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Osallistumisen teemaryhmä 

• Perustettu syksyllä 2016 –puheenjohtajana hallintoylihoitaja Tiina 

Surakka PSHP 

• Koostuu eri alojen asiantuntijoista 

– edustettuna kuntien ja valtion hallinnon viranhaltijoita sekä 

kolmannen sektorin edustajia muun muassa Järjestö 

2.0,Tampereen yliopisto, Ely –keskus, PSHP, Pirkanmaan yrittäjät  

– ryhmän koko laajimmillaan 40 henkilöä  

– laajan ja muuntuvan ryhmän kokoonpanon avulla ideoitu ja 

konkretisoitu eri näkökulmia suoran ja edustuksellisen demokratian 

osallistumisen mahdollisuuksista 
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Osallisuus teemaryhmän tavoitteet ja työskentely 

Osallistuminen -teemaryhmän tehtävä tuottaa Pirkanmaan osallistumisen 

periaatteet ja mallit, joka konkretisoituu osallisuusohjelmana 

   

 kartoitettu laaja-alaisesti hyviä osallistumisen mallien käytäntöjä ja 

työkaluja  

 työstetty Pirkanmaan maakunnan osallistumisen periaatteita ja 

erilaisia malleja  

 järjestetty yleisötilaisuus marraskuussa 2017 Mediapoliksessa 

 tehty yhteistyötä muiden teemaryhmien kanssa 
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Mallien kärjet 

• valmistelijoiden ja koko organisaation osallistumis- ja 
viestintäosaaminen ja asenne yhdessä tekemiseen  

• tilanteen mukaan valittavat osallistumistavat ja viestintä 

• osapuolet saavat tietoa, voivat vuorovaikuttaa ja ottaa 
kantaa 

• Kun kärjet toisiinsa liittyvä rengas pyörii kitkatta, 
voidaan odottaa hyviä tuloksia.  

 

• Edellyttää muun muassa valmistelijoiden ja johdon 
valmennusta, digitaalisia ja muita menetelmiä 
vuorovaikutukseen, viestintään ja asioiden 
havainnollistamiseen sekä osapuolten; järjestöjen, 
neljännen sektorin, yritysten ja asukkaiden mukaanottoa 
ja motivointia, jotta kaikki kokemus ja tieto saadaan 
maakuntamme hyväksi 
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Maakunnan osallistumismallia kuvaava kolmio 



Osallistumisen periaatteet/perusarvot (IAP2) 
IAP2 =  The International Association for Public  
Participation 
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Osallisuus ja mahdollisuus osallistua tulee näkyä strategiassa 
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Maakunta vahvana järjestäjänä edistää osallisuutta 

7 14.5.2018 www.pirkanmaa2019.fi 



Ennakkoarviointimenettely, osallistuva budjetointi, valmisteleva valiokunta… 
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Osallistuminen Pirkanmaalla 

• Pirkanmaalle sellaiset osallistumisen mallit, jotka tukevat eri 

väestöryhmien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon 

 

• Osallisuutta mahdollistetaan monikanavaisesti hyödyntämällä 

digitalisaatiota, mutta myös vuorovaikutteista osallisuutta 

  

• Tehokkaat, yhdenmukaiset ja helppokäyttöiset osallistumisen mallit  

 

• Alueellinen kattavuus – huomioidaan tasapuolisesti kaikki Pirkanmaan 

maakunnan asukkaat 

 

• Luodaan erilaisia osallistumisen tiloja – yhteistyö maakunnan, kunnan ja 

yritysten kesken 
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