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Lähtötilanne – uusi hallintosääntö ja lainsäädännön velvoitteet

• Helsingin kaupungin hallintosääntö 27§
”Kaupunkilaisten ja palvelunkäyttäjien osallistumisoikeus”
--- Toimialoilta edellytetään omaa osallisuusmallia.

• Kuntalaki 26§-29§
Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus (Nuorisovaltuusto, Vanhusneuvosto, 
Vammaisneuvosto ja viestintä)

• Maakuntalakiluonnos (22.12.2016) 23 § : Maakunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. 

• Sote-järjestämislakiesitys 34§ Asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet

• Muu lainsäädäntö (mm. Suomen perustuslaki, SHL, PotL, ThL,HL, LSL jne.)



13.10.2017
Helsingin kaupunki 
Kaupunginkanslia

1. Käyttäjien osallisuus
Toimivat ja reilut palvelut
Palveluiden ja kaupungin käyttäjälähtöinen kehittäminen
yhdenvertaisuus huomioiden.

2. Alueellinen vaikuttaminen
Omaleimaiset ja yhteisölliset alueet
Paikkaperustainen kehittäminen ja yhdessä tekeminen
alueellisissa yhteistyön ja viestinnän rakenteissa.

3. Aktivismi ja omaehtoisen toiminnan muodot
Meidän Stadi
Kaupunki yhteisöllisyyden, vaikuttavien tekojen
ja kohtaamisten paikkana ja mahdollistajana.

4. Asiointi ja asiakaskokemus
osallistumisen ja vuorovaikutuksen rakentajana
Olet tullut juuri oikeaan paikkaan, Myönteinen ja yhtenäinen 
palvelukulttuuri ja vuorovaikutteinen
viestintä positiivisen kaupunkikokemuksen välittäjänä.

5. Kaupungin toiminta
ja päätöksenteko
Avoin ja osallistava 
Helsinki
Kaupungin 
monipuoliset 
osallistumisen ja 
vaikuttamisen kanavat 
ja menetelmät 
verkossa ja kasvokkain.

Kaupunkilaisten 
tieto ja 
osaaminen

Yhdessä 
parempaa 
kaupunkia

Hyödynnetään 
kaupunkilaisten 
ja yhteisöjen 
asiantuntemusta 
ja osaamista 
kaupungin 
toiminnan ja 
palvelujen 
kehittämisessä 
sekä 
päätöksenteon 
valmistelussa.

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin rakennusosat



Maakunnan rakenteilla oleva osallisuusmalli (THL)

Mitä tavoitellaan? 

1. Otetaan asiakkaat ja asukkaat 

mukaan tasavertaisina 
kumppaneina palveluiden 
suunnitteluun, tuottamiseen ja 
kehittämiseen maakuntien 
järjestämisvastuulla olevassa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

2. Tuotetaan toimintamalli, 

kuinka asiakkaiden kokemustieto 
ja kehittämisideat välittyvät 
virkamiesjohdolle ja poliittiseen 
päätöksentekoon.

3. Parannetaan henkilöstön 

ymmärrystä väestön 
palvelutarpeista. 



Miksi meidän pitää onnistua osallisuuden edistämisessä? 

• Hyvä asiakaskokemus johtaa vaikuttavampiin palveluihin.

• Kuntalaisilla on osaamista ja halua tulla mukaan kehittämään palveluja, käyttäjälähtöiset palvelut ovat 
parempia ja tuloksellisempia.

• Asiakkaan oma sitoutuminen hoito- ja palvelusuunnitelmaan edellyttää osallisuuden kokemista koko 
prosessin ajan.

• Kiinnittämällä erityistä huomiota osallisuuteen voidaan lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja 
hyvinvointia sekä palveluissa että kansalaisyhteiskunnassa.

• Sote-palvelut eivät yksin onnistu hyvinvoinnin lisäämisessä. Tarvitaan kumppanuuksia ja toisten 
osaamista.

• Kilpailukykyisyys edellyttää onnistumista kaikissa nelimaalin osioissa.



Näkökulmia osallisuuteen

Yhteiskunnallinen taso

• Eriarvoistumisen ehkäisy, tasa-arvo, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus.

Inhimillinen taso

• Tiedon saanti ja vaikutusmahdollisuudet, hyvinvointi, voimaantuminen, kasvu.

Kilpailukyky

• Asiakaskokemus ja palvelujen saavutettavuus, palvelujen laatu, organisaation maine.

Henkilöstön osaaminen

• Osallisuuden rakenteet ja menetelmät, neuvonta, ohjaus, tiedotus, vaikutuskanavat.



Osallisuus tarkoittaa meillä sitä, että…

Turvaamme tiedon 
saannin

• Internet ja some

• Neuvontapalvelut

• Ohjaus ja etsivä työ

• Hyvinvointia edistävät 
kotikäynnit

• Vertaistuki

• Asiakkaiden 
digitaalinen osaaminen

• Erityisryhmien 
huomioiminen

Otamme kuntalaiset 
mukaan kehittämiseen

• Asukas- ja asiakasraadit

• Neuvostot

• Kokemusasiantuntijat

• Käyttäjälähtöinen 
kehittäminen ja 
suunnittelu

• Asiakkaiden antamat 
ideat hyötykäyttöön

• Palvelujen 
uudistamisessa 
vuorovaikutussuunnittel
u

Palveluissamme 
syntyy erinomaisia 
asiakaskokemuksia 

• Kaikissa palveluissa 
kootaan palautetta

• Saatu palaute näkyy 
toiminnan johtamisessa

• Palautteisiin vastataan 
nopeasti (alle 5vrk)

• Saadusta palautteesta 
viestitään asiakkaille ja 
kuntalaisille

• Vuorovaikutustaitoihin 
panostetaan

Tuemme yhteisöllisyyttä ja 
alueellista vaikuttamista

• Yhteisöjen aktiivinen 
tukeminen ja verkostoista 
huolehtiminen

• Säännöllinen palaute 
kumppaneilta (yhteisöt, 
järjestöt)

• Tilojen käytön 
mahdollistaminen

• Vapaaehtoistoiminta

• Alueellinen tasapaino ja 
yhdenvertaisuus

Asiakkaalla on aktiivinen 
rooli omassa 
palveluprosessissaan

• Hoito/palvelusuunnitelma

• Itse- ja omahoito

• Digitaaliset palvelut

• Omavalvonta

• Palvelusetelit

• Valinnan vapaus

• Osallisuus on 
dokumentoitu 
tietojärjestelmiin

• Henkilökohtainen budjetti



Osallisuus: vastuut ja roolit sosiaali- ja terveystoimialalla 

Hallinto mahdollistaa:
• henkilöstön riittävä osaaminen
• toimivat menetelmät ja välineet

• tietovaraston ylläpitäminen (Sote feedback)
• viestintä ja vuorovaikutus

Palvelukokonaisuudet vastaavat:
• asiakkaiden mukanaolosta toiminnan kehittämisessä
• asiakkaiden osallisuudesta omassa palveluprosessissa

• erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisesta 
KÄYTTÖ-
SUUNNI-
TELMA,

TAE 2018

STRATEGIA

HALLINTO
SÄÄNTÖ, 

TOIMINTA
SÄÄNTÖ

Kaupungin ja soten 
sisäinen ohjaus



Toimeenpanosuunnitelma -
– alustava suunnitelma syksylle 2017

Henkilökunnan koulutus Henkilöstön verkostot Muut menetelmät

Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet
• 20.9. koulutus: syrjintäperusteiden 

tunnistaminen, Ihmisoikeudet, 
lainsäädäntö.

• Yhdenvartaisuussuunnitelma

Kaupungin osallisuusverkosto
Alueelliset verkostot, järjestöyhteistyö

Osallisuuspeli käytettävissä kaupungin 
osallisuusmallin jalkauttamiseen

Tiedolla johtamisen koulutuskokonaisuus
• Palautteenhallinta
• Kanteluihin ja muistutuksiin 

vastaaminen
• Sosiaalinen raportointi

PKS-yhteistyö Hallinnon avoimuus: 
luottamushenkilöiden tutustuminen 
vanhustyön arkeen

Osallistavat menetelmät
• Katsaus erilaisiin menetelmiin kuten 

pelipaja, asiakasraati, 
kokemusasiantuntija, haastattelut jne.

Kuntaliiton demokratiaverkosto Uudet Intra-sivut ja myönnetyt
tutkimusluvat Internet-sivuille

Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus
sekä asiakaspalvelukoulutus

THL:n maakunnan asiakasosallisuus Sote kuulee asiakkaitaan - kampanja



Toimintasuunnitelma 2017-2018

• Vuorovaikutussuunnitelma uusien toimintamallien ja tilojen käyttöönotossa (miten: kympin 
kylkeen soten uusien tilojen käyttöönotossa) aloitetaan thk:n konseptista 

• Digitaaliset palvelut (sähköiset asiointipalvelut): 
• digihelpit yms. 

• osana neuvontaa ja ohjausta tarjotaan laajasti digitaalisia palveluita (ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut) 

• Kotihoidon HON

• Koulutetaan henkilöstöä opastamaan asiakkaita digitaalisien palvelujen käyttöön

• Sosiaalinen media – kamppis

• Hyödynnytään osallisuuden menetelminä verkkoja 
• Verkkopaneeli (perheentuki)

• verkkokyselyt

• Terveys-ja hyvinvointivaikutusten ennakoinnissa huomioidaan osallisuus

• Seminaareja osallisuudesta (mm. Sote kuulee – koulutus)



Toimintasuunnitelma 2017-2018
• Soten oma osallisuusverkosto

• Osallisuuspelin pelipajat – strategia, ketkä pelaa? Yt-vastaavat, esimiehet…
• Osallisuuspeluuttajien pankki

• Mitä muuta tukea palvelukokonaisuudet tarvitsevat? Onko osallisuussuunnitelmat lähteneet 
elämään?

• Intraan osallisuussivut

• Syksyn ekaan esimiesviestiin osallisuus-asiaa

• Asiakaskokemus syksyn kahden ensimmäisen esimiesinfon teemana

• Osallisuus Helsingin Hengen teemanumero, toimialojen haastattelu

• Apulaispormestarin rooli?

• Talousarviotekstit 7/17



Sote-toimialan kehittämispolku (31.5.mennessä valmis kansliaan)

Miten osallisuusmallia toteutetaan toimialalla? (tämä diasarja vastaa tähän osittain)

• Miten jalkautetaan tämä malli? Tarjotaan ydintoimintaan pelipajoja, järjestetäänkö koulutusta syksyllä? Esimiesinfot?
Toimeenpanosuunnitelma, jossa koulutukset, viestintä, tapahtumat, sote kuulee-kampanjan päätteeksi.

Mahdollisesti pohdittavia kysymyksiä:

• Päätöksenteko ja sen avaaminen - miten parannetaan päätöksentekijöiden ja kaupunkilaisten vuoropuhelua ja tehdään esimerkiksi 
toimialalautakuntien työstä helpommin seurattavaa ja avoimempaa (kaikkien kokousten avaaminen on tuskin välttämätöntä)
- Edistetään kuntalaisdemokratiaa: ensi syksylle suunniteltu luottamushenkilöiden tutustuminen vanhuspalveluihin, 
luottamushenkilöiden perehdyttäminen, tiedon tuottaminen lautakunnalle 1 x vuodessa, osallistu- ja vaikuta-sivu kaksikielisenä
- Voisiko haastaa lautakuntaa pitämään yhden avoimen kokouksen?
- Onko palvelujen uudistaminen riittävän avointa ja vuorovaikutteista?

• Osaaminen (henkilöstön valmiudet) ja resurssit - osallisuuden tavoitetaso ei voi olla kunnianhimoinen ellei toimialoilla ole riittäviä 
resursseja niiden saavuttamiseen
- Henkilöstön osallisuus/henkilöstökokemus
- Tulosbudjettiin rahaa v:le 2018

• Deliberatiivisen tason lisääminen (uudet mallit, kuten raadit voivat olla strategisten tason kysymysten käsittelyssä perusteltuja)
- Sote kuulee-kampanja jälleen syksyllä – ketä mukana ja miten johdetaan?

• Toimialojen väliset yhteiset mekanismit - miten luodaan yhteistyörakenteita kaupungin sisällä?
- Osallisuusverkosto

• Toimialan tärkeimmät kehittämistarpeet/miten kaupungin osallisuusmallia parhaiten toteutetaan toimialalla
- Asiakaskokemuksen mittaaminen, palvelujen uudistaminen

• Organisoituminen toimialan sisällä
- Soten osallisuusverkoston perustaminen – vuorovaikutustyöpajat, joihin kuntalaisia mukaan

• Osaamistarpeet/osaamisen kehittämisen tarpeet
- Osaamisen kehittämisen kampanja, koulutustilaisuuksien sarja, pelipajat, uusi Intra


