LOPPURAPORTTI
Ilomantsin kunnanhallituksen marraskuussa 2021 asettaman kuntalaisten osallistamista ja tiedottamisen
avoimuutta pohtivan työryhmän työstä
Työryhmän perustamisen taustalla on syksyllä 2021 jätetty kuntalaisaloite. Ilomantsin kunnanhallitus
nimesi työryhmän luottamushenkilöjäseniksi Lauri Jäniksen, Juha Piitulaisen ja Ville Puhakan. Myöhemmin
työryhmä täydensi itseään yhdellä kuntalaisten edustajalla, tehtävään valittiin Leila Virnes. Työryhmän
tehtävänä oli pohtia keinoja kuntalaisten osallistamisen ja tiedottamisen kehittämiseksi.
Työryhmä kokoontui tammikuun ja huhtikuun 2022 välisenä aikana kaikkiaan 8 kertaa, joista yksi oli kahvila
Taukoherkuissa järjestetty yleisötilaisuus. Kokouksiinsa työryhmä kutsui kuultavaksi eri järjestöjen
edustajia. Keskusteluista lisää liitteenä olevissa kokousmuistioissa, jotka jaettiin kokousten jälkeen
kunnanhallitukselle tiedoksi sekä osa myös paikallislehdelle työryhmästä uutisointia varten.
Liitteenä on myös työryhmän keräämää kuntalaispalautetta ja toiveita.
Yleistä
Työryhmän kokouksissa järjestöjen edustajien ja yleisötilaisuudessa kuntalaisten kanssa käyty keskustelu
osoitti, että Ilomantsin kunnan tiedottamisessa ja viestinnässä kuntalaisille on paljon hyvää, mutta myös
korjattavaa. Kuntalaisille ei ole esimerkiksi selvää, miten ja missä he voisivat viestiä virkamiehille ja
päättäjille, ja esimerkiksi kunnan verkkosivuilta ei tähän ole helposti löydettävissä välineitä. Järjestöt
toivoivat muun muassa järjestöpalavereiden kutsumista koolle muulloinkin kuin järjestöavustusten haun
alla, kuntalaiset kaipasivat puolestaan matalan kynnyksen kohtaamisia, joissa kuultavina voisivat olla
vuorotellen valtuutetut ja virkamiehet.
Olennaisena osana avoimuuteen kuuluu viestintä, se mitä, miten, milloin ja kenelle viestitään. Siksi
työryhmän yksi keskeinen ajatus on viestintästrategian laatiminen Ilomantsin kuntaan. Strategian
tekemisessä voisi käyttää alan ammattilaisia, sillä osaava viestintä on tärkeää kaikille kunnille, mutta
erityisen tärkeää se on pienille kunnille, sillä oikein suunnattu ja toteutettu viestinsä on parhaimmillaan
avain kasvuun.
Mikä kuntalaisia kiinnostaa
Työryhmän saaman palautteen pohjalta voi kiteyttää, että kuntalaiset kaipaavat tietoa heitä koskettavista
asioista nopeasti, selvästi ja asiallisesti. Tällaisiksi asioiksi nousivat työryhmän työskentelyn aikana muun
muassa uimahallin avoinna olo, uimarannan paikka ja kunto, Parppein riihen kohtalo, vesitornin remontti,
kunnan saaman perinnön käyttö tai koirapuiston rakentaminen. Myös vanhoja asioita nostettiin esille
esimerkkeinä asioista, joissa kuntalaiset kokivat, ettei heitä ole kuultu (frisbeeradan paikka, Saharannan
uimarannasta luopuminen, avantouinnin loppuminen).
Työryhmän pohdintaa käytyjen keskustelujen pohjalta
Avoimuus kunnan toiminnassa ja viestinnässä tarkoittaa muun muassa kuntalaisten mahdollisuutta ottaa
kantaa ja vaikuttaa kunnan asioihin. Parhaimmillaan avoimuus parantaa päätöksenteon onnistumista ja
vähentää jälkipyykkiä sekä negatiivista kirjoittelua, puhetta ja selän takana tapahtuvaa keskustelua.
Avoimuus lisää kiinnostusta kuntapolitiikkaan ja nostaa äänestysaktiivisuutta.
Päätöksenteon prosessi alkaa onnistuneesta viestinnästä. Avainasemassa on ajankohtaisuus, eli miten
hoidetaan viestintä kunnan verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Avoimuuden merkitys korostuu, sillä
erityisesti vaikeat tai erilaisia mielipiteitä herättävät asiat menevät paremmin maaliin avoimuuden kuin
salailun kautta. Avoin ja positiivinen keskustelukulttuuri on myös hyvää kuntamarkkinointia. Kuntalaiset

tuntuivat arvostavan kuntalaisaloitejärjestelmää, siksi läpimenneet aloitteet kannattaa nostaa esiin niin
verkossa kuin sosiaalisessa mediassakin.
Työryhmän ehdotukset (eivät ole tärkeysjärjestyksessä)
1. Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksista nostetaan kunnan omilla kanavilla
esille kuntalaisia kiinnostavia asioita samalla kun lista julkaistaan. Vastuu puheenjohtajalla ja toimiala
johdolla. Samalla mallilla myös päätöksistä tiedotetaan.
2. Ennen valtuustoseminaareja käydään avoin kuntalaiskuuleminen (alustus, keskustelu, evästys).
3. Laajaa kiinnostusta herättäviä asioita olisi hyvä avata ennakkoon kuntalaisillekin yleisissä
keskustelutilaisuuksissa tai kyselyillä. Keskustelua voi avata myös paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa
tai kunnan verkkosivuilla.
4. Puolivuosittain pidetään avoin kuntalaiskuuleminen ajankohtaisista asioista matalan kynnyksen tiloissa
(esimerkiksi kahvila).
5. Verkkosivujen uudistaminen ja nykyaikaistaminen käyttäjäystävällisemmiksi.
6. Ilomantsin kunnan viestinnän vahvistamiseksi palkataan viestintä/markkinointi/elinvoima-koordinaattori
7. Ulkoiseen viestintään sisällöntuotanto ostetaan ammattilaisilta
8. Henkilöstön osaamista viestinnän ja tiedotuksen osalta lisätään koulutuksilla, jonka käytännön
toteutuksen hoitaa viestintäsuunnittelija
9. Viestintää ja kuntamarkkinointia varten kannattaa perustaa yhteinen toimikunta, jossa jäsenet tulevat
Ilomantsin kunnasta, yrittäjistä, matkailutoimijoista, viestinnän ammattilaisista sekä
tapahtumajärjestäjistä= Ilomantsi brändin rakentaminen.
10. Ilomantsin kunnalle laaditaan viestintästrategia, jossa määritellään muun muassa vastuut viestinnästä:
kuka viestii, milloin, mitä ja kenelle.
11. Ilomantsin kunta ottaa aktiiviseen käyttöön osallistavan budjetoinnin.
12. Valtuuston kokousten striimaus aloitetaan.
Esiin nousseita ajatuksia:
- Ilomantsin pitää rohkeammin viestiä ”Ilomantsin asioista”, ei vain kunnan asioista.
- Ilomantsin kunnan edustajan roolissa kommentointi esimerkiksi paikallislehdessä on tehtävä harkiten ja
tosiasioihin perustuen. Kuitenkin kannanotot ja julkinen keskustelu ovat lähtökohtaisesti hyväksi.
- Luottamushenkilöiden, päättäjien ja kuntalaisten yhteiseksi tulevaisuuden tähtäimeksi olisi hyvä laatia
esimerkiksi Ilomantsi 2030-visio.
- Viranhaltijoiden saavutettavuus ja tavoitettavuus ovat osittain heikolla tolalla, yhteydenpito kuuluu
työnkuvaan. Esimerkiksi toimenkuvat ja yhteystiedot tulee löytyä verkkosivuilta (vrt. Business Joensuu).
Muut asiat
Käydyissä keskusteluissa nousi esille myös kuntalaisten huoli kunnan työilmapiiristä, taloudellisesta
tilanteesta, kiinteistöjen käytöstä, palveluiden käyttöasteesta, ja niiden tulevaisuuden tarjonnasta, kunnan
metsäomaisuuden käytöstä ja hoidosta sekä kunnan työpaikoista ja viroista. Näistä toivottiin tiedottamista
joko lehtijuttujen tai keskustelutilaisuksien muodossa.

Lopuksi
Työryhmän työn aikana Ilomantsin kunnassa on otettu jo paljon askeleita kohti parempaa viestintää ja
kuntalaisten osallistamista. Esimerkiksi kunnan sosiaalisessa mediassa käynnistetty valtuutettujen esittely
tai viestintäsuunnitelman teko ovat hyviä signaaleja. Työryhmä toivoo, että Ilomantsin kunta jatkaa tällä
tiellä, ja kehittää ulkoista ja sisäistä viestintäänsä suunnitellusti, kannustavasti ja ammattimaisesti.
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