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Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon
demokratiaryhmän loppuraportista:
Eläintarhan johtokunta toteaa, että on hyvä, että suunnitelma ja selvitys
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian
edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden lisäämiseksi on vihdoin tehty
kaupungin hallinnossa.
Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia. Eläintarhan
johtokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja lausua oman
näkökantansa erityisesti seuraavien toimenpiteiden osalta:
Raportin kohta 4 Valmistelun avoimuuden lisääminen
Toimenpide 4:
Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti
käytettävissä ja hyödynnettävissä.
Toimenpiteen 4 kohdalla raportissa todetaan, että ”Kaupungin
tarjoamia osallistumis-, vuorovaikutus- ja palautepalveluja kehitetään ja
helppokäyttöisyyttä lisätään (henkilöstön palautekanava esimerkkinä)
sekä tehostetaan osallistumisviestintää. Kootaan läpileikkaus kaikista
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat
kehittävät tällä hetkellä. Selvityksen pohjalta laaditaan
toimintasuunnitelma kansalaisten voimaannuttamisesta verkossa ja
valitaan kärkihankkeet 31.3.2012 mennessä.”
Korkeasaaren eläintarha on mielellään mukana osallistumis-,
vuorovaikutus- ja palautepalvelujen kehittämistyössä. Korkeasaari
näkee hyvin kannatettavana, että helsinkiläiset osallistetaan ”meidän
Korkeasaaren” rakentamiseen osana Korkeasaaren kehittämistä ja
yleissuunnitelmatyötä.
Korkeasaaren ensimmäinen osallistamispilotti voisi olla Kalasataman
metroasemalle sijoittuva Korkeasaaritila, jonka yksi tärkeä kohderyhmä
ovat nuoret. Korkeasaari voisi osallistaa nuoria ja muutoinkin
helsinkiläisiä tilan ja siellä tarjolla olevien sisältöjen suunnittelussa.
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Samalla Korkeasaari voisi sitouttaa nuoria lajiensuojelun tematiikkaan.
Korkeasaari tekisi tämän mielellään yhteistyössä Ruudin kanssa.
Korkeasaaren yleissuunnitelmatyön yhteydessä osallistamista voitaisiin
harjoittaa laajemminkin esim. sosiaalisen median (mm. twitter ja
Facebook) kautta. Samalla Korkeasaari saisi rakennettua Korkeasaaribrändiä kansainvälisestikin. Korkeasaari haluaisi olla tällä yksi
"kansalaisten voimaannuttaminen verkossa" kärkihankkeista sillä
edellytyksellä, että virastolle myönnetään lisärahoitus hankkeen
toteuttamiseksi.
Raportissa todetaan myös toimenpiteen 4 kohdalla, että ”Laaditaan
suunnitelma siitä, miten digitaalisessa muodossa oleva kaupungin
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on kaupunkilaisille
mahdollisimman saavutettavaa ja kaupungin ulkopuolisessa
toiminnassa jatkohyödyntämisen mahdollistavaa.”
Korkeasaari on tässäkin mielellään mukana siten, että Korkeasaaren
kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelmatyö tehdään läpinäkyväksi ja
siihen liittyvät dokumentit viedään julkisesti esille. Tiedotuskanavina
hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeita eli mennään sinne, missä
ihmiset ovat jo tottuneet vaikuttamaan omilla nimillään ja jotka ovat
tiloja, joita he seuraavat päivittäin.
Raportin toimenpide-esitys 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista
ja niiden käytön kustannuksista.
Korkeasaaren eläintarha pohtii, että onko sillä tulevaisuudessa
mahdollisuus tarjota tiloja lajien/luonnon/ympäristösuojelun eteen
tekeville kansalaisjärjestöille ja mahdollisuutta olla rakentamassa
heidän kanssaan yhteistyössä kansalaisfoorumia.
Lopuksi eläintarhan johtokunta toteaa, että alueellisen demokratian
kehittämis- ja edistämistyössä kaupungin hallinnossa on syytä seurata
tarkasti kuntarakenneuudistusta, jotta päällekkäiseltä hallinnolliselta
työltä vältytään. Kuntalain ja kuntien rakenneuudistuksen yhteydessä
on hyvä mahdollisuus kehittää myös kuntien itsehallintoa ja pohtia
keinoja paikallisen demokratian vahvistamiseen.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475
jenni.ahtiainen(a)hel.fi
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Päätösehdotus
Eläintarhan johtokunta päättänee antaa seuraavan lausunnon
demokratiaryhmän loppuraportista:
Eläintarhan johtokunta toteaa, että on hyvä, että suunnitelma ja selvitys
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian
edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden lisäämiseksi on vihdoin tehty
kaupungin hallinnossa.
Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia. Eläintarhan
johtokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja lausua oman
näkökantansa erityisesti seuraavien toimenpiteiden osalta:
Raportin kohta 4 Valmistelun avoimuuden lisääminen
Toimenpide 4:
Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti
käytettävissä ja hyödynnettävissä.
Toimenpiteen 4 kohdalla raportissa todetaan, että ”Kaupungin
tarjoamia osallistumis-, vuorovaikutus- ja palautepalveluja kehitetään ja
helppokäyttöisyyttä lisätään (henkilöstön palautekanava esimerkkinä)
sekä tehostetaan osallistumisviestintää. Kootaan läpileikkaus kaikista
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat
kehittävät tällä hetkellä. Selvityksen pohjalta laaditaan
toimintasuunnitelma kansalaisten voimaannuttamisesta verkossa ja
valitaan kärkihankkeet 31.3.2012 mennessä.”
Korkeasaaren eläintarha on mielellään mukana osallistumis-,
vuorovaikutus- ja palautepalvelujen kehittämistyössä. Korkeasaari
näkee hyvin kannatettavana, että helsinkiläiset osallistetaan ”meidän
Korkeasaaren” rakentamiseen osana Korkeasaaren kehittämistä ja
yleissuunnitelmatyötä.
Korkeasaaren ensimmäinen osallistamispilotti voisi olla Kalasataman
metroasemalle sijoittuva Korkeasaaritila, jonka yksi tärkeä kohderyhmä
ovat nuoret. Korkeasaari voisi osallistaa nuoria ja muutoinkin
helsinkiläisiä tilan ja siellä tarjolla olevien sisältöjen suunnittelussa.
Samalla Korkeasaari voisi sitouttaa nuoria lajiensuojelun tematiikkaan.
Korkeasaari tekisi tämän mielellään yhteistyössä Ruudin kanssa.
Korkeasaaren yleissuunnitelmatyön yhteydessä osallistamista voitaisiin
harjoittaa laajemminkin esim. sosiaalisen median (mm. twitter ja
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Facebook) kautta. Samalla Korkeasaari saisi rakennettua Korkeasaaribrändiä kansainvälisestikin. Korkeasaari haluaisi olla tällä yksi
"kansalaisten voimaannuttaminen verkossa" kärkihankkeista sillä
edellytyksellä, että virastolle myönnetään lisärahoitus hankkeen
toteuttamiseksi.
Raportissa todetaan myös toimenpiteen 4 kohdalla, että ”Laaditaan
suunnitelma siitä, miten digitaalisessa muodossa oleva kaupungin
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on kaupunkilaisille
mahdollisimman saavutettavaa ja kaupungin ulkopuolisessa
toiminnassa jatkohyödyntämisen mahdollistavaa.”
Korkeasaari on tässäkin mielellään mukana siten, että Korkeasaaren
kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelmatyö tehdään läpinäkyväksi ja
siihen liittyvät dokumentit viedään julkisesti esille. Tiedotuskanavina
hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeita eli mennään sinne, missä
ihmiset ovat jo tottuneet vaikuttamaan omilla nimillään ja jotka ovat
tiloja, joita he seuraavat päivittäin.
Raportin toimenpide-esitys 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista
ja niiden käytön kustannuksista.
Korkeasaaren eläintarha pohtii, että onko sillä tulevaisuudessa
mahdollisuus tarjota tiloja lajien/luonnon/ympäristösuojelun eteen
tekeville kansalaisjärjestöille ja mahdollisuutta olla rakentamassa
heidän kanssaan yhteistyössä kansalaisfoorumia.
Lopuksi eläintarhan johtokunta toteaa, että alueellisen demokratian
kehittämis- ja edistämistyössä kaupungin hallinnossa on syytä seurata
tarkasti kuntarakenneuudistusta, jotta päällekkäiseltä hallinnolliselta
työltä vältytään. Kuntalain ja kuntien rakenneuudistuksen yhteydessä
on hyvä mahdollisuus kehittää myös kuntien itsehallintoa ja pohtia
keinoja paikallisen demokratian vahvistamiseen.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475
jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: 310 64047
jannika.joutsenniemi(a)hel.fi
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