
Tapaustutkimuksia 
kansalaiskumppanuudesta

Sanna Tuurnas, HT

Tutkijatohtori, Institute for Advanced Social Research

Tampereen yliopisto

@SannaTuurnas



Esityksen kulku
Miten ”kansalaiskumppanuus” hahmottuu teorian ja 

käsitteiden kautta  videokeskustelu pohjana

Tapaustutkimuksia esimerkkeinä

Yhteenvetoa ja tulevaisuuden suuntia

Kysymykset ja kommentit tervetulleita!



Julkiset palvelut muutoksessa I

• Pirstaloitunut ja sektoroitunut
palvelujärjestelmä 

• Vaikuttavuus: täytämme lailliset 
vaatimukset, mutta asiakas ei koe 
tulleensa autetuksi

• Kansalaisten/asiakkaiden 
kokemustieto käyttöön  kekseliäät 
ratkaisut



”[U]uudenlaisen vankilan 
suunnittelussa olivat mukana vangit ja 
työntekijät. […]Vangit ovat pitäneet 
muun muassa päiväkirjaa omista 
vankilapäivien kokemuksistaan.

Lähde: YLE Uutiset http://yle.fi/uutiset/3-7810698

Kansalaiset
kehittäjä-
resurssina



Julkiset palvelut muutoksessa II

• Julkiset palvelut eivät yksin pysty vastaamaan 
yhteiskunnan ilkeisiin ongelmiin (syrjäytyminen, 
yksinäisyys)

• Kansalaisyhteiskunta julkisen hallinnon 
kumppaniksi



Kansalaiset
tuottaja-
resurssina

”Tarvitsemme Suomessa 
palveluiden rinnalle vahvaa 

kansalaisaktiivisuutta. Ei 
korvaamaan ammattilaisten 

työtä, mutta sen työn 
rinnalle” 

”[M]yös sosiaalialan 
ammattilaiset tarvitsevat 
valmennusta toimiakseen 

yhteistyössä vapaaehtoisten 
kanssa”

Lähde: Aamulehti 17.12.2016



1.Kuinka moni on ollut mukana 
yhteiskehittämistyöpajoissa jne.? 
2. Kuinka moni toimii vapaaehtoisten kanssa 
työssään?



Kansalaiset
resurssina

Kansalaiset
palvelujen

yhteistuottajina

“Perinteinen” 
osallistuminen: 
kuuleminen ja

konsultointi

Yhteis-
kehittäminen ja
palvelumuotoilu



Asiakas palvelujen keskiöön?
Nuorten palvelujen tarkastelua moniammatillisen verkostotyön kautta



Tutkimuksen lähtökohdat

• Nuorten ongelmat ovat usein monisyisiä

• Palveluita tuottavat monet eri toimijat 

• Tutkimus: asiakkaan osallistuminen palveluprosessin 
suunnitteluun moniammatillisessa verkostossa?

• Aineisto: asiakasrajapinnassa työskentelevän sosiaali- ja 
terveyspalveluiden henkilöstö (n=19) sekä 
asiakasprosessikuvaukset



Tutkimuksessa havaittua 
• Ammattilaisilla erilaiset 

toimintakehikot

• Asiakaskeskeisyys ymmärretään 
eri tavoin erilaisissa 
ammattiryhmissä

• Pirstoutunut palvelujärjestelmä 
ja kiire voi saada aikaan 
”vastuutyhjiön”

Ja se, mikä siinä taas on vaikeeta, on 
justiinsa se, että ne [palvelut] on 

erikoistunu johonkin tiettyyn, mikä taas 
sopii hyvin niille, ketkä sopii siihen, 

mutta sittetaas näämuut voi jäädä 
pikkasen niistä ulkopuolelle. […] 

Ehkä se voi olla myös semmosta että, 
en tiäonko sitten työntekijällä myös se, 

että pelätään ottaa niitä asiakkaita…



Millä tavoin kohti asiakaskeskeisiä palveluita?

• Moniammatillisuus huomioitava  erilaiset opintopolut 
ja ammatilliset käytännöt istuvat lujassa
• Luottamuksen ja ymmärryksen kehittäminen vie aikaa

• Organisaatiorakenteet estävinä tai edistävinä tekijöinä 
(esim. niin kutsutut vastuutyhjiöt)

• Palveluohjaus ja tukihenkilöt asiakkaan apuna ja tukena



Vapaaehtoiset palvelujen
yhteistuottajina

Sovittelutoiminta ja laajeneva käsitys tilivelvollisuudesta



Sovittelutoiminta pähkinänkuoressa

• Sovittelutoimistot auttavat riita- ja 
rikosasioiden selvittelyssä 

• Lakisääteinen + vapaaehtoisiin sovittelijoihin 
perustuva malli  ainutlaatuinen julk. 
palvelu

• Keski-Suomen Sovittelutoimiston henkilöstö 
ja vapaaehtoiset sovittelijat + poliisin ja 
sovittelutoiminnan asiantuntijan näkökulma 
(n=15)



Kansalaiskumppanuus ja vastuusuhteet

• Haastatellut vapaaehtoiset sovittelijat: vastuu erityisesti 
yhteistä prosessia kohtaan

• Oman roolin ymmärtäminen yleensäkin tärkeää 
kumppanuusmalleissa: toiminta osana laajempaa 
prosessia 

• Johtajien tärkeää luoda pelisäännöt! 



Vapaaehtoiset: uhka vai mahdollisuus?

• Professiotiedon rinnalle kansalaisten 
elämänkokemukseen perustuva tieto ja 
näkemys  
• laajentaa käsitystä asiantuntijuudesta

• Ammattilaisen roolina koordinointi ja 
ohjaus 

• Sovittelutoiminta ”Ihminen ihmiselle” –
palveluna



Kansalaiskonsultoinnista kohti
yhteiskehittämistä- ja

kumppanuutta?
Case Tampereen LähiVoimala - Osallisuus ja yhteisöllisyys alueen 

voimavaraksi



LähiVoimala –hanke
• Kohdealueella palveluja vähennetty, tilalle 

ei mitään + sosiaaliset ongelmat 

• Asuinalueella työskentelevät ammattilaiset: 
jotain tarttis tehdä! 

• Tavoitteena asukkaiden aktivoiminen, uudet 
palvelumallit, kumppanuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen



LähiVoimala-hanke tutkimuskohteena

• Monipuolinen aineisto: osallistuva havainnointi 
(18 kuukauden ajan) tilannekatsaukset, 
haastattelut, focus group -keskustelu ja projektin 
kyselyaineiston hyödyntäminen (avoimet 
vastaukset)

• Kaksi tutkimuskohdetta: prosessi ja tulokset



Asukkaat kumppaneiksi?

• Asukkaat tiedon lähteinä ja 
”konsultteina”

• Odotuksiin vastaaminen vs
kapasiteetti?

• Raportointi ohjaavana tekijänä

• Kenet halutaan tavoittaa (asukkaat, 
yhteisöt, asiakkaat) 
• erilaiset mekanismit 

• tasa-arvo?

Olisin toivonut asukkaana päästä enemmän 
toimintaan mukaan. Ehkäpä oli vaikea 

päästä kokouksissa asian ytimeen, kun ei 
ollut valmista mallia, mitä voisi alkaa 

tekemään. 

Jotenkin halusin kehittää aluetta, mutta en 
ainakaan kokouksissa yksittäisenä 

asukkaana päässyt kunnolla projektiin 
mukaan. Kokoukset olivat enemmän 

asiantuntijalähtöisiä. (Asukas, kyselyn avoin 
vastaus)



Kansalaisyhteiskunta
kumppanina
• Hanke alustana 

yhteiskehittämiselle: tuloksena uusi 
palvelutuote riskiperheille

• Alueella paljon motivoituneita 
järjestöjä ja muita toimijoita

• Tapahtumat ja tempaukset 
yhteisöllisyyden vahvistajina



LähiVoimala –hankkeen opit
• Asiakas – ja asukastiedon hyödyntäminen kestävällä tavalla

• Miten löytää olennaiset kehittämiskohteet yksittäisten toiveiden yli?

• Muutos toimintavoissa: yhteiskehittämistä vai konsultointia?

• Kokeilut kulttuurinmuutoksen tukena
• Kumppanuus monelle uusi tapa toimia; viranomaisen ”lasit päässä”

• Uusia ajattelutapoja, mutta myös tietoa menetelmistä ja kanavista 
(+jatkuva arviointi) sekä johdon tuki

• Moniammatillinen verkostotyö apuna oppimisprosessissa



Haastetta vuorovaikutukseen…

• Ei sanelua, vaan vuoropuhelua 
• Aika, paikka, tapa?

• Viranomaiskieli ja motivoiminen?

”[…] Samalla luodaan eri tahojen yhteisöllisyyttä ja 
kumppanuutta syventäviä osallistumisratkaisuja ja uudenlaista 
toimintamallia alueen ja sen palveluiden kehittämiseksi sekä 
asukkaiden hyvinvointierojen vähentämiseksi. ”



Kansalaiskumppanuus muutosvoimana I

• Kumppanuuslogiikkaa haastaa julkisten organisaatioiden toimintatavat 
kokonaisvaltaisesti

• koskettaa sekä kuntien ammatillista, että poliittista johtoa 

• Uusissa toimintatavoissa ja kokeiluissa yllätysmomentteja

• Epäonnistumisen pelko virkavastuisille ammattilaisille esteenä 

• Riskien hallinta: mukana määrittämässä ammattijohto, poliitikot, 
ammattilaiset ja sidosryhmät



Kansalaiskumppanuus muutosvoimana II

• Olennaista, että toimijat tietävät oman osuutensa ja merkityksen 
kokonaisuudelle (’process-centred accountability’)

• Vuorovaikutukselle oltava alustoja ja aikaa, myös ammattilaisten 
kesken

• Pirstaloitunut palvelujärjestelmä este edistää ketteriä tapoja ja 
kumppanuutta

• ”Sitä tehdään, mitä tilataan”  SOTE:ssa maakunnille iso vastuu 
kumppanuuskehityksen jatkumisesta!



• Erilaisten (asiantuntija) 
roolien hyödyntäminen

• Kumppanuutta aidosti 
vahvistavat alustat ja 
viestintä

• Ammatillisten normit 
ja arvot + 
sovittaminen 
kumppanuusmalleihin

• Verkostotyötä tukeva 
palvelujärjestelmä

• Tilivelvollisuussuhteet 
ja yhteinen vastuu 
prosessista!

• Integroiva johtaminen 
ja riskienhallinta

• Numeraalisista 
arvioista 
vaikuttavuuden 
mittaamiseen

Johtaminen Rakenteet

ProsessiKulttuuri

Lähde: Tuurnas, Sanna;  2016



Lopuksi
• Trendinä kumppanuusajattelu vahva ja voimistuu 

• Myös ideologinen valinta: miten sisällyttää esim. tasa-arvoisuus 
ydinarvona moniarvoiseen ja asiakaskeskeiseen järjestelmään?

• Yksilön saama arvo suhteessa julkiseen arvoon?  johdon ja 
ammattilaisten tulevaisuuden ydinkysymyksiä!

• Vaikeista kysymyksistä huolimatta… 

• Kansalaiskumppanuuden avulla erilaiset resurssit yhteen ja 
yhteiseksi hyödyksi

• Vaikuttavuutta ja parempaa, ihmislähtöisempää hallintoa!



Tämän päivän luentojen ja 
keskustelujen pohjalta:
Millä tavoin voit parhaalla tavalla
hyödyntää kansalaisia resurssina
työssäsi? 
Mikä on vaikeinta? 
Millaisia osallistumisen tapoja on jo 
käytössä, miten niitä voisi parantaa?



Lähde: https://www.flickr.com/photos/jeffdjevdet/18027482924



Kiitos!
Lisätiedot: sanna.tuurnas(at)uta.fi 


