Osallistuminen –teemaryhmä
Loppuraportointi 30.6.2018
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1

www.pirkanmaa2019.fi

1.Osallistumisen teemaryhmän tavoitteiden ja tulosten
toteutumisen arviointi
Arvosana 1 – 5
1= heikko, 5=
erinomainen

Kommentit

5

•

Tavoitteiden ja lopputulosten toteutuminen
1.

Asukkaiden osallistumisen
toimintamallin suunnittelu

•
•
•
•

Kartoittaa hyvät käytännöt ja työkalut
Osallistumisen verkostojen, työkalujen
yms. tuki työryhmille (koulutus)
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
päätöksentekoon, valmisteluun ja
palvelumuotoiluun

•

•
•
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Valmisteltu yleisiä osallistumisen malleja – toimintamallien
käytäntöön vieminen jatkuu syksyllä osana osallisuusohjelmaa
Kartoitettu laaja-alaisesti erilaisia hyviä käytäntöjä ja työkaluja
(kunnat, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Elinkeino- liikenne ja
ympäristökeskus Ely)
Työryhmä on verkostoitunut eri hankkeiden (Suomen Kuntaliiton
Asukkaat keskiössä Ake –hanke, Pirkanmaan Ikäneuvo I&O - hanke,
Lasten ja perhepalveluiden - Lapehanke) kautta, teemaryhmän
jäsenet kummeina eri työryhmissä, osallistumisen koulutusta eri
työryhmille ei ole järjestetty
Järjestetty yleisötilaisuus syksyllä 2017 Mediapoliksessa
Alatyöryhmä Maakuntalaisen osallistuminen päätöksentekoon ja
toimielintyöhön tehnyt Konsernirakenne ja johtaminen työryhmälle toimintamalliehdotuksen
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1.Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi
Arvosana

Kommentit

4

•

Tavoitteiden ja lopputulosten
toteutuminen
2. Valmistelee kansalaisten suoran ja
edustuksellisen osallistumisen työkalut ja
periaatteet
• Konkretisoi, miten asukkaiden näkemykset
saadaan osaksi päätöksentekoa ja
suunnittelun tueksi
• Asukaspalaute: käytännöt ja järjestelmät

•
•
•
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Jäsenet osallistuneet Konsernihallinto ja johtaminen -ryhmän
työskentelyyn
Alatyöryhmä mallintanut nuorten osallistumisen toimintamallia
Asiakaspalautteen käytäntöjen ja järjestelmien kartoitus osaksi
osallisuussuunnitelmaa – aloitus syksyllä 2018
Osallisuuden kansainväliset periaatteet otettu osaksi työryhmän
työskentelyä – kansainvälisen The International Association for
Public Participation IAP2- järjestön ”osallistumisen perusarvot”
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1. Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi
Arvosana

Kommentit

3

Työryhmässä pohdittu laaja-alaisesti kokemusasiantuntijuuden
hyödyntämistä – verkostojen hyödyntäminen osana
osallisuussuunnitelmaa syksyllä 2018

Tavoitteiden toteutuminen ja
lopputulosten toteutuminen
3. Pohtii ja toimeenpanee
kokemusasiantuntijuuden ja -verkoston
hyödyntämistä valmistelussa (erityisesti
sote-palvelumuotoilu)

Määritelty termit, muilta osin kesken

4. Jalkautuminen ja näkyminen,
maakunnan tunnettuuden lisääminen

5

Yhteistyössä viestinnän kanssa aloitettu työ maakunnan tunnettuvuuden
lisäämiseksi
Aktiivinen näkyminen ja osallistumisen asian esille nostaminen eri tasoilla
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Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arvionti
Arvosana 1-5,
1=heikko,
5=erinomainen

Kommentit

Viestintä

5

Viestintä ryhmän sisällä toimivaa ja tietoa jaettiin ryhmän jäsenten
toimesta myös ryhmän ulkopuolelle

Osallistaminen

5

Ryhmässä osa jäsenistä oli mukana koko ryhmän toiminnan ajan jäsenmäärä vaihteli työskentelyn aikana ja täydentyi eri alojen osaajilla

Kokonaisarvosana
työryhmän työstä

5

Innostava, keskusteleva ja alan asiantuntijoista koostuva ryhmä

Kokonaisarvio esivalmistelun
vaiheesta

4

Teemaryhmä pääsi pääosin asetettuihin tavoitteisiin
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2. Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen
Missä onnistuttiin

Kommentit

Yhteistyön toteutuminen

•
•

Yhteistyö työryhmän sisällä toiminut hyvin – hyödynnetty ryhmän osaamista
Ryhmän jäsenet osallistuneet muiden ryhmien toimintaan

Tiedon jakaminen

•
•
•

Ryhmässä hyödynnetty eri osaajien tietotaitoja ja jaettu tietoa
Hyödynnetty opiskelijayhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa
Jaettu ryhmän jäsenille tietoa osallistumiseen liittyen
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2. Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen
Mitä pitäisi parantaa ja kehittää

Kommentit

Yhteistyön toteutuminen

•
•

Yhteistyön lisääminen muiden työryhmien kanssa
Yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa

Tiedon jakaminen

•
•

Tiedon lisääminen osallistumisen aiheesta muille ryhmille
Koulutuksen toteuttaminen yhdessä Asukkaat keskiössä -hankkeen kanssa
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3. Jatkotoimenpiteet
Toimenpide

Vastuu

Aikataulu

Tulosten hyödyntäminen

Projektipäällikkö
Teemaryhmä

Syksy 2018

Mahdolliset jatkoprojektit

Osallistumisen periaatteet ja
mallit, käytännöt ja
toimintamallit
Osallisuusohjelman laatiminen

Syksy 2018 - 2019

Esitykset VATEn
ratkaistavaksi/päätettäväksi
esitettävistä asioista

Muutosjohto

Syksy 2018
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Kommentit

Resurssit
Projektipäällikkö 100 % (nyt 50)
Palvelumuotoilija 50 %
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Riskienhallinta
•

Keskeisin riski liittyy koko valtakunnallisen uudistushankkeen
aikatauluun/toteutumiseen

•

Mahdollisena riskinä nähdään, että hankkeen valmistelussa
maakuntalaisten osallistuminen työryhmän kautta voi olla näennäistä
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