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Makrotaso: 

normatiiviset 

tulokset

Mesotaso: 

sisällölliset ja 

välineelliset 

tulokset

Mikrotaso:

yksilölliset 

tulokset

Osallisuus-

mekanismit

Lähde: Restall 2013

demokraattiset arvot, 

osallisuuden kokemukset 

(syrjäytymisen vastakohtana)

Sisällölliset:(poliittisten) päätösten laatu, 

paremmat käytännöt ja palvelut

Välilliset: legitimiteetti, vastuullisuus, 

kansalaisosallisuus, tutkittu tieto, 

kustannusten lasku, kokemukset ja 

ideat

itsetunto, vahvuudet, 

voimaantuminen

”Osallisuuden ja osallistumisen tuloksia”



Millä perusteella valitaan 

”osallisuusmekanismit” 

• Minkälaisia tuloksia/vaikutuksia tavoitellaan?

– Mikro/meso/makrotaso

– Kohtaaminen/palveluiden kehittäminen/poliittinen 

päätöksenteko

• Heikoimmassa asemassa olevien tukeminen, 

koulutus? Ammattilaiskieleen ja valtaan liittyvät 

kysymykset?

– Miten saadaan erilaiset kuntalaiset ja palveluidenkäyttäjät 

mukaan

• Resursointi? 

– Kuka tekee, mitä maksaa



Tehtäväksianto

• Nykytila

• Osallisuus muutosprosessin aikana ad 12/2018

• Osallisuus-toimintasuunnitelma uudelle maakunnalle 

”kansalais- ja asiakasosallisuus vuonna 2019”

– Osallisuus suhteessa maakunnan päätöksentekoon 

(järjestämiseen)

– Osallisuus suhteessa maakunnan liikelaitoksen toimintaan 

(tuottamiseen)

– Asiakaskohtaaminen, prosessien kehittäminen, palveluiden 

arviointi

• Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta 



Osallisuus

• Osallisuustyöryhmä ei pyrkinyt tyhjentävästi 

määrittelemään osallisuuden käsitettä, vaan lähestyi 

asiaa käytännönläheisesti. Keskustelun perusteella 

määriteltiin osallisuudelle neljä ulottuvuutta: 

– kansalaisvaikuttaminen/lähidemokratia (asukasosallisuus, 

vaikuttamista yhteisiin asioihin)

– sosiaalinen inkluusio (mukana olemista, kuulumista johonkin 

ryhmään tai joukkoon, osallistumista ja yhdessä tekemistä, 

syrjäytymisen vastavoima) 

– osallisuus palveluissa (palveluiden kehittäminen, arviointi, 

järjestäminen)

– osallisuuden kokemus (vahvistaa hyvinvointia, kuulluksi 

tuleminen, kohtaaminen)



Kuntalais- ja asiakasosallisuus, yhteenveto 

nykytilasta välitehtävien perusteella

• Poliittisen päätöksenteko, kansalaisvaikuttaminen (makrotaso)

– Edustuksellinen demokratia, luottamusmiehet, neuvostot/opiskelijakunta

– Lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

– Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta

– Järjestöyhteistyö, yhdistykset

– Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, kansalaisinfot, lausuntopyynnöt

• Palveluiden järjestäminen ja kehittäminen (mesotaso)

– Asiakas/kansalaisraadit/käyttäjäneuvostot

– Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, kansalaisinfot, lausuntopyynnöt

– Järjestöyhteistyö, yhdistykset

– Vapaaehtoistoiminta

– Kyselyt, asiakaspalaute (paperinen ja sähköinen), valitukset, kantelut, muistutukset

– Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta 

– Kokemustoimijat

• Kohtaaminen ja osallisuuden kokemus (mikrotaso)

– Asiakasosallisuus omassa asiassa (hoito, kuntoutus, palvelu, opinnot)

– Lähiyhteisön huomioiminen

– Järjestöyhteistyö, yhdistykset

– Vapaaehtoistoiminta



Osallisuus muutosprosessin aikana ad 

12/2018

• Osallisuustyöryhmä haluaa nostaa esiin erityisesti kolme teemaa: 

– tiedottamisen, 

– kuulemisen ja 

– kohtaamisen 

• Työryhmä esittää, että jatkossa kaikkiin sotemaku-työryhmissä 

tulee olla mukana asukasedustus. 

• Jokaisen työryhmän tulee osana omaa työ- tai 

toimintasuunnitelmaansa laatia ”osallisuussuunnitelma”, jossa 

kuvataan se, miten osallisuus toteutuu työryhmätyöskentelyssä. 

• Jotta asukasosallisuus voisi toteutua valmisteluprosessin aikana, 

tarvitaan sekä koordinointia että riittävää resursointia. 



Osallisuus-toimintasuunnitelma uudelle 

maakunnalle ”kansalais- ja 

asiakasosallisuus vuonna 2019”

• Asenne- ja toimintakulttuurin muutos

• Maakunnan päättäjien ja työntekijöiden systemaattista koulutus

• Riittävä resursointi ja koordinointi 

• Suunnitelmallinen ja monikanavainen viestintä

– Huomioitava maakunnan viestintäsuunnitelmassa

• Osallisuus suhteessa maakunnan päätöksentekoon 

(järjestämiseen)

• Osallisuus suhteessa maakunnan liikelaitoksen toimintaan 

(tuottamiseen)

• Osallisuus kehittämis- ja tutkimustoiminnassa 



Jatkotyöskentely

• Osallisuuden tulee olla sote- ja maakuntauudistuksessa arvo 

itsessään ja kaiken kehittämisen ja toiminnan läpäisevä 

teema. 

• Toteutuakseen se vaatii asenne- ja toimintakulttuurin 

muutosta, riittävää resursointia ja koordinointia. 

• Osallisuus tulee saada uuden Etelä-Pohjanmaan maakunnan 

rakenteisiin. 


