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Osallistumisindeksi 
Skaala 1-100
n=4000 kansalaiset ja 
n=1189 päättäjät

Alue Osallistumisindeksi
Helsingin kaupunki 48
Länsi-Uusimaa 48
Etelä-Karjala 48
Pohjois-Pohjanmaa 48
Päijät-Häme 48
Kymenlaakso 48
Suomi 47
Kanta-Häme 47
Keski-Suomi 47
Vantaa ja Kerava 47
Pohjois-Savo 47
Pohjois-Karjala 47
Varsinais-Suomi 46
Pirkanmaa 46
Satakunta 46
Keski-Uusimaa 46
Etelä-Savo 46
Lappi 46
Pohjanmaa 45
Keski-Pohjanmaa 45
Etelä-Pohjanmaa 45
Itä-Uusimaa 45
Kainuu 45



Osallistumisindeksi sisältää

- Kyselyssä tunnistetut osallistumismallit
- Kyselyssä koetut vaikuttamisen mahdollisuudet kuntatasolla 
- Kyselyssä koetut vaikuttamisen mahdollisuudet hyvinvointialueen tasolla 
- Kyselyssä koetut vaikuttamisen mahdollisuudet valtakunnallisella tasolla 
- Kyselyssä arvioitu viranhaltijoiden / päättäjien toiminta osallistumisen lisäämiseksi
- Kyselyssä esitetty arvio osallistumisen kehittymisestä 
- Päättäjien innostus edistää osallistumisen eri muotoja 
- Päättäjien arvio kansalaisten roolin laajenemisesta päätöksenteossa
- Päättäjien arvio kuntansa asukkaiden valmiuksista osallistua nykyistä                  

enemmän päätöksentekoon tai sen valmisteluun



Osallistumisen tehtävä
organisaatiossa

Kyselyyn vastasi elokuun loppuun mennessä
14 hlöä 12 alueelta



Mihin osallistumisen tehtävä sijoittuu 
organisaatiossanne?

- Hyte- ja osallisuus -yksikkö / Tutkimus- ja stragia -
toimiala/konsernihallinto

- Kehittämis- ja strategiapalveluihin 
- Osaksi kehittämisyksikköä ja kumppanuuspäällikön 

tehtävää
- TKIO ja osallisuus
- Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet tulosalueelle
- Laadun ja valvonnan tulosalueelle ja yksikköön
- Erillisratkaisun mukaisesti Helsingin sote toimii   

itsenäisenä alueena, eli osallisuus on edelleen soten 
hallinnossa.



Miten osallistumisen työnkuva 
rakentuu alueellanne?
- Osana muuta tehtävänkuvaa x 4 vastausta

- Omana tehtävänkuvanaan. Tehtävän nimike?
• Yksikön päällikkö
• Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
• Kumppanuuspäällikkö
• Osallisuuskoordinaattori
• Osallisuus- ja järjestökoordinaattori
• Suunnitteilla eri tehtävänkuvia ja nimikkeitä

- Jokin muu 
• Kehittämissuunnittelija
• Tehtävä kohdentuu usean ihmisen työpanokseen
• Työnkuvaa ei ole vielä varmistettu



Miten osallistuminen on resursoitu?
- Osallisuus osa hyte-tiimin vastuita ja 

osallisuuden kokonaisuutta koordinoi noin 
4-5 hlöä ja osallisuuden / osallistumisen 
toteutuminen on koko henkilöstön ja 
asiakkaiden/asukkaiden vastuulla.

- Osallisuus kuuluu asiakaspalvelupäällikön 
tehtävänkuvaan, viiden alueellisen 
palvelupäällikön tehtävänkuvaan alueellisen 
osuuden osalta sekä järjestökoordinaattorille 
järjestöyhteistyön ja kokemustoiminnan 
kehittämisen osalta.

- Kumppanuuspäällikölle kuuluu vaikuttamis-
toimielimet (4), osallisuusvaliokunta, 
sidosryhmäyhteistyö

- Alkuun yksi siirtyvä resurssi ja toinen 
hankeresurssi

- 1 htv ja apuna viestinnän resurssia
- 50 % lautakunnan esittelijä, 1 asukas- ja 1 

asiakasosallisuuskoordinaattori, (Tulsote)
- Riittävästi. Tärkeintä on kuitenkin 

mahdollisuus vaikuttaa hallituspiirissä. Tämä 
näkyy esim. arvoissa, joista osallisuus on yksi.

- Asia on vasta valmistelussa x 3 vastausta
- Helsinki: Osallisuus ja vuorovaikutus on 

soten hallinnon yksikkö, jossa työskentelee 6 
asiantuntijaa ja 3 sosiaali-ja
potilasasiamiestä. Tehtävinä osallisuuden 
lisäksi asiakaskokemus ja palautteen hallinta. 
Varsinaisesti osallisuuden kanssa 
työskenteleviä on 3 henkilöä. Henkilöstön 
osallisuus: HR



Demokratia-teemaryhmän 
syksy 2022

Etätilaisuudet

- Ti 1.11. klo 9.00-12.00
Teema: Asukaspaneeli

- Ti 29.11. klo 9-12 
Teema: Alueiden kokeiluhanke-esittelyt 



Mitä luvassa syksylle?
- Sitran asiantuntijat tulevat mielellään  

keskustelemaan luottamushenkilöiden kanssa 
asukasosallistumisen merkityksestä ja uusista 
osallistumisen tavoista 
 Ota suoraan yhteyttä Joonakseen tai Elinaan

joonas.leppanen@sitra.fi, 
elina.eerola@sitra.fi

- Valtuutetun demokratiakirje
• hyvinvointialueille suunnatun demokratia ja 

osallisuus -teemoihin keskittyvän uutiskirje. 
• Tilaa uutiskirje täältä 

https://sitra.creamailer.fi/subscribe/bl4lsopPbfI1L

mailto:joonas.leppanen@sitra.fi
mailto:elina.eerola@sitra.fi
https://sitra.creamailer.fi/subscribe/bl4lsopPbfI1L


sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund
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