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Tiivistelmä kokeiluista

Tiivistelmä kokeilusta

- Hankkeessa tavoitteena on 
kehittää hyvinvointialueen 
asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia ja -
tapoja hyvinvointialueen 
palveluiden suunnittelussa ja 
kehittämisessä. Tavoitteena on 
saada aikaan aktiivinen 
asukaspooli, joka osallistuu 
aktiivisesti hyvinvointialueen 
palveluiden suunnitteluun, 
arviointiin ja kehittämiseen. 

Hankkeen työntekijät
Janne Leinonen + asiakaskokemus 
ja osallistumisen tiimi

Kohderyhmä
Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaat

Yhteistyökumppanit 
Sitra, Data- ja viestintävirasto (DVV), 
poolin toimittaja, Yhteistyökumppani 
asukasselvityksen tekemiseen, 
Tilastotieteilijä, 
Markkinoinnin/viestinnän 
yhteistyökumppani, Hyvinvointialueen 
digitaalisten palvelujen kehittäjät, 
DigiFinland 

Mahdollisesti
Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan 
liitto, AI-kumppani, 

Asiantuntijayhteistyö: Digitaalisen 
paneelin konseptikehittäminen , 
Digitaalisen paneelin fasilitointiosaaja

Kokeilun kesto02/2023–12/2024



Tavoitteet

- Hankkeen tavoitteena on ymmärtää asukkaiden näkökulmasta ne tekijät, jotka 
houkuttelevat mukaan asukaspooliin ja sitä kautta päätöksenteon ja palvelujen 
kehittämisen prosessiin. 

- Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistumisen tunnettuutta, tehdä osallistumisesta 
näkyvää, helppoa ja tavoitettavaa. 

- Hankkeen tavoitteena on luoda ja kokeilla uusia vaihtoehtoja asukkaiden osallistumiseen, 
ja nivoa yhteen erilaisia osallistumisen tapoja, jolloin kokonaisymmärrys asukkaiden 
näkökulmaan paranee. 

- Hankkeen jälkeen on luotu hyvinvointialueen asukkaista muodostuva asukaspooli, jolla 
kyetään nopeasti löytämään asukkaita, tarvittaessa tilastollisesti edustavasti, erilaisiin 
osallistumisen menetelmien kautta tuomaan äänensä päätöksentekoon ja palvelujen 
suunnitteluun.



Vaikuttavuusketju – Miten mitataan?



Aikataulu



Tulokset ja vaikuttavuus

- Menetelmän asukaspooliosion käytänteet ja markkinointisuunnitelma kokeiluineen rakennetaan 
hankkeessa. Näistä luodaan konsepti, joka on levitettävissä kansallisen tason konseptiksi 
hyvinvointialueilla. 

- Uutuusarvona on hyvinvointialueen asukaspooli, jonka vaikuttavuutta ja jäsenten määrää 
kasvatetaan yhteistyöllä muiden alueellisten julkisen puolen toimijoiden kanssa, jolla sama tai 
osittain sama asukaskunta.

- Kyselyjärjestelmä, jonka avoimet vastaukset käsitellään tekoälyn avulla tuo uutuusarvona 
näkemyksen siitä, miten tekoäly toimii yksittäisten kyselyjen parina. 

- Hyvinvointialueille uusien osallistumisen menetelmien kokeilut liitettynä asukaspooliin tuovat 
ymmärrystä poolin todellisesta hyödystä osallistumisen tukijärjestelmänä. 

- Hankkeen tuotokset edustavat systeemisessä muutoksessa osallistamisen arkipäiväistämisen ja 
normalisoitumisen askelta. Osallistuminen ja osallistaminen eivät ole toiminnasta erillisiä 
toimintoja raskaine vaiheineen. Osallistuminen ja osallistaminen perustuvat helppouteen, 
yksilöllisiin tarpeisiin ja vahvaan liittymiseen palvelujen kehittämiseen ja/tai päätöksentekoon. 
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