
Positiivinen vaikuttaminen 

yhteiskuntaan ilman politiikkaa 
• Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö 

Asukkaiden 

Lappeenranta & 

Neljäs sektori 



Sektorit 

1. 
YKSITYINEN 

sektori 

2. 

JULKINEN 
sektori 

3. 

KANSALAIS 
sektori 

4. 

”ASUKAS” 
sektori 

Kansalaisyhteiskunta  
-toimintaa 

 
• Epämuodollista  
• Yksityisiä 
• Voittoa 

tavoittelemattomia Järjestöt, yhdistykset 
• Järjestötoimintaa 
• Vapaaehtoista työtä 
• Kansalaisaktiivisuutta 

 

Kotitaloudet, perheet, ystävät 
• Se tavallinen  

Matti/Maija Meikäläinen 
 

Yritykset 
• Markkinaehtoinen 
• Tavoittelee voittoa 

 

Valtio, kunnat 
• Muodollinen 
 

 

Kansalaisaktiivisuus vs. aktiivinen kansalainen 



4. Sektori kunnan / asukastoiminnan 

näkökulmasta 

• Yksittäiset asukkaat / kuntalaiset ovat yhteiskunnan perusta ja heistä 

halutaan pitää huolta julkisen toiminnan kautta. 

 

• Vahvistunut yhteiskunta otti toimintavaltaa / vastuuta asukkailta itselleen  

– on totuttu vuosikymmenien aikana siihen, että kyllä kunta hoitaa  

ja oltiin tyytyväisiä. 

 

• Nykyisin tilanne on toinen, puhutaan resurssipulasta – tarvitaan asukasta 

puhaltamaan yhteiseen hiileen, osallistumaan ja luomaan yhteisöllisyyttä 

jotta laajeneva yhteiskunta voisi hyvin. 

 

• Mutta onko 4. sektori vielä herännyt tähän mahdollisuuteen / tarpeeseen? 

 

• Mielestäni alku on lupaava – mutta asukkaat vaativat herättelyä! 



4. Sektori kunnan / asukastoiminnan 

näkökulmasta 

• Asukkaiden tulisi ymmärtää / huomata suoran vaikuttamisen tehokkuus ja 

helppous – nykyisin kunnat luovat siihen mahdollisuuksia – uusi kuntalaki 

luo kunnille ”paineita” mahdollistaa suora osallistuminen ja vaikuttaminen. 

 

• Kunnan tulisi ottaa ”pallo” vastaan ja mahdollistaa 

 

• Asukkaiden tulisi aktivoitua ja sisäistää yksilön yhteiskuntavastuu 

 

• POP-UP vaikuttaminen / osallistuminen on päivän teema 

• Lyhyttä, nopeaa, vaikuttavaa – osallistutaan, luodaan yhteisöllisyyttä 

 

• Yksinkertaisin vaikuttamisen ja osallistumisen keino, 18 vuotta täyttäneille,  

äänivaltaisille 4. sektorilaisille – ÄÄNESTÄMINEN! 

• Demokratia enemmistön terroria   

- osallistu, vaikuta, vahvista paikkasi enemmistössä! 

 



Lappeenrannassa olemassa olevat 

lähidemokratian käyttömahdollisuudet 

1. Asukasyhteyshenkilön palkkaus tukemaan asukkaita 

2. Alueraatitoiminta  

3. Kaupunkiraatitoiminta  

4. Kaikille asukkaille avoimet asukastilaisuudet 

5. Kansalaisraadit – pidetty jo kaksi 

6. OtaKantaa.fi -sivustoon kuuluminen ja käyttö 

7. Kuntalaisaloite.fi -sivustoon kuuluminen ja käyttö 

8. Kaupungin sähköinen palautejärjestelmä 

9. Henkilökohtainen asiakaspalvelukeskus Winkki 

10. Sähköiset asukaskyselyt  

      / muut kyselyt, myös paperisina täytettävät 

11. Käyttäjädemokratia / Osallistava budjetointi 

12. Kuntalaiset keskiöön -hankkeeseen sitoutuminen ja toteutus 

13. Nuorten ja lasten valtuustot, vanhus- ja vammaisneuvostot 

14. Museon, kirjaston ja teatterin omat asiakasraadit 

 





Perustelut Demokratiapalkinnolle 

Asukkaiden Lappeenranta -toiminta 
 

Asukkaiden Lappeenranta -toiminnalla turvataan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaa 

lähiympäristöä koskevissa asioissa. Kaupunki on muun muassa palkannut asukasyhteyshenkilön ja 

perustanut seitsemän alueraatia, jotka välittävät asukkaiden viestit päätöksentekijöille. 

 

Valitsijan perustelut: 
 

Kaupungilla on paljon raikkaita ideoita, joilla tuoda kuntalaisia mukaan kunnan toimintaan. 

Vaikutusmahdollisuudet ovat monipuoliset, ja lähidemokratia kullakin asuinalueella tuo mielekkyyttä 

toiminnalle. Palkattu asukasyhteyshenkilö tuo hallinnon lähemmäksi kuntalaisia. 

 

 

Asukkaiden Lappeenranta -toiminta on aktiivista asukas-  
ja lähidemokratia toimintaa, joka on saanut myös asukkaat 

heräämään ja vaikuttamaan, kun huomataan että 
osallistumisella on myös oikeasti vaikutusta. 


