
2. Järjestetään luottamushenkilöille perehdytystä ja koulutusta
3. Haetaan kokeilujen ja joukkoistamisen avulla uusia toimintatapoja asukasyhteistyöhön
II. Vuoropuhelun lisääminen asukkaiden ja kaupungin välillä
1. Resursoidaan työntekijä yhdyshenkilöksi kylien/asuinalueiden ja kaupungin välille
2. Nimetään ja perehdytetään osallisuusasioiden yhteyshenkilöt palvelualueille
3. Järjestetään asuinalueilla asukastilaisuuksia ja kyläiltoja säännöllisesti ja huomioidaan asukkaiden esille
nostamat asiat toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa
III. Osallisten ottaminen mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
1. Huolehditaan avoimesta ja oikea-aikaisesta tiedotuksesta ja siitä, että päätöksentekoon liittyvä tieto ja
asiakirjat ovat helposti saatavilla
2. Huomioidaan avoimen datan ja joukkoistamisen mahdollisuudet valmistelussa
3. Otetaan vaikutusten ennakkoarviointimalli käyttöön
4. Otetaan soveltuvin osin ”Jyväskylän malli” käyttöön päätöksenteossa
5. Järjestetään valmistelijoille strategian ja osallisuusohjelman mukaista koulutusta
6. Tarkennetaan neuvostojen ja asiakasraatien yhteys päätöksentekoon ja selvitetään maahanmuuttajaneuvoston perustaminen
IV. Asukas- ja kansalaistoiminnan toimintaedellytyksien parantaminen
1. Selvitetään tarvittaessa kokoontumistilat ja niiden ylläpitovaihtoehdot asuinalueilla yhdessä paikallisten
toimijoiden ja asukkaiden kanssa
2. Käytetään julkisia tiloja sekä asukas- ja kylätaloja monipuolisesti ja resurssiviisaasti asukas- ja kansalaistoimintaan
3. Edistetään yhdistystoimijoiden kanssa asukasaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa

Osallisuusohjelmaluonnoksen lausunto- ja palautekierros vahvisti sen, että kaikki neljä edellä
esitettyä tavoitetta ovat tarpeellisia ja tärkeitä. Avoin toimintakulttuuri ja yhdessä tekeminen sekä
osallisten mukaan ottaminen suunnitteluun ja päätöksentekoon koettiin kiireellisimpinä. Kaupungin yhteisillä lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteillä pyritään vastaamaan lausunto- ja palautekierroksella nousseisiin näkökohtiin.
Tämän lisäksi toimialoilla/palvelualueilla on omia kehittämistoimenpiteitä. Ohjelman valmistelua
ohjaava ryhmä yhdessä toimialojen ja palvelualueiden kanssa asettaa näille kehittämistoimenpiteille konkreettiset tavoitteet, vastuutahot, mittarit ja aikataulut syksyn 2015 aikana. Jokainen palvelualue valitsee 2-3 kehittämistoimenpidettä ja laatii niille toteuttamissuunnitelmat. Suunnitelmien pohjana ovat lausuntovaiheessa elokuussa 2015 annetut vastaukset kehittämisen painopisteistä.
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2.1 Kaupungin yhteiset kehittämistoimenpiteet vuosille 2015–2016
Asuinalueyhteistyö:
-

Kaupungilla 1.9. aloittaneen asukasyhdyshenkilön työn sisältö ja painotukset tarkennetaan osallisuusohjelman mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä.

-

Säännölliset asuinalue- ja kyläillat käynnistetään keväällä 2016. Sisältö suunnitellaan yhdessä kaupungin ja asukas- ja kyläyhdistysten kanssa syksyn 2015 aikana.

-

Kulttuurikolmiohankkeessa kokeillaan vuosina 2015–2016 asukasosallisuutta, joukkoistamista sekä monipuolista ja resurssiviisasta julkisten tilojen ja asukas- ja kylätalojen käyttöä.

-

Hyvinvointia Huhtasuolle mallin hyvien käytänteiden levittäminen aloitetaan vuonna 2016.

Koulutus:
-

Valmistelijoiden koulutukset järjestetään 9-10/2015, koulutuksissa huomioidaan muun
muassa osallisuus sekä vaikutusten ennakkoarviointi.

-

Henkilöstökoulutuspaketti osallisuudesta, yhdessä tekemisestä ja avoimesta toimintakulttuurista valmistellaan ja koulutukset käynnistetään vuonna 2016.

-

Vapaaehtoistyön koulutusta henkilöstölle lisätään ja selvitys vapaaehtoistyön mahdollistamisesta kirjastoissa aloitetaan vuoden 2016 aikana. Vapaaehtoistoimijoiden kanssa tiivistetään verkostoyhteistyötä.

-

Luottamushenkilöille järjestetään osallisuusperehdytys vuodesta 2016 alkaen.

Tiedonkulku ja viestintä:
-

Palvelualueille nimetään osallisuuden yhteyshenkilöt lokakuussa 2015. Henkilöille järjestetään koulutusta osallisuusmenetelmistä vuoden 2016 alkupuoliskolla, yhdyshenkilöiden
yhteystiedot laitetaan kaupungin internet-sivuille vuoden 2016 alkuun mennessä.

-

Vuoden 2016 aikana asukasyhteydenottojen kanavointi ja kulku organisaatiossa selvitetään. Tutkitaan myös mahdollisuus saada yhteydenotot yhtä kanavaa pitkin kaupunkiorganisaatioon.

-

Osallistu ja vaikuta -nettisivustoa laajennetaan osallisuusohjelman toteutuksen seurantaosuudella.

-

Tehdään vuoden 2016 aikana toteuttamissuunnitelma sosiaalisen median käytön tehostamisesta ja dialogin (kaksisuuntaisen viestinnän) mahdollisuuksien parantamisesta.

Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon:
-

Valmistelun ja päätöksenteon toimintamallin (ks. liite 1) käytön periaatteet tarkennetaan
syksyllä 2015 ja malli otetaan käyttöön 2016 alkaen soveltuvin osin.

-

Vaikutusten ennakkoarviointimalli (EVA) otetaan käyttöön vuodesta 2015 alkaen.

Yritysyhteistyö:
-

Yrityskontaktoinnin yhteistyömalli TE-toimiston ja Jykesin kanssa otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana.

-

Kaupunki edistää aktiivisesti yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä järjestämällä yrityksille tilaisuuksia.

Maahanmuuttajat:
-

Selvitetään maahanmuuttajaneuvoston perustaminen syksyn 2015 aikana.

Kaupungin toimialat ja palvelualueet vastaavat ohjelman resursoinnista omien kehittämistoimenpiteidensä osalta. Henkilöstökoulutukset järjestetään keskitetysti. Asuinalueyhteistyö sekä osallisuusohjelman koordinointi kuuluvat strategia ja kehittäminen -yksikölle konsernihallinnossa.
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III ARVIOINTI JA SEURANTA
Osallisuusohjelman kehittämistoimenpiteistä vastaavat kaupungin eri toimialat osana omaa toimintaansa. Jokaiselle kehittämistoimenpiteelle asetetaan mittari sekä tavoitteet vuodelle 2016 ja
2020. Palvelualueilla osallisuusasioilla on omat vastuuhenkilöt, joiden vastuulla on seurata toimenpiteiden toteutumista.
Osallistu ja vaikuta sivustolle tulee jatkuva osallisuusohjelman seuranta- ja palautteenantomahdollisuus asukkaille.
Osallisuusohjelman toteutuminen arvioidaan vuosittain kaupungin hyvinvointiryhmässä. Vuosittain järjestetään myös osallisuudesta ja osallisuusohjelman toteutumisesta avoin työpaja asukkaille ja sidosryhmille. Ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Päivitetyn osallisuusohjelman vahvistaa kaupunginvaltuusto.
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LIITE 1: Valmistelu ja päätöksenteko:
”Jyväskylän malli 2016”
Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2015–2017 korostaa avointa, vastuullista ja osallisuutta edistävää hallintoa. Tämän kehityksen mukaisesti viestintä ja osallistumiskäytännöt tulee
integroida paremmin osaksi valmistelu- ja päätöksentekoprosessia. Aikaisempaa osallistavampi
valmistelu tarkoittaa uusien yhteistyömuotojen hyväksymistä itsenäisen valmistelun ja edustuksellisen demokratian tueksi sekä tarkennuksia valmisteluaikatauluissa.
Esitetyssä mallissa valmisteluun sisältyy kaksi osallistumis- ja vaikuttamiskierrosta, joista ensimmäinen tukee enemmän valmistelua ja toinen päätöksentekoa. Valmisteluaikataulun tulee mahdollistaa mallin mukainen osallistuminen ja siitä tiedottaminen. Suunnitellut osallistumisen tavat
sekä perustiedot valmisteltavasta asiasta viestitään heti prosessin ensimmäisessä vaiheessa.
1) Asian valmistelu alkaa
- valmistelija, toimialalla osallisuusasioista vastaava henkilö ja toimialan viestinnästä vastaava
aikatauluttavat valmisteluprosessin
- laaditaan osallistumissuunnitelma ja viestintäsuunnitelma
- avataan valmisteltavalle asialle omat nettisivut ja otakantaa.fi, joilla kerrotaan prosessin perustiedot, eteneminen ja suunnitellut osallistumis- ja palautemahdollisuudet
- tiedotetaan mediatiedotteella ja tarpeen mukaan kohdennetusti aikataulusta, osallistumisen
muodoista sekä siitä kuka valmistelee ja mistä saa lisätietoja
2) Ensimmäinen osallistumis- ja palautekierros tukee valmistelua
- valmistelun tueksi ja materiaalin keräämiseksi järjestetään tapauskohtaisesti muun muassa
asukastilaisuuksia, kyselyjä, kartoituksia, työpajoja
- materiaalia kootaan ja julkaistaan asian hankesivulla
- osallistumismahdollisuuksista ja esiin nousseista asioista tiedotetaan
3) Asiasta keskustellaan luottamuselimen iltakoulussa tai vastaavassa tilaisuudessa, ei
vielä päätösasiana
- keskeinen sisältö ja linkit käsiteltyyn materiaaliin tiedotetaan heti iltakoulun jälkeen
- ajankohtaiset osallistumismahdollisuudet kerrotaan
4) Toinen osallistumis- ja palautekierros tukee päätöksentekoa
- palautteet ja viralliset lausunnot kerätään tehdyn suunnitelman mukaan
- foorumit ja niiden videoinnit, otakantaa.fi, lausuntopalvelu.fi ja muu palaute huomioidaan
- yhteenveto palautteesta julkaistaan hankesivulla
5) Päätösehdotus julkaistaan
- päätösehdotuksesta, perusteluista sekä osallistumisen ja palautteen vaikutuksista tiedotetaan,
samalla kerrotaan missä ja milloin asiaa käsitellään
6) Toimielimen käsittely, valmisteltu asia päätöksenteossa
- päätöksestä tiedotetaan tavanomaisen päätöstiedottamisen mukaisesti
7) Osallisuuden arviointi
- osallisuuden arvioinnissa tarkastellaan, kuinka prosessi onnistui ja kuinka sitä voidaan edelleen
kehittää
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Ohjelmassa kerrotaan Jyväskylän kaupungissa käytössä olevista osallisuuden ja vaikuttamisen muodoista sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämistavoitteista, -toimenpiteistä sekä seurannasta.
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