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Uusia näkökulmia ja asennemuutosta 

tarvitaan – MIKSI?
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kuntien 
roolit ja 
tehtävät

Paljon muutoksia: julkiset 
rakenteet, ikä- ja 
asutusrakenne

sote- ja 
maakunta-

uudistus

95 % maaseutua

ikärakenne, 
huoltosuhde



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin  edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen

Elinympäristön kehittäminen

Paikallisen identiteetin ja 

demokratian edistäminen

Kuntalaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, 

kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön 

suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne,
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen
• Turvallisuudesta ja 

varautumisesta huolehtiminen

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet

• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 



Asukkaat ja osallisuus tulevaisuuden kunnassa –

yhteys päätöksentekoon?

 Hallitusohjelma:

” Kunta on ihmisten 

yhteisö”

” Hallitus lisää 

kuntalaisten ja 

lähiyhteisöjen 

omaa vastuuta 

yhteiskunnan 

haasteiden 

ratkaisemisessa.”

 ”Kuntien roolin 
muuttuminen 
tarkoittaa sitä, että 
kuntien ja järjestöjen 
yhteistyötä tulisi 
vahvistaa.” T.Kietäväinen, 

Kuntaliitto ex-varatj

 ”On siirryttävä 
kunnallispolitiikasta 
kuntalaispolitiikkaan, 
eli julkinen valta, 
palveluyritykset ja 
kolmannen sektorin 
toimijat verkottuvat.” 
Kauko Sipponen, Se suuri kuntauudistus, 
KAKS 2016
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Miten demokratian (+ osallisuuden?) käy, kun 

politiikka ei kiinnosta ja ihmiset käyvät vaaliuurnilla 

yhä harvemmin?
 asukasaktivismi lisääntynyt ja uusia asukasliikkeitä syntyy koko ajan

 tutkimuksen mukaan asukkaiden ja kunnallisen päätöksenteon tiet 
ovat jatkuvasti etääntymässä toisistaan

 kuntademokratian kannalta  asukasaktivismi on sekä haaste että 
mahdollisuus (vaikuttaminen muuttuu tekemiseksi)

 aktivismin taustalla on usein pettymys poliittisten päättäjien ja 
virkamiesten kykyyn vastata  asukkaiden arjessa kokemiin 
ongelmiin

 asukkaiden ja päätöksenteon välille on kasvanut kuilu, joka uhkaa 
syventyä alueuudistuksen myötä

 PITÄISIKÖ ASIALLE TEHDÄ JOTAKIN? MITÄ? KENEN?

Kuntademokratia kaksilla rattailla (tutkimus), Tiina Rättilä ja Jarmo Rinne, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu/2016/Kaks
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Miksi osallisuudesta puhutaan niin paljon?

Osallisuuden vastakohtana osattomuus lisää 
merkittävästi korjaavien ja erittäin kalliiden 
toimenpiteiden tarvetta  - talous ei kestä 
osattomuudesta ja syrjäytymisestä aiheutuvia 
kuluja
 lapsen sijoittaminen laitokseen maksaa noin kymmenen kertaa enemmän 

kuin avohuolto (Lastensuojelun Keskusliitto ja THL, 2012) 

 syrjäytyneen nuoren terveydenhoitokustannukset kohoavat vuodessa jopa 
170 000 euroon (THL ja Nuorisotutkimusverkosto, 2015)

 + työttömyys, työkyvyttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, 
sairastavuus…

Osallisuuden, luottamuksen ja 

kumppanuuden merkitys?
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Mitä osallisuus on?

ihmisen kokemus: 

tunne siitä, että voi 
vaikuttaa oman 

elämänsä ratkaisuihin

tavoite: 

mahdollisimman harva 
kokee jäävänsä 

yhteiskunnan 

ulkopuolelle Ritva Pihlaja Kumppanuustyö 2016

Osallisuus on kuulumista,

kuulluksi tulemista,
vaikuttamista.



Osallisuus voi toteutua monella eri tavalla

tieto-
osallisuus

suunnittelu-
osallisuus

päätöksenteko-
osallisuus

toiminta-
osallisuus

oikeus tiedon 
saamiseen ja 
tuottamiseen

yksilö osallistuu 
toiminnan suunnitteluun  
ja kertoo mielipiteitään

mahdollisuus osallistua 
itseä ja esimerkiksi omaa 
asuinaluetta koskevien 

päätösten tekoon

ihmisen omaa toimintaa ja 
konkreettista osallistumista 
erilaisiin tehtäviin omassa 

elinympäristössä

Korhonen & Tiala 2002



tieto-
osallisuus

suunnittelu-
osallisuus

päätöksenteko-
osallisuus

toiminta-
osallisuus

• oikea-aikainen 
viestintä

• asiakkaiden ja 
asukkaiden 
kuunteleminen

• asukasfoorumit ja -raadit
• kyläillat, järjestöillat

• asiakaspalaute ja -kyselyt
• sähköiset 

osallistumiskanavat
• maakunta- ja kuntastrategiat
• järjestöstrategiat

• hankkeet

• vanhusneuvosto
• vammaisneuvosto
• nuorisovaltuusto

• suorat vaalit
• alueelliset toimielimet

• aloiteoikeus

• tapahtumat

• neuvoa-antava 
kansanäänestys 

• vapaaehtoistoiminta
• yhteiset hankkeet

• yhteinen 
kehittämistyö

• osallistuva budjetointi

• alueelliset toimielimet

osallisuuden pitäisi toteutua myös kaikenlaisissa asiakaskohtaamisissa 

Osallisuus voi toteutua monella eri tavalla

• ymmärrettävä 
viestintä

• vuorovaikutus



OSALLISTUMINEN KUNTALAISSA

 1 §Lain tarkoitus: ”Lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden 
itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle 
kunnan toiminnassa.”

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

 Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen 
mahdollisuuksista.

 Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) Järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja

2) Selvittämällä  asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa 

3) Valitsemalla  palveluiden käyttäjien edustajia  kunnan toimielimiin 

4) Järjestämällä  mahdollisuuksia  osallistua  kunnan talouden suunnitteluun 

5) Suunnittelemalla  ja kehittämällä  palveluja yhdessä palvelun käyttäjien kanssa 
Tukemalla  asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista  
asioiden suunnittelua ja valmistelua

Kuntalaki 410/2015
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1. Perustuslaki 11.6.1999/731

2. Maakuntalain luonnos HE 15/2017vp

3. Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

4. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
17.8.1992/785

5. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 22.9.2000/812

6. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 28.12.2012/980

7. Laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
28.12.2012/980

8. Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

OSALLISUUS MUUSSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

HUOM! Lainsäädännössä 
puhutaan osallistumisesta 
ja vaikuttamisesta ja 
asiakaslähtöisyydestä, ei 
osallisuudesta

9. Nuorisolaki 27.1.2006/72

10. Perusopetuslaki 21.8.1998/628

11. Liikuntalaki 10.4.2015/390

12. Kehitysvammalaki 23.6.1977/519

13. Omaishoitolaki 937/2005

14. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 
2.3.2001/189

15. Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412

16. Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36

17. Perhehoitolaki 263/2015



OSALLISUUDEN RAKENTUMINEN JA 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT
Mitä osallisuus on? THL – työpaperi 33/2017 (mukaillen Osborne 2010; ks. myös Hakari 2013; Lundström 2011; Virtanen & Stenvall 2011)

Perinteinen hallinto

public administration – 1900-

Uusi julkinen johtaminen

new public management –

1970-

Uusi julkinen hallinta

new public governance – 2006-

Fokus

(*suljettu/

**avoin)

Poliittinen järjestelmä* Organisaatio* Organisaatio 

ympäristössään**

Hallinnan

mekanisimit

Hierarkia Markkinat

perinteiset sopimukset

Verkostot

tulosperustaiset

kumppanuussopimukset

Painotus Politiikan luominen ja

toteuttaminen

Resurssien ja suorituskyvyn 

johtaminen

panokset ja tuotokset

Neuvotteleminen ja yhteistyö

prosessit ja tulokset

Valtion

rooli

Yhdistävä Sääntelevä Monimuotoinen ja

mahdollistava

Kansalaisen

rooli

Hallintoalamainen Kuluttaja/asiakas Aktiivinen yhteisönsä

jäsen

Demokratian

toteutuminen

Äänestäminen ja

painostusryhmät

Äänestäminen,

asiakastyytyväisyys ja -valinta

Äänestäminen, uudet

osallistumismahdollisuudet,

vuoropuhelu ja yhteistyö



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Viranomaiskunnasta kohti kansalaiskuntaa –
pitkäkö matka vielä?

Viranomaiskunta

ÄÄNESTÄJÄ

Luottamus-

henkilöt

Viran-

haltijat

Kuntalaiset

ASIAKAS

Palvelukunta

Kuntalaiset

Viran-

haltijat

Luottamus-

henkilöt

KANSALAINEN

Kansalaiskunta

Kuntalaiset

Kansalaisyhteiskunnan

toimijat ja yritykset

Luottamus-

henkilöt

Viranhaltijat



Eri sektoreiden välisen 
yhteistyön ja kumppanuuden 
perusta on osallisuus!
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• Löyhää, epämuodollista yhteistoimintaa
• Ajallinen kesto voi olla epäselvä
• Omat tavoitteet voivat mennä yhteisten edelle
• Voi koskea lukuisia toimijoita

Yhteistyö

• Vapaamuotoista, luottamukseen ja 
vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistoimintaa

• Rakentuu toimijoiden vuorovaikutuksessa
• Luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentaminen toimii 

usein maaperänä tuleville yhteishankkeille
• Monitoimijaista
• Hyödyt voivat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua

Verkosto

• Toiminnan koordinoiminen yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi

• Resurssien täydentävyys
• Vastavuoroinen ja luottamukseen perustuva 

vuorovaikutussuhde
• Synnyttää lisäarvoa osapuolil le (oppiminen)
• Vaatii oman prosessin kehittyäkseen
• Yhteinen päätöksenteko ja jaettu vastuu 

tuloksista/seurauksista

Kumppanuus

Yhteistyö, verkosto ja kumppanuus: 

mitä eroa niillä on? 

Maijanen & Haikara 2014K
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Kumppanuuden rakentaminen on 

prosessi

Kumppanuutta ei 
solmita, se rakentuu 

luottamuksen ja 
vuorovaikutuksen 

vahvistumisen kautta

Pitkäjänteisyys

Yhdenvertaisuus

Yhteinen haaste, 
tavoite ja visio

Toimintatapojen, 
asenteiden ja roolien 

muutos – rajojen 
ylittäminen!

Kunnalla 
(maakunnalla?) 
ratkaiseva rooli 

kumppanuuksien 
koordinoijana

Toimintaympäristön 
isot muutokset 

pakottavat kaikki 
osapuolet pohtimaan 

kumppanuuksia
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Tarvitaan keskustelua ja sopimista, 
kuinka kumppanuuksia rakennetaan

Kunta-
organisaatio
• henkilöstö ja poliitikot
• keskushallinto ja sektorit

Seurakunta
• työntekijät ja päättäjät
• vapaaehtoiset Järjestöt

• perinteiset: sote, urheilu, kylät, nuoriso, kulttuuri jne jne
• uudenlainen kansalais- ja järjestötoiminta

Kuntayhteisön 
muut toimijat
• oppilaitokset ym

Rivikuntalaiset

Yritykset

Maakunta
• henkilöstö ja poliitikot

Ritva Pihlaja 2016
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Valtio
• lainsäädäntö
• rahoitus?
• palvelut



Millaista kumppanuutta?

1. Keskustelukumppanuutta

2. Toimijakumppanuutta

3. Suunnittelukumppanuutta

4. Kehittämiskumppanuutta

5. Palvelukumppanuutta

6. Budjettikumppanuutta

7. Tilakumppanuutta

8. Digikumppanuutta



Järjestöjen rooleja ja tehtäviä kunnassa 

ja maakunnassa
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä järjestöjen rooli on merkittävä – jos se 

vain ymmärretään

 Palvelujen tuottaminen liiketaloudellisin perustein: sote + tukipalvelut, 
asumispalvelut, ympäristöpalvelut, kehittämispalvelut, vapaa-ajan palvelut….

 Sopimuspohjainen, vastikkeellinen palvelujen tuottaminen – esim. ulko- ja 
liikunta-alueiden hoito, liikuntaryhmät, avustajapalvelut, ympäristön hoito, 
kulttuuri, vapaaehtoinen turvallisuutta edistävä työ….

 Vapaaehtois- ja talkootyö!!!!!! Taloudellista arvoa vaikea mitata – on kuitenkin 
merkittävä (Laasanen Juhani2011: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/225281).

 Tutustu myös kuntademokratiaverkoston blogi: 
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2018/yhdistyksista-elinvoimaa-kuntiin

 Järjestöt tuottavat monimuotoisia palveluja, koulutusta, neuvontaa, ohjausta, 
vertaistukea – yksin tai yhdessä muiden sektoreiden kanssa

 Järjestöillä myös tiloja ja tilojen käyttöön liittyviä palveluja

 Järjestöillä merkittävä rooli harrastus- ja vapaa-ajan palvelujen tuottajana –
erityisesti maaseudulla

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/225281
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2018/yhdistyksista-elinvoimaa-kuntiin


ESIMERKKEJÄ - KUMPPANUUKSIA

 Asiointipalvelupiste: Sukeva 
(yhteispalvelu),aluelautakunta 
http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/kirkonky
lat-palvelukeskuksina/jutut/

 Tilakumppanuus: Särkisalokoti 
https://www.yhres.fi/

 ProPerniö osuuskunta https://propernio.fi/

 Pieksämäki, kumppanuspöydät 
http://www.maaseutupolit iikka.fi/kumppanuu
s/kumppanuuskyna/nyt_se_on_v irallista!.3820.
blog

 Lappeenranta, alueraadit ja asukastoiminta 
http://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-
vaikuta/Asukas--ja-aluetoiminta

 Kuopio, Pitäjäraadit; toiminta etsii v ielä 
muotoaan https://www.kuopio.fi/pitajaraadit

 Eskolan kylä, http://www.eskolankyla.fi/

 Kiihtelysvaaran kylä ja Osk Viesimo –
tulevaisuus????, http://v iesimo.fi/

 Vuolenkosken kylän kevyen liikenteen väylä 
http://www.vuolenkoski.com/fi/kyla/sisasivu
/kevyenliikenteenvayla

 Osallistuvan budjetoinnin esimerkkejä: 
Karv ia, Pudasjärv i, Rovaniemi, lataa opas 
http://shop.kunnat.net/product_details.php
?p=3356

 Ilomantsin kylätalopäivät 
http://www.ilomantsi.fi/documents/780074/
2115946/Loppuraportti++2013_2014.pdf/550
a68d4-ebb9-4867-9876-ce68e47d8b24

 Maaseutu-, järjestö- ja osallisuusohjelmat, 
esim. 
https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/os
allisuusohjelma

 Lisää tietoa ja esimerkkejä: 
http://www.maaseutupolit iikka.fi/kumppan
uus/mita_kumppanuus_on
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http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/kirkonkylat-palvelukeskuksina/jutut/
https://www.yhres.fi/
https://propernio.fi/
http://www.maaseutupolitiikka.fi/kumppanuus/kumppanuuskyna/nyt_se_on_virallista!.3820.blog
http://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Asukas--ja-aluetoiminta
https://www.kuopio.fi/pitajaraadit
http://www.eskolankyla.fi/
http://viesimo.fi/
http://www.vuolenkoski.com/fi/kyla/sisasivu/kevyenliikenteenvayla
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3356
http://www.ilomantsi.fi/documents/780074/2115946/Loppuraportti++2013_2014.pdf/550a68d4-ebb9-4867-9876-ce68e47d8b24
https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/osallisuusohjelma
http://www.maaseutupolitiikka.fi/kumppanuus/mita_kumppanuus_on


POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖPUU – MAAKUNNAN TEHTÄVÄT – JÄRJESTÖT KUMPPANINA
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KIRKONKYLÄT  PALVELUKESKUKSINA – ELINVOIMAA!



Kirkonkylät 
palvelukeskuksina -
hanke
Projektipäällikkö

Seija Korhonen

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

Puh. 050 567 8728
seija.korhonen@mansikkary.fi

www.mansikkary.fi/kirkonkylat

www.facebook.com/kirkonkylatpalvelukeskuksina

mailto:seija.korhonen@mansikkary.fi
http://www.mansikkary.fi/kirkonkylat
http://www.facebook.com/kirkonkylatpalvelukeskuksina

