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Osallisuus ja megatrendit

Osallisuus 
– kenen ääni 

kuuluu tai ei kuulu?

Keskitetyt 
päätökset vs

laaja osallisuus

Verkostot vs
kuplat

Maaseutu vs
kaupunki vs

monipaikkaisuus
Yksilökeskeisyys 
vs yhteisöllisyys



Meille osallisuus on osallistumista ja kuulumista

 Ihminen on oman elämänsä keskiössä ja oman arkensa 
asiantuntija.

Osallisuus syntyy vuorovaikutuksessa oman lähiyhteisön ja 
–ympäristön kanssa.
 mahdollisuus vaikuttaa itseään ja lähiyhteisöään koskeviin asioihin

 mahdollisuus tehdä asioita, jotka ovat merkityksellisiä itselle ja myös muille

 mahdollisuus olla osa isompaa ilmiötä tai joukkoa



”Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus kasvaa siihen 
täyteen potentiaaliin, joka hänellä on.

Silloin ihminen kykenee rakentamaan itselleen 
hyvän elämän ja pystyy antamaan oman 
panoksensa yhteiseksi hyväksi.”



Lisää vuoropuhelua osaksi kuntien 
strategiatyötä ja palvelujen kehittämistä



Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja 
vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 

- kuntalaki 22§



palvelulupaus

Kuulemme kuntalaisia uusilla ja luovilla tavoilla. 
Menemme sinne, missä ihmiset ovat – kouluun, 
kauppaan, kirjastoon, torikahvilaan tai leikkipuistoon.

Tuomme kuuluviin myös ne äänet, jotka eivät aina 
helposti kuulu.

Emme tuota aanelosia arkistoon, vaan teemme 
kuulemisten tuloksia näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi 
yhdessä kunnan ja kuntalaisten kanssa.



Osallisuustyön kuntakumppanit



Osallisuus kunnan kehittämisessä ja johtamisessa

 Poliittiset päättäjät, viranhaltijat ja 
kuntalaiset yhdessä – edustuksellisen 
demokratian rinnalle uusia 
lähidemokratian muotoja

 Missä, milloin ja miten osallistetaan?

 Mitä saadulla tiedolla tehdään? 
Kunnioitetaanko sitä mitä kuullaan? 
Aitoa vai näennäistä?

 Onko kuntalaisten arki kunnan 
toimintojen perustana? Ohjaako 
kunnan toimintoja?

 Ovatko kuntalaiset 
päätöksentekoprosesseissa koristeita 
vai aitoja kumppaneita?



Vuoropuhelu on tiedonkeruuta

 Ihmisten arki tutuksi ja päätöksenteon tueksi. 

 Kokemustiedon kerääminen
 Saadaan tietoa, joka täydentää muuta olemassa olevaa 

tietoa.

 Asiantuntijuuden jakaminen ja tunnistaminen uudella tavalla.

 Kerätään tietoa, jonka perusteella voi päättää jotain.

 Keskeistä se, mitä saadulla tiedolla tehdään.

 Ihmisten/kuntalaisten oman aktiivisuuden herättäminen –
miten tämä voitaisiin tehdä yhdessä?



Osallisuusprosessien vaiheet

Tutustuminen ja 
kuuntelu –

Mitä ihmiset 
ajattelevat 

omasta 
arjestaan?

Tärkeiden 
asioiden 

tunnistaminen –

Mikä on ihmisille 
ja yhteisölle 

tärkeää? 

Asioiden 
vieminen  
yhteiseen 

keskusteluun –

viranhaltijoiden, 
poliittisten 
päättäjien, 
paikallisten 

yhdistysten ja 
yksittäisten 

kuntalaisten 
kesken. 

Konkretia –

Tehdään 
konkreettisia 

tekoja. Tartutaan 
niihin asioihin, 
joihin ihmiset 

ovat itse valmiita 
tarttumaan. 



Mikä yhdistää onnistuneita 
osallisuusprosesseja?

Selkeä tavoite ja tarve
• Mihin haetaan näkökulmia, ratkaisuja tai uusia menetelmiä? 
• Miten ohjaa taloutta ja toimintaa?

Kumppaneiden sitoutuminen ja ”dreamteam”
• osallisuuden kehittäminen ei ole näennäistä  
• mukana on ihmisiä, jotka saavat muutkin innostumaan

Osallisuusosaaminen
• ymmärrys siitä, että osallisuus ei synny hetkessä vaan vie aikaa
• halu ja kiinnostus oppia ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä



 Osallisuuden kokemus – halu tehdä 
jotain yhteiseksi hyväksi – syntyy 
uudenlaista yhdessä tekemistä

 Tavoitetaan ihmisiä joita on vaikea 
tavoittaa.

 Syntyy uudenlaisia kumppanuuksia 
esim. kuntien ja järjestöjen kesken.

 Paremmin tarpeita vastaavat 
palvelut

 Rahallista säästöä esim. työllisyyden 
”sakkomaksuissa”

Osallisuuden hyötyjä/tuloksia



Yhdellä kysymyksellä pääsee hyvin liikkeelle: 
”Kuka (kenen näkökulma) tästä puuttuu?”
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