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Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen 
ja järjestöyhteistyö

Tuotoksena 31.11. Mennessä

• Maakunnallinen järjestöyhteistyön malli & Maakunnallinen osallisuuden malli

• Hyötytavoitteet: 

• Asukkaiden mahdollisuudet osallistua palveluiden kehittämiseen paranee 

• Sote-palveluita tuottavien ja järjestävien organisaatioiden

• ymmärrys järjestöjen merkityksestä sekä kyky kehittää sote-palveluitaan järjestöjen kanssa yhteistyössä lisääntyy.

• ymmärrys osallisuudesta ja kyky kehittää asiakasosallisuutta sotepalveluissa lisääntyy

• Ohjelmia työstetään ja testataankuntien, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

• Jalkautus osin maakunnallisen ja kuntien hyvinvointiohjelman kautta. 

a) Väliaikaishallinnon kanssa jatketaan mallien hyödyntämistä hyvinvointialueen valmistelussa.

b) Kunnat ottavat mallit käyttöön



Käytännössä: Isoja periaatteita ja käytännöllisiä ohjeita

Isot periaatteet

• Laatukuvaukset ja muut ohjeet: Mikä on hyvää ja toimivaa

• Eri ryhmien ja näkökulmien huomioimisen varmistaminen

• Yhteiset käytännöt ja pelisäännöt

• Termistö => jaettu kieli auttaa yhteistyössä

Käytännölliset ohjeet

• Miten homma haltuun?

• Vuosikellot

• Lomakkeet

• Prosessikuvaukset



Kohti marraskuuta

• Yhteistyöverkostot käynnistyneet

• Mallien valmistelu yhdessä verkostojen
toimijoiden kanssa

Touko-heinäkuu

• Verkoston kanssa
mallit valmiiksi
avoimeen
kommentointiin

Elokuu

•Avoin
kommentointi

•Osallisuusfoorumi

Syys-lokakuu

•Verkoston kanssa 
mallien viimeistely 
avoimen 
kommentoinnin 
pohjalta

•Teemoitetut
työpajat

Marraskuu

•Jalkauttaminen



Monenlaista osallisuutta
Osallisuuden lähestymistapoja on runsaasti.

○ Osallisuutta voidaan jaotella mm. asukas-, asiakas- ja päätöksenteko-osallisuuteen.

○ Tärkeää on hahmottaa se, että osallisuus on asiakasosallisuutta laajempi käsite.

○ Asukasosallisuus = Vapaaehtoista osallistumista yhteisten asioiden ideointiin ja suunnitteluun

○ Demokratiaosallisuus = Vapaaehtoista osallistumista päätöksentekoon

○ Asiakasosallisuus = asiakkaan osallistuminen omien palveluiden suunnitteluun.

Osallisuutta voidaan jaotella myös osallisuuteen omassa elämässä, osallisuuteen yhteisöissä ja vaikuttamisprosesseissa ja osallisuuteen yhteisestä 
hyvästä

 Osallisuus omassa elämässä = Mahdollisuus elää omannäköistä elämää; mahdollisuus määritellä, mihin toimintaan tai palveluun osallistuu

 Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa = Mahdollisuus kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin sekä vaikuttaa itselleen 
tärkeisiin asioihin; mahdollisuus saada tukea vaikuttamiseen

 Osallisuus yhteisestä hyvästä = Mahdollisuus yhdessä tekemiseen; mahdollisuus päästä nauttimaan yhteisestä hyvästä ja osallistua yhteisen hyvän 
tuottamiseen ja jakamiseen. Yhteinen hyvä on toimintaa ja arvoja, josta seuraa arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin.



Kohtaamispaikkojen rooli osallisuuden ja järjestöyhteistyön malleissa?

Osallisuus

○ Asukasosallisuus = Vapaaehtoista osallistumista yhteisten 
asioiden ideointiin ja suunnitteluun

○ Demokratiaosallisuus = Vapaaehtoista 
osallistumista päätöksentekoon

○ Asiakasosallisuus = asiakkaan osallistuminen omien palveluiden 
suunnitteluun.

○ Henkilökohtainen, edustuksellinen ja viiteryhmällinen

Järjestöyhteistyö

Toistuvat rutiinit

Yhteistyöelimet

Viestintä

Yhdessä kehittäminen

Mitä toiveita – mitä lupauksia / tarjottavaa



Kiitos

Arto lampila projektipäällikkö
Osallisuus ja järjestöyhteistyö
050 312 5271 (huom, linja ei vielä käytössä)
arto.lampila@jyvaskyla.fi
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