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OSALLISTUMINEN - teemaryhmän kokous 3 / 2018
Aika

TIISTAI 27.3.2018 klo 13.00 – 15.40

Paikka

Pulssi-kokoushuone, FM 1 1.krs (osoite Arvo Ylpön katu 6)

Asiat

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
esityslistan hyväksyminen

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 Edellisen kokouksen
muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen muistio.

3 Osallistuminen yhteisenä

Esittelijänä tutkijatohtori Pauliina Lehtonen

tiedontuotantona
Kuultiin tutkijatohtori Pauliina Lehtosen esitys erilaisista osallistumisen muodoista.
Osallistuminen voi olla
1.
2.

omaehtoista osallistumista
hallinnon näkökulmasta mahdollistuvaa osallistumista

Seuraavat elementit rakentavat osallisuutta:

Miten voimme mahdollistaa sellaisia elinympäristöjä, jossa kaikkien muotojen
toteutuminen on mahdollista?
Lähtökohtana erilaiset tavat tietää ja toimia
a)
•

lähtökohtana erilaiset tavat tietää
Hallinnon prosesseissa keskeistä se, miten yhteisistä asioista neuvotellaan ja
millaisen tiedon pohjalta tehdään päätöksiä
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•
•
•

•

Julkishallinnon valta määrittää päätöksenteon pohjana käytettävän tiedon olemus
> paino usein rationaalisella, teknis-tieteellisellä tiedolla
Paikallista, affektiivista, kokemusten pohjalta syntyvää tietoa ei ole arvotettu yhtä
merkitykselliseksi
Kansalaisten kokemuksellisen tiedon soveltaminen hallinnon prosesseihin ollut
haastavaa
ei helposti mitattavaa, vertailtavaa, verifioitavaa
’Tunteikas tieto’ nähty irrationaaliseksi
Tunteet kuitenkin toimintaan mobilisoivana ja motivoivana tekijänä
Miten ottaa kokemuksellinen tieto suunnittelun ja hallinnon toiminnan osaksi?

b) lähtökohtana erilaiset tavat toimia
• Osallistumisen kokemuksia leimaavat usein konfliktit, ristiriidat, tunne siitä, että
omalla panoksella ei ole ollut merkitystä
• Osallistumistilaisuudet nostavat usein kritiikkiä ja listauksia siitä, mitä olisi pitänyt
tehdä toisin
• Tutkimuksessa huomattu, että usein osallistumisen tavat/tilanteet asettavat
osallistujia vastakkain
• Miten löytää osallistumisen menetelmiä, jotka toimivia eri tahojen näkökulmasta?
Miten luoda merkityksellistä vuorovaikutusta erilaisten toimijoiden ja tiedonmuotojen
välillä?
Uusia käytäntöjä:
-

Osallistuva budjetointi = osallistumisen malli, joka ottaa kansalaiset mukaan
yhteisten julkisten varojen käytön suunnitteluun ja varojen käytöstä päättämiseen
Case: Telomajärven puiston Osbu-pilotti
Case: Espoon Budjetoi puisto-peli (ei enää käytettävissä)
Case: Hiedanrannan työpajat
Nappi Naapuri, sosiaalinen media & verkostot
Nuorten suunnittelemat palvelukonseptit
Koklaamo

Mietittävää jatkoon mm.:
-

Keskeistä paikalliset käytännöt (ei kehitetä malleja joilla ei ole yhteyttä
kontekstiin)
Miten mahdollistetaan elinympäristöjä, joissa on hyvä asua ja elää?
Miten edesauttaa uusien toimintamallien ja yhteyksien syntymistä?
Miten asukkaat otetaan mukaan jo osallistumismallien kehitystyöhön?

Yleiskeskustelusta poimittua:
-

Miten saadaan mukaan myös ne asukkaat, jotka eivät yleensä osallistu?
 Asukkaille on tarjottava hyvin erilaisia osallistumismahdollisuuksia
 Mennään esim. paikallispubiin tapaamaan asukkaita tai kiertämään
päiväkotilasten kanssa lähialuetta ja ideoidaan asukkaan omassa
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-

-

elinympäristössä
Vaikka ajattelemme, etteivät asukkaat osallistu mihinkään heille suunnattuun
toimintaan, kokemus on osoittanut, että ihmiset ovat monissa asioissa pääosin
hyvin oma-aloitteisia ja kokoontuvat ns. ei virallisiin ryhmiin (vapaaehtoiset
lenkkeilijät, talkoolaiset, paikalliset ryhmät)
Osallistumisen yhtenä muotona toimivat mm seurakuntien tarjoamat ryhmät (ja
esim. ruoka-apu kokkiryhmiin)
Case Tesoman miähet – hanke (kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevat
miehet)
Ideoitavaksi taloyhtiöiden kerhohuoneet ja toiminnan saaminen niihin
Erilaiset pop up – ryhmät
Visualisointi ja pelillisyys

Liite 1. Osallistuminen yhteisenä tiedontuotantona / Pauliina Lehtonen

maakunnan
osallistumisryhmä_270318_final.pdf

4 Työryhmätyöskentelyä

Toimeksianto ryhmätyölle: Osallistumisen mallien työstäminen loppuraporttiin ja
esitettäväksi maakunnan käytettäväksi. Arvioitavaksi pienryhmissä, ovatko
1.vaiheen loppuraportissa esitetyt osallistumisen mallit lopulliset vai tulisiko niitä
vielä muuttaa tai täydentää?
-

Taustamateriaalina ryhmätyölle: Osallistumisen työryhmän 1.vaiheen
loppuraportti ja 2.vaiheen väliraportti

RYHMÄTÖIDEN PURKU:
-

Käytiin läpi ryhmien aikaan saannokset
Projektipäällikkö tekee yhteenvedon ryhmätöiden tuloksista. Liitteessä 2
yhden työryhmän tuotoksia.

Liite 2. Osallistumismallin osat tehtävien kannalta

A_osallistumismallin_
osat_032018.pdf

Poimintoja:
-

Ammattilaisten valmentaminen vuorovaikutusosaajiksi
Pirkanmaalaisen osallistumisen symboli? Nuorisoneuvosto ottaa kopin
(esim. Tammerkosken lukio, TYK). Toiveena rento ja hauska symboli
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Jatkotoimet:
5 Tiedoksi
-

Vanhusneuvostot
maakunnassa ja
kunnassa, tilaisuuden
palautteet

Anne Heusala, Tiina Surakka, Soile Vuolle ja Antti Leskinen jatkotyöstävät
esitystä maakunnan osallistumisen malleista
Jatketaan asia käsittelyä seuraavassa kokouksessa

Työryhmälle tiedoksi:
-

Vanhusneuvostot maakunnassa ja kunnassa, tilaisuuden palautteet

Liite 2. Vanhusneuvostot maakunnassa ja kunnassa -työpaja 8.3.2018 – kysymykset ja
vastauksia

Vanhusneuvostot
maakunnassa ja kunnassa tp 8.3.2018 kys. ja vast.docx

-

Maakuntalaisten
osallistuminen
päätöksentekoon ja
toimielintyöskentelyy
n alatyöryhmän
toiminta

-

Kuntaliiton tulevaa
koulutusta

-

Osallistuminen –
työryhmän esittely
koordinaatiotyöryhmä
lle 23.3.2018

-

Maakuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon ja toimielintyöskentelyyn
alatyöryhmä jättänyt KOJOlle kuvauksen kuvitteellisesta valiokunnasta
käsittelemässä kuvitteellista asiaa. Miten kuntien tiloja kyettäisiin
hyödyntämään paremmin jne.
 projektipäällikkö lähettää esityksen työryhmän jäsenille sähköpostitse

-

Kuntaliiton Osallistuminen-teeman koulutusta tulossa syksylle 2018

-

Puheenjohtaja Tiina Surakka ja projektipäällikkö Anne Heusala kävivät
esittelemässä osallistuminen-työryhmän toimintaa koordinaatiotyöryhmässä
23.3.2018 (esitys liitteenä 3). Käsitellään koordinaatioryhmän kommentit
seuraavassa kokouksessa.

Liite 3. Osallistuminen-työryhmän terveiset koordinaatioryhmälle 23.3.2018

Osallistuminen
maakunnassamme.pdf

Jatkotoimet:
-

Käsitellään koordinaatioryhmän 23.3.2018 ryhmätöiden tulokset seuraavassa
kokouksessa
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6 Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja jakoi osallistujille lippuja Vauvajengin ”Käsi kädessä”
hyväntekeväisyyskonserttiin 9.4.2018 klo 19 Tampere talossa.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään TIISTAINA 26.4.2018 klo 9 – 11 Pellavakokouskeskuksen Valimo-kokoushuoneessa, os. Kelloportinkatu 1 B.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 40.

JAKELU Työryhmän jäsenet, Liisa Häikiö, Sanna Tuurnas, Mikko Koponen, Annu Piesanen, Titta Pelttari,
Elina Peippo, Satu Kankkonen, Heikki Saxen, Tomi Kuhanen, Suvi Vainio, Kirsikka Soikkeli, Marja Huttunen,
Maria Virtanen, Pauliina Lehtonen, Tytti Halttu

