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Tapaamisen koonti



Osallistumisen ohjelma - missä mennään alueilla?

Demokratia-teemaryhmän viidennessä tapaamisessa suunnattiin katseet osallistumisen ohjelman ja osallistumisen 

rakenteiden valmisteluun sekä kuultiin esimerkkejä alueilla tehtävästä valmistelutyöstä. 

Mihin osallistuminen sijoittuu alueiden 

organisaatiorakenteissa ja suunnitelmissa? (8 

vastausta)

• Useammalla alueella osallisuus on huomioitu 

tai tullaan huomioimaan hallintosäännössä ja 

/ tai erillisessä osallisuusohjelmassa

• Osalla alueista osallisuus vahvasti kirjattuna 

hyvinvointialuestrategiaan tai 

palvelustrategiaan

• Osallisuus voi olla kytkettynä myös viestinnän, 

markkinoinnin ja asiakaskokemuksen 

yhteyteen

• Osallistumisen raportointi voi tapahtua osana 

hyvinvointikertomusta, jolloin se kytkeytyy 

osaksi hyte-toimintaa.

Osallistumisen ohjelman valmistelun nykytila (6 vastausta)

• Etelä-Pohjanmaalla hyväksytty osallisuuden ohjelman pohja yhdyspintajaostossa. 
Mietityttää, miten ohjelmasta saadaan varmasti osallistava ja miten tuloksia 
mitataan

• Etelä-Karjalassa ollaan arvioimassa nykytilaa (missä ollaan, mikä toimii, missä 
kehitettävää) Eksoten osallistu- ja vaikuta -ohjelman pohjalta. Erityisesti 
mietityttää seurantaan ja arviointiin liittyvät kysymykset

• Etelä-Savossa osallisuusohjelma olemassa, jota päivitetään hyvinvointialueelle

• Keski-Uudellamaalla päivitetään nykyinen Keusoten osallisuusohjelma. Tällä 
hetkellä suunnittelussa alueellisten vaikuttamistoimielinten sekä asukaskehittäjä / 
asukasraati -työpajat. Hallintosääntöä valmistellaan ja alueelliset 
vaikuttamistoimielimet nimetään huhtikuun lopussa

• Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella hahmotellaan osallisuusohjelman 
luonnosta, johon sisältyy mm. ohjelman tarkoitus, hallinnolliset rakenteet ja 
vaikuttamistoimielimet

• Satakunnassa aikataulutettu osallisuusohjelman aloittaminen vuoden 
loppupuoliskolle



Tapaamisen oivallukset

Demokratia-teemaryhmän tapaamisessa kuultiin osallisuuden / osallistumisen ohjelman valmistelusta 
Pohjois-Pohjanmaan- sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla. Lisäksi käytiin läpi esimerkkejä ja hyviä 
käytäntöjä valmistelutyön tueksi. Moni tapaamisen osallistuja koki, että konkreettiset ideat tulivat nyt 
tarpeeseen

• Alueille arvokasta oli saada konkreettisia työkaluja siihen, kuinka osallisuustyötä 
kehitetään, vahvistetaan ja viedään rakenteisiin. 
On suuri haaste tehdä osallistumisesta koko alueen yhteinen asia. Alueiden esimerkkien selkeät 
vastuuhenkilöt ja systemaattisuus osallisuustyön vahvistamisessa ja rakenteisiin viemisessä teki osallistujiin 
vaikutuksen. Kokemusasiantuntijoiden käyttö kiinnitti huomiota

• Todettiin, että suunnitelmien toteutusta tulisi seurata eri osallisuuden tasoilla. Näkyvyyttä henkilöstön 
kautta tähän työhön voisi tuoda esimerkiksi nimeämällä henkilöstön joukosta osallisuusagentteja, jotka 
toimisivat kaikupohjana sille, toteutuuko osallisuus käytännössä. Yhdyspinta kuntien kanssa pohditutti –
kuinka sitä voi hyödyntää osallistumisen edistämisessä?

• Esimerkit osallistumisen ohjelmasta olivat myös hyödyllisiä. Ei ole yhtä tapaa laatia 
osallistumisen ohjelmaa. Alueet saivat työkaluja siihen, kuinka omaa osallistumisen mallia voisi 
tarkastella. Alueita kiinnostivat niin erilaiset ideat rakenteista ja toimintatavoista, joilla mallia voi 
tarkastella kuin osallisuuden eri näkökulmat ja tasot

"Koko teemapäivä 

on ollut uutta tietoa 

ja ideoita täynnä”

"Oli todella hyvät 

esitykset alueilta"


