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Asukkaiden osallisuus 

 • Maakunnan tulee edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa 

ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan asukkaiden osallisuus tulee 

olla osa maakunnan päätöksentekoa ja palveluiden suunnittelua. Lisäksi 

maakunnan tulee edistää asukkaiden osallisuutta palveluissa siten kuin 

erityislainsäädännössä siitä säädetään.  

• Asukkaiden osallisuutta käsitellään seuraavissa laeissa ja niiden pykälissä:  

– maakuntalaki (23 §)  

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (35 §). 

– lisäksi kuntalaissa (410/2015) ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014), laissa sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 
(785/1992). 



Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden 

osallistuminen 



Osallisuussuunnitelma valmisteluajalle 
 

 • ”tiedottaminen, kuuleminen ja 

kohtaaminen” 

 

• Sotemaku-osallisuustyöryhmä ei pyrkinyt 

tyhjentävästi määrittelemään osallisuuden 

käsitettä, vaan lähestyi asiaa 

käytännönläheisesti. Keskustelun 

perusteella määriteltiin osallisuudelle neljä 

ulottuvuutta:  

– kansalaisvaikuttaminen/lähidemokratia 

(asukasosallisuus, vaikuttamista yhteisiin 

asioihin) 

– sosiaalinen inkluusio (mukana olemista, 

kuulumista johonkin ryhmään tai 

joukkoon, osallistumista ja yhdessä 

tekemistä, syrjäytymisen vastavoima)  

– osallisuus palveluissa (palveluiden 

kehittäminen, arviointi, järjestäminen) 

– osallisuuden kokemus (vahvistaa 

hyvinvointia, kuulluksi tuleminen, 

kohtaaminen). 

 



 
Yhteistyö järjestöjen kanssa  

 • järjestötoimijat ovat perustaneet Etelä-Pohjanmaan 

maakunnallisen monialaisen järjestöyhteistyöryhmän, 

EMMY:n 

• EMMY toimii osaltaan linkkinä järjestöjen ja sote-

maku-valmistelun välillä.  



Erilaisten viestintä- ja palautekanavien 

käyttäminen 

• sosiaalinen media 

– https://twitter.com/search?q=%23uusiep  

– Facebook 

– internet-sivut: http://uusiep.fi/   

• kaksisuuntainen palautejärjestelmä 

– http://uusiep.fi/osallistu/   
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Maakunnalliset osallisuutta vahvistavat  toimielimet 
• Nuorisovaltuusto 

– 1. toimikausi olisi 1.6.2018 – 31.5.2019. Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto toimisi 

lukuvuosittain. 

– Jokaisesta kunnasta (ml. Isokyrö) 2 jäsentä ja varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla 

valintahetkellä kunnan nuorisovaltuuston jäsen ja iältään 13-20-vuotias. 

– Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaikkien puheenjohtajiston jäsenten tulee olla eri 

nuorisovaltuustoista.  

• Vanhusneuvosto  

– Toimikausi on 1.6.2018 alkaen siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto valitsee uudet toimielimet.  

– Jokaisesta kunnasta (ml. Isokyrö) 1 jäsen ja henkilökohtainen varajäsen  

– Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.  

• Vammaisneuvosto 

– Toimikausi on 1.6.2018 alkaen siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto valitsee uudet toimielimet.  

– Jokaisesta kunnasta (ml. Isokyrö) 1 jäsen ja henkilökohtainen varajäsen.  

– Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.  

• Maakuntahallitus on hyväksynyt 23.4. esitykset maakunnallisten toimielinten ennakoivasta 

perustamisesta 



SOTE-maistiaiset Seinäjoen pääkirjastolla 3.4. 





Sote-maku-osallisuustyöryhmä 
• Maakunta-lakiluonnoksessa on määritelty asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksien minimi, mutta 

konkreettisten, käytännön osallistumista tukevien keinojen 

suunnittelu jää pitkälti maakunnan itsensä päätettäväksi.  

• Osallisuusohjelma toimeenpanee maakuntastrategiaa.  

• Työryhmän tavoitteena on suunnitella maakunnan 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja 

osallistumisjärjestelmää eli  

– millaisia osallistumiskeinoja ja -menetelmiä sekä  

– rakenteita maakunnassa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön  

– mitkä ovat maakunnan osallistumista ja vaikuttamista koskevat 

strategiset tavoitteet. 

 



Sote-maku-osallisuustyöryhmän pohdintaa 
• Tieto-osallisuuden kohdalla pohdittiin sitä, kuuluuko asiakkaan ääni aidosti. 

• Haasteena myös asukkaan/asiakkaan näkökulmasta tiedon löytäminen. 

• Suunnitteluosallisuuden osalta nostettiin esiin kokemus-asiantuntijuuden ja 

kokemustiedon hyödyntäminen. Tärkeää asukkaiden elämänpiirien kuten kylien 

aktiivisuuden tukeminen.  

• Ovatko keinot ja konkretia tällä hetkellä riittäviä, jotta suunnitteluosallisuus 

toteutuisi? Pääsevätkö asukkaat/asiakkaat osallistumaan siihen? 

• Päätösosallisuudesta oltiin yhtä mieltä, ettei se tällä hetkellä toteudu. Vaikka 

meillä on vahva edustuksellinen demokratia, oltiin sitä mieltä, etteivät asukkaat 

pääse aidosti vaikuttamaan päätöksentekoon. 

• Toimintaosallisuus taas toteutuu työryhmän mielestä hyvin. Tähän 

merkittävimpänä syynä nähtiin Etelä-Pohjanmaan vahva kökkäperinne. 

• Monet osallisuuden tavoista monet ovat jo käytössä. Huomiota kiinnitti kuitenkin 

se, kuinka epätasaisesti erilaisia osallisuuden muotoja käytetään eri puolilla 

maakuntaa. 



Jatkotyöskentelyä  

• Mitä osallisuustoimia maakunnallisesti voitaisiin 

käynnistää jo ennen uudistusta/saman tien? 

• Minkälaisissa maakunnan toiminnoissa tulisi olla 

asukas/asiakasraati? 

• Mitä toimivia tai uusia osallisuuskeinoja pitäisi 

valmistelussa ja osallisuusohjelmassa/-rakenteissa 

huomioida? 













STM:n Palvelut asiakaslähtöiseksi –kärkihanke: 
Asiakas- ja asukasosallisuuden portaat maakunnassa 



www.uusiep.fi 

Kiitos! 


