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Työstöpohjat 
hyvinvointialueiden 
osallistumistyön suunnittelulle

Tässä liitteessä on koottuna Sitran 
osallistumisen ohjelman mallipohjassa 
esiteltyjä työkaluja ja kuvaajia, joita 
hyvinvointialueet voivat hyödyntää 
osallistumistyön organisoimisessa ja 
osallistumisen ohjelman laatimisessa.

Tässä esitettyjä materiaaleja on työstetty 
Sitran koordinoimassa Demokratia-
teemaryhmässä yhdessä Sitran 
asiantuntijoiden, ajatushautomo Demos
Helsingin ja Gesund Partnersin kanssa. 

Syksyllä 2021 perustettuun Demokratia-
teemaryhmään kuuluvat Sitran lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriö, 
valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja 
Kuntaliitto sekä hyvinvointialueiden 
asukkaiden osallistumisesta ja 
demokratiasta vastaavat viranhaltijat. 
Ryhmä on osa sosiaali- ja 
terveysministeriön hyvinvointialueiden 
toimeenpanoa tukevaa Johtaminen ja 
osaaminen -teeman kokonaisuutta.

Tähän liitteeseen on koottu:
DIA 3 Päätöksentekoprosessi asukasosallisuuden näkökulmasta. 

Prosessissa kuvataan, miten asukkaiden osallistuminen kytkeytyy 
hyvinvointialueen päätöksentekoon aina aloitteista valmisteluun ja 
päätöksenteon kautta täytäntöönpanon saakka. Pohjaa voi 
hyödyntää alueen oman asukasosallistumisen prosessin 
laatimisessa.

DIA 4 Esimerkki osallisuuden roolien ja vastuiden organisoinnista 
hyvinvointialueella. Kaaviota voi hyödyntää alueen oman 
osallistumisen organisaatiorakenteen ja roolien kuvausten 
pohjana.

DIA 5 Taulukkopohja osallistumisen tavoitteista. Taulukko esittää 
hyvinvointialueen osallistumiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, 
keskeiset vastuut, aikataulun ja toimenpiteiden tilan. Taulukkoa 
voi hyödyntää hyvinvointialueen osallistumisen tavoitteiden 
asettamisessa.

DIA 6 Taulukko eräistä osallistumisen menetelmistä eri osallisuuden 
lajien mukaan. Taulukkoa voi hyödyntää hyvinvointialueen 
osallistumisen menetelmien hahmottelussa.

DIA 7-10  Kaavio ja taulukko osallistumisen mittaamisen, seurannan ja 
arvioinnin  kuvaamiseen. Kaavion avulla voidaan hahmottaa IOOI-
ketjun mukaisesti määriteltyjen osallistumisen mittareiden 
linkittyminen toisiinsa. Mittareiden määrittelyssä ja kirjaamisessa 
voidaan hyödyntää kaavion ohessa olevaa taulukkoa.

DIA 11 Runko ja muistilista osallistumisen ohjelman suunnittelun ja 
käyttöönoton eri vaiheille.

https://www.sitra.fi/hankkeet/asukasosallistuminen-hyvinvointialueilla/
https://soteuudistus.fi/johtamisen-ja-osaamisen-valmisteluryhma


Hyvinvointialueen päätöksentekoprosessi 
asukasosallisuuden näkökulmasta



Esimerkki osallisuuden rakenteesta hyvinvointialueen organisaatiossa

Mukaillen Osallisuusrakenteiden valmistelu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/03/osallisuus-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialueen-valmistelussa_fanni-ali-melkkila.pdf 10.5.2022

https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/03/osallisuus-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialueen-valmistelussa_fanni-ali-melkkila.pdf%2010.5.2022


Osallistumistyön seuranta hyvinvointialueella



Eräitä asukkaiden osallistumismenetelmiä hyvinvointialueilla



Osallistamisen toimenpiteiden yhteisvaikutuksen hahmottaminen – Esimerkkejä 
mittareista



Osallistumisen mittareiden määrittely – Esimerkkejä mittareista

OSALLISTAMISEN TOTEUTUS OSALLISTAMISEN TAVOITTEET



Osallistamisen toimenpiteiden 
yhteisvaikutuksen hahmottaminen
(Vaikuttavuuden ekosysteemi)

Osallistumisen mittareiden määrittely
(Vaikuttavuusketju)



Kaavion työstöpohja



Runko osallistumisen ohjelman suunnittelulle ja käyttöönotolle
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