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OSALLISTUMINEN - teemaryhmän kokous 4 / 2018
Aika

TORSTAI 26.4.2018 klo 9 -11.05

Paikka

Valimo-kokoushuone, Pellava-kokouskeskus (os. Kelloportinkatu 1 B
(esteetön kulku pihan puolella olevan C-rapun kautta)

1 Kokouksen avaus ja
esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Käytiin keskustelu asialistasta ja päätettiin, että
ensin käydään keskustelu ryhmän jäsenten osallistumisesta muihin teemaryhmiin
(katso kohta 9 muut asiat)

2 Edellisen kokouksen
muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellinen muistio.

3 Maakuntalaisen
osallistuminen
päätöksentekoon ja
toimielintyöhön

Esittelijänä projektipäällikkö
Liite 1. Maakuntalaisen osallistuminen päätöksentekoon ja toimielintyöhön

Maakuntalaisten
osallistuminen päätöksentekoon ja toimielintyöhön.case.pdf
Keskusteltiin alatyöryhmän esityksestä. Todettiin, että päätöksenteko ainakin
nuorten näkökulmasta on liian pitkä ja ehdotettiin nopeampaa reittiä lisättäväksi
malliin, jolloin nuoret voisivat suoraan ottaa yhteyttä kunnalliseen (Nuva) tai
maakunnalliseen (Manu) nuorisovaltuustoon. Tarvetta olisi myös agenttinuorille
sekä osallisuusagenteille, jotka voisivat auttaa muotoilemaan tarvittavia esityksiä
oikeille tahoille. Nostettiin myös uudeksi mahdollisuudeksi maakunta-aloite (vrt.
kansalaisaloite) ja siihen esimerkiksi 5 000 maakuntalaisen allekirjoituksella
aloitteen pääsy suoraan valmistelevaan valiokuntaan. Toisaalta monialainen
työryhmä nähtiin myös tärkeänä arviointiryhmänä ja osallistumisen prosessien
edistäjänä vähintäänkin maakunnan toimijoiden (järjestäjä, tuottaja) suuntaan.
Tärkeää olisi myös näiden mallien viestinnässä kertoa, paljonko aikaa kuluu
(tavoiteaika tmv.).
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Keskusteltiin myös alueverkostojen tärkeydestä paikallisuuden tunnistamisessa ja
maakunnan ja kuntien yhdyspintojen kehittämisessä. Pohdittiin myös, olisiko
ihmisiä lähimpänä olevat hyvinvointikeskukset myös integroitavissa malleihin
(HYKE->alueverkosto->maakunta) jollain tavalla.
4 Osallistumisen periaatteet Esittelijänä projektipäällikkö. Käytiin alustavaa keskustelua periaatteista ja
ja malli V1
malleista.
Osallistumisen periaatteet ja mallit -diasarjan sisällöistä keskustelua; sisältö on
koostetta työryhmän aiemmin tuottamista materiaaleista ja on se tuotos, jonka
pohjalta projektipäällikkö tekee tilannekatsauksen muutosjohdolle (onko
työryhmän työskentelyn suunta oikea?). Sisältöä on työstänyt myös erikseen
Anne, Antti ja Soile ennen työryhmälle esittelyä. Tiivistystä ja tarkennuksia
käsitteisiin, lainsäädäntöön, ilmaisumuotoihin tuli keskustelussa esille; esim.
lisätään seuraavia osallistumisen malleja: Järjestöneuvottelukunta,
Hankekohtainen vuoropuhelu ja ohjelmatyöhön osallistuminen ja Osallistuminen
päätöksentekoon erillisenä--- Haluan olla osallisena päätöksenteossa (sisältää
eritasoisen ja monenlaisen päätöksenteon). Lainsäädäntöön lisäyksiä; esim.
Maankäyttö- ja rakennuslaki, Maantielaki, Yhdenvertaisuuslaki, Yk:n ratifioima
vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus.
Kaikkea sisältöä ei ehditty käydä läpi joten sovittiin, että ryhmäläiset voivat
lähettää kommentit ja korjaukset, tarvittaessa linkkejä lakeihin yms suoraan
ainakin Annelle; KOMMENTIT viimeistään 15.5 mennessä.
Liite 2. Toimitetaan myöhemmin
5 Teemaryhmän 27.3.2018
työpajatyöskentelyn
yhteenveto

Esittelijänä projektipäällikkö
Liite 3. Yhteenveto työpajasta 27.3.2018

Yhteenveto työpajasta
27.3.pdf
6 Työryhmän loppuraportti
30.6.2018 mennessä

Esittelijänä projektipäällikkö
Raporttipohja sähköpostin liitteenä (muokattava pohja)
Käytiin keskustelua loppuraportin pohjasta; on melko tarkasti määritelty ja tekstin
tulee olla tiivistä, informatiivista ja asiasta kertovaa, sivumäärä tarkistetaan vielä
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muutosjohdolta + ohjeista. Käytiin keskustelua raporin muodosta, tekstiä vai
taulukkoa, kuvioita jne. Nostettiin myös esille moniäänisyyden merkitys ja
toisaalta kuvaukset järjestötoiminnan koordinoinnista laajempiin teemoihin
(Järjestö 2.0, Artteli, Socialasekä eettisten kysymysten työryhmän tarpeesta.
Palataan tähän seuraavassa kokouksessa.
Käydään seuraavassa kokouksessa keskustelua myös työryhmän jatkotyöstöstä
kohti final -mallia; Osallisuusohjelma.
7 Kutsu Maakunnan
verkkopalvelun työpajaan

Esittelijänä projektipäällikkö Anne Heusala
Liite 4. Vaikuta maakunnan tulevaan verkkopalveluun – avoin työpaja 15.5.

Kutsu maakunnan
verkkopalvelun työpajaan 15 5.pdf
8 Keskustelu

-

-

9 Muut mahdolliset asiat

Terveiset koordinaatiotyöryhmästä. Esivalmistelun toinen vaihe päättyy
kesäkuussa ja arvioitavaksi tulee kaikkien työryhmien jatko. Työryhmien
aiheet ja osallistuvat ovat vielä avoinna. Todennäköisesti pientyöryhmien
kokoonpano ja määrä tulee vähenemään lainsäädännön valmistuttua.
Syksyn työohjelma. Käytiin alustavaa keskustelua syksyn 2018
työohjelmasta.

Ryhmän jäsenten terveiset muista ryhmistä. Hanna-Leen Kärkkäinen kertoi
Yhteistyömallit – teemaryhmän järjestöyhteistyö näkökulmasta (liite 1) Toiveena
oli, että Osallistumisen teemaryhmällä ja Yhteistyömallit ryhmällä olisi yhteinen
tapaaminen esimerkiksi tulevana syksynä. Tavoitteena on luoda Pirkanmaan
järjestöneuvottelukunta, jossa olisi laaja edustus. Toimivan neuvottelukunnan
koko ei saisi olla liian suuri, mietitty esimerkiksi 15-20 henkeä. Keskustelussa
nostettiin esille mm. edustajan roolin tärkeydestä, edustaa laajaa viiteryhmää
(ikäperusteinen, elämänvaiheperusteinen, potilas- ja kansanterveystyön järjestöt,
erilaiset neuvottelukunnat: vanhus-, vammais-, nuoriso-,etnisten suhteiden nk
jne.). EVA-menettely olisi käytössä ja valmisteleva valiokunta voisi pyytää
lausuntoja, kannanottoja. Myös pop-up tyyppiset kannanotot ja liikkeet voisivat
toimia tämän neuvottelukunnan taustalla, joskin myös systemaattiset kartoitukset
kuuluisivat toimintamalliin.
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Maarit Hirvonen toi terveisiä valinnanvapaustyöryhmästä. Työryhmässä on
meneillään strategiset valinnat ja asiakkaiden osallistuminen teemoina.
Rita Järvinen kertoi ikäihmisten ja vammaisten alatyöryhmän kuulumisista sekä
vammaisneuvostojen puheenjohtajatapaamisesta. Edelleen tiedon kulku koetaan
hataraksi kuntien vammaisneuvostoissa. 26.5 järjestetään työpajatilaisuus koskien
henkilökuljetuksia, henkilökohtaista apua sekä asumispalveluita FM5:ssa.
Rita kertoi case-tapauksen arkitodellisuudesta, osallistumisesta ja tietosuojasta:
Puhevammainen henkilö haluaisi osallistua paitsi oman elämänsä asiantuntijana
myös kokemusasiantuntijana palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Puhelimessa tämä on mahdotonta vamman vuoksi ja tietosuojaan vedoten, enää
ei dialogia voi käydä edes sähköpostin välityksellä. Kunta (Kela) ei myönnä
tällaiseen maakuntapalvelun kehittämiseen kuljetuspalvelua… Tarve suojatun
sähköisen tiedonvälityksen kehittämiselle maakunnan sisällä on suuri!
Seuraava kokous
10

Seuraava kokous pidetään 15.5.2018 klo 9 – 11 Valimo-kokoushuoneessa,
kokouskeskus Pellava (os. Kelloportinkatu 1)
Esillä mm.
-

11 Kokouksen päättäminen

Teemaryhmän esitys Pirkanmaan maakunnan osallistumisen periaatteista
ja malleista V1
Työryhmän loppuraportti
Osallisuusohjelma

Varsinainen puheenjohtaja toimi puheenjohtajana 10.30 asti, jonka jälkeen
varapuheenjohtaja jatkoi kokouksen loppuun klo 11.05 asti.

