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Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Pellon asukkaiden näkökulma näkyviin tu-
levaisuuden hyvinvointipalveluja kehitettäessä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää 
kuntalaisraatiin osallistuvien osallisuuden kokemusta raadissa. Hyvinvoinnin 
edistäminen ja asiakaslähtöiset palvelut kuuluvat hallituksen vuoden 2015 kär-
kihankkeeseen. 

Kansalaisraati on yksi deliberatiivisen demokratian kansalaisvaikuttamisen mal-
li. Kehittämistoiminnassa käytetään kansalaisraadista nimitystä kuntalaisraati, 
koska se on tässä työssä kuvaavampi nimitys. Myös kuntalaissa käytetään ni-
mitystä kuntalaisraati. Kuntalaisraatilaiset kutsuttiin keskustelemaan hyvinvoin-
tipalveluista tulevaisuuden Pellossa. Raatilaisten valinnassa huomioitiin ikä, 
sukupuoli, asuinpaikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Raatiin osallistui 16 
kuntalaista. Raati kokoontui kolmena iltana pohtimaan yhdessä Pellon kunta-
laisten hyvinvointia ja sen edistämisen keinoja. 

Kuntalaisraadissa yhdessä käytyjen keskustelujen lopuksi raatilaiset laativat 
aiheesta yhteisen näkemyksen mukaisen julkilausuman, jossa on esitetty 26 
konkreettista kehitysideaa, jotka luokiteltiin seuraavasti: asiakaslähtöisyys ja 
palvelun laatu, hyvinvointipalvelut ja elinvoima sekä vapaa-aika. Muutoksen 
saavuttamisessa järjestöt ovat julkisen sektorin tärkeä kumppani. Laajan hyvin-
vointikäsityksen mukaan kunnissa säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
rakenneuudistuksen jälkeenkin hyvinvoinnin edistämisen työ. 

Raatilaisille tehdyn kyselyn mukaan kaikki kokivat tulleensa kuulluiksi kuntalais-
raadin aikana. Suurin osa vastasi, että osallistuisi vastaavanlaiseen tilaisuuteen 
uudelleen. Kuntalaisraati prosessi tuotti tärkeää tietoa kuntalaisten toiveista ja 
ajatuksista Pellon tulevaisuuden suhteen. Kuntalaisraati mahdollistaa kuntalais-
ten osallisuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. 
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The purpose of this study was to display the customer perspective of Pello resi-
dents in the development of future welfare services. In addition, the aim was to 
examine the experiences of participation of the people who took part in the civil 
jury. Promoting well-being and customer-oriented services were part of the 
Finnish government’s spearhead project of 2015. 

Citizens' jury is one of the citizen participation models of deliberative democra-
cy. In this development work, citizens’ juries are referred to as the municipality 
juries, because it is a more descriptive name for this work. Also, the Local Gov-
ernment Act uses the term municipality jury. Municipality jury members were 
invited to discuss the future of welfare services in Pello. The jury members were 
selected according to age, gender, place of residence and social influence. The 
jury was attended by 16 residents of the municipality. The jury met three times 
to reflect on the well-being of residents and ways of its promotion. 

After the meetings, the municipality jury made a statement in accordance with 
their common vision, in which 26 concrete developments ideas were presented, 
which were classified as follows: customer orientation and quality of service, 
wellness facilities, vitality and free-time. Achieving change, associations are an 
important partner for the public sector. According to a comprehensive view of 
well-being, after the social and health care reform, welfare work will continue to 
be promoted in municipalities. 

According to a survey conducted among the jury members, all felt they had 
been heard during the jury process. The majority responded that they would 
participate in a similar event again. The municipality jury process yielded im-
portant information about the residents' wishes and thoughts about the future of 
the municipality. Municipality jury gives the residents a feeling of inclusion and 
opportunity to influence municipal decision-making. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on osa Lapin AMK:n monialaista YAMK-opinnäytetyötä, jossa ti-

laajana on Lapin Liiton järjestöneuvottelukunta, jonka teemana on “pohjoinen 

osallisuus”. Toimeksiantajana työlle on Pellon kunta. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena on kartoittaa Pellossa asuvien ihmisten ajatuksia ja toiveita hyvinvointipal-

veluista. Tavoitteena on saada näkyviin asukkaiden näkökulma hyvinvointipal-

veluja kehitettäessä. Lisäksi tavoitteena on selvittää kuntalaisraatiin osallistuvi-

en osallisuuden kokemusta raadissa.  Opinnäytetyön teoriaosassa käytetään 

kehittämismenetelmästä nimitystä kansalaisraati ja kehittämistyön osuudessa 

nimitystä kuntalaisraati, koska se on tässä työssä kuvaavampi nimitys. Myös 

kuntalaissa (410/2015) käytetään nimitystä kuntalaisraati. Kansalaisraatimene-

telmä tukee opinnäytetyön tavoitetta ja osallisuuden näkökulmaa.  

Pellon kunnan toimintaa ohjaa kuntastrategia, jossa on huomioitu uudistuvan 

kuntalain (410/2015) säädökset. Uuden kuntalain mukaan asukkaiden vaikut-

tamis- ja osallistumismahdollisuuksia tulisi kehittää. Pellon kuntastrategiassa on 

oleellista asiakaslähtöisyys ja asukkaiden osallisuuden lisääminen. (Pello Kun-

tastrategia 2015–2020 2015, 4.) Kuntalaisraati järjestettiin yhteistyössä Pellon 

kunnan ja kahden Lapin AMK:n YAMK-opiskelijan kanssa. Opiskelijat ovat mo-

lemmat Pellon kunnan palveluksessa olevia sairaanhoitajia. Toinen on työssä 

terveyskeskuksen vuodeosastolla ja toinen perhe- ja mielenterveyskeskukses-

sa. Työnkuvat ovat hyvin erilaisia, mutta molempia yhdistää kiinnostus hyvin-

voinnista sekä tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuk-

sesta (sote-uudistus).  

Kansalaisraati on yksi deliberatiivisen demokratian kansalaisvaikuttamisen mal-

li. Deliberatiivinen demokratia kuvaa kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ai-

dosti itseään koskeviin päätöksiin ja samalla myös osallistua julkisesti käytä-

vään keskusteluun, ennen lopullisten päätösten varmistumista. Tavoitteena de-

liberatiivisella demokratialla on, että päätökset perustuvat laajaan ja kattavaan 

julkiseen keskusteluun. Aihetta on mietitty ja arvioitu monelta eri kantilta ja sillä 

on myös kansalaisten tuki takanaan. Kansalaisraati tuo kuntalaiset oikeasti mu-

kaan päätöksentekoon. (Raisio & Vartiainen 2011, 11, 14, 36–37.) 

Hallituksen suunnitelman mukaan sote-järjestämislaki ja maakuntalaki astuvat 

voimaan heinäkuussa vuonna 2017. Järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille 
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vuoden 2019 alussa, jolloin myös lait astuvat voimaan.  Mahdollinen siirtymäai-

ka on mahdollista. (Myllärinen 2016.) Kunnalla on oma rooli hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisessä. Se on vastuussa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisestä.  Kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet tulee 

sisältyä kuntastrategiaan ja toimialojen suunnitelmaan. Toimeenpanosta ja to-

teutuksesta huolehtivat johtoryhmä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

työryhmät yhteistyössä maakunnan ja kunnassa toimivien eri tahojen kuten jär-

jestöjen kanssa. Kunta rakentaa puitteet toimivalle demokratialle ja osallisuudel-

le. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa tarkoittaa muita kuin sosi-

aali- ja terveydenhuollon keinoja.  (Pöysti 2016.)  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on tärkeää löytää tehokkaampia toimin-

tatapoja sekä vaikuttavien käytäntöjen tehokkaampaa hyödyntämistä. Palvelut 

asiakaslähtöisiksi -hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaan 

osallisuuden ja kokemustiedon toimintamalli. (Larivaara 2016 7, 10.) Tavoittee-

na on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toiminnot asiakasläh-

töisiksi kokonaisuuksiksi.  Uudistuksen tarkoituksena on tuottaa asiakaslähtöi-

set, matalan kynnyksen palvelut asiakkaiden tarpeiden ja valmiuksien mu-

kaan.  Palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa huomioidaan asiakkaiden 

kokemukset ja palaute. Asiakaslähtöisten palveluiden järjestäminen vaatii laaja-

alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. (STM 2016a.) Haarakankaan (2014, 2) 

mukaan jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Kansalaisten osallistuminen on tärkeää, jotta demokratia ja palvelut säilyisivät ja 

saavuttaisivat tarvitsijansa (Matthies 2013, 13). Se vaatii lähidemokratian vuo-

rovaikutusmekanismien kehittymistä kunnan, kylien, yhdistysten ja yksittäisten 

kuntalaisten välillä (Kumpulainen 2014, 61). Asiantuntija- ja viranomaisvallan 

rinnalla osallistuminen palveluissa tarkoittaa, että valtaa ja toimijuutta siirtyy 

kansalaisille, eli palveluiden käyttäjille.  Tällöin puhutaan alhaalta lähtevästä, 

paikallisesta ja kokemuksellisesta tiedosta. (Matthies 2013, 12.) 
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2 PELLON KUNTASTRATEGIA 

Pellon kunta sijaitsee Lapissa Tornionjokilaaksossa Ruotsin rajalla. Kunnan 

asukasluku oli 3676 vuoden 2014 lopussa. Asukasmäärä on vähentynyt pikku-

hiljaa.  Lasten ja lapsiperheiden määrä on jo pidempään ollut laskusuunnassa. 

Ikärakenne painottuu yhä enemmän ikäihmisiin. (Tilastokeskus 2016, Pellon 

kuntastrategia 2015–2020 2015, 17.)  

Pellon kunnassa on meneillään organisaation kokonaisuudistus. Organisaatio-

uudistus on aloitettu vuonna 2014. Pellon kunta on aloittanut toimintansa vuo-

den 2015 alussa uuden muotoisena organisaationa, jossa jaotellaan palvelutuo-

tanto hyvinvointi- ja elinvoimaprosesseihin. Vuoden 2015 alusta alkaen kunnan 

omistamat yhtiöt ovat vastanneet kuntalain velvoitteen mukaisesti keskeisten 

palvelujen tuotannosta.  Kunnan toimintaa ohjaa kuntastrategia, jossa on huo-

mioitu uudistuvan kuntalain (410/2015) säädökset. Kunnanhallitus vastaa kun-

tastrategian johtamisesta ja toimeenpanosta.  (Pello Kuntastrategia 2015–2020 

2015, 4, 29, 30; Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018 2015, 6–7.) 

Pellon kunnan luottamushenkilöorganisaatio on esitetty kuviossa 1.  

 

 

Kuvio 1. Pellon kunnan luottamushenkilöorganisaatio. Kahden lautakunnan mal-
li (Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018 2015, 7) 

Uusi kuntalaki (410/2015) astui osittain voimaan 1.5.2015. Uuden kuntalain 

pohjalta kuntaa ohjataan kokonaisuutena ja sen tarkoituksena on vastata muut-

tuneeseen ympäristöön. Vaatimuksena on tavoitteiden asettaminen pitkälle ai-

kavälille. Tavoitteiden tulee sisältää asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä 

palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa 

edellytetään pitkän aikavälin tavoitteiden asettamista palvelun, omistajapolitii-

kan, henkilöstöpolitiikan, kunnan asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismah-

dollisuuksien sekä alueen elinvoimaisuuden ja elinympäristön kehittämiseen 
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liittyen. Tavoitteiden edellytetään ohjaavan kaikkea kunnan toimintaa. (Pello 

Kuntastrategia 2015–2020 2015, 4; Kuntalaki 410/2015.) 

Pellon kunnassa on määritelty arvoperusta, joka määrittää yhteiset ja merkityk-

selliset tekijät, jotka ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa. Pellon kunnan arvot 

ovat kannustaminen, ennakkoluulottomuus ja luotettavuus. Arvot kiinnitetään 

kuntalaisten ja yhteisön kilpailutekijöiden kehittämiseen, mikä edellyttää, että 

kuntalaiset ja kunnan henkilöstö ymmärtävät niiden merkityksen omassa toimin-

taympäristössään. Pellon kunnan strategisten linjausten tavoitteena on kunta-

laisten osallistaminen ja osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen, asiakas-

lähtöisyyden vahvistaminen ja asukaspalvelujen vahvistaminen. (Pello Kunta-

strategia 2015–2020 2015, 15, 30.) 

Palvelut toteutetaan elinvoiman edistämisen ja hyvinvoinnin edistämisen ydin-

prosessien kautta. Ydinprosessit jakautuvat avain- ja osaprosesseihin. Elinkei-

non edistämisen prosessissa avainprosessit koostuvat työ- ja yrittäjyyspalve-

luista sekä yhdyskunta- ja asumispalveluista. Tavoitteena on elinkeinoelämän 

tukeminen, matkailuelinkeinon edistäminen, työllisyyden parantaminen sekä 

turvallinen, toimiva ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö. Hyvinvoinnin edistä-

misen prosessissa avainprosesseja ovat yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut, 

lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä senioripalvelut. Päämääränä on hy-

vinvoinnin, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tukeminen, lasten 

ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen ja perheiden terveyden ja elämänhal-

linnan edistäminen sekä yli 63-vuotiaiden asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen.   Molempia ydinprosesseja tukee ydinprosessien tuki. Strateginen 

johtaminen vie prosesseja eteenpäin. (Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 

2016–2018 2015, 6.)  Kuviossa 2 esitetään Pellon kunnan prosessiorganisaatio. 
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Kuvio 2. Pellon kunnan prosessiorganisaatio (Talousarvio 2016 ja taloussuunni-
telma 2016–2018 2015, 6) 
 
Prosessien eli palvelukokonaisuuksien työstäminen on aloitettu tammikuussa 

2016. Tarkoituksena on kehittää tulevaisuuden kunnan organisaatiokulttuuri, 

missä huomioidaan asiakaskeskeisyyden parantaminen koko ajan osana konk-

reettista kehittämistyötä. Pellon kunnan tavoitteena on, että palvelut ovat asia-

kaslähtöisiä kuntastrategian tavoitteen mukaisesti. (Pellon kunta / kunnanhalli-

tus 2016.) Pellon kunta on mukana Kemin kaupungin kanssa Tulevaisuuden 

kunta liinaa -kehittämishankkeessa, jonka rahoittajana on Lapin Liitto. Lean-

kehitystyössä asiakasnäkökulman huomioimisella, prosessimaisella ajattelulla 

ja henkilöstön osallistamisella pyritään juurruttamaan jatkuvan parantamisen 

prosessi osaksi johtamis- ja organisaatiokulttuuria pysyvien muutosten saavut-

tamiseksi.  (Lappi liinaa 2016.) Lean-menetelmällä aukaistaan prosessit huomi-

oiden hiljaisen tiedon ja nykytilan esille tuominen sekä arvioidaan, mikä on tar-

peen ja mitä pitää uudistaa. Lean on toimintastrategia, jonka avulla pyritään 

saavuttamaan asetetut tavoitteet. (Modig & Åhlström 2013, 127.) 
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3 HYVINVOINTIA ELÄMÄÄN 

3.1 Hyvinvoinnin määritelmiä 

Hyvinvoinnin luonne on muuttunut samalla, kun yhteiskunta on vaurastunut ja 

vapautunut sekä markkinatalouden merkitys ihmisten arjessa on kasvanut. On 

syntynyt uusia henkiseen hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyviä ongelmia. Laa-

jentunut hyvinvointikäsitys sisältää objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin 

lisäksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä hyvinvoinnin tunteen kokemisen 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kehittyneissä yhteiskunnissa korostuvat yhteisölli-

set ja psykologiset tarpeet sekä elämän laatuun ja koettuun hyvinvointiin liittyvät 

arvot. (Hämäläinen 2014, 2.) 

Koettua hyvinvointia mitataan usein elämänlaadulla, johon vaikuttavat terveys ja 

materiaalinen hyvinvointi sekä yksilön omat odotukset hyvästä elämästä, ihmis-

suhteet, omanarvontunne ja mielekäs tekeminen. Nykyään hyvinvointi on saa-

massa uusia merkityksiä ja se viittaa erilaisiin hyvää oloa tuottaviin palveluihin, 

elämyksiin ja kokemuksiin. Hyvinvointi on monimutkainen käsite. Se on psyyk-

kisten, fyysisten ja sosiaalisten resurssien ja haasteiden välinen tasapaino. Hy-

vinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, mate-

riaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Sosiaaliset 

suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus sekä sosiaalinen pääoma ovat yksi-

löllisen hyvinvoinnin osatekijöitä.  Yhteisöllisen hyvinvoinnin ulottuvuuteen kuu-

luvat mm. elinolot, työllisyys, työolot sekä toimeentulo. Elinolot ovat hyvinvoin-

nin materiaalinen perusta, johon kuuluvat asuinolot ja ympäristö. (Karvonen, 

Moisio & Simpura 2009, 20; Dodge, Daly, Huyton & Sanders 2012, 230; THL 

2015). 

Hyvinvoinnin käsite edellyttää monipuolista tarkastelua. Kokemus hyvinvoinnis-

ta ja elämänlaadusta perustuu oman elämän ja sosiaalisen tilanteen kokonais-

valtaiseen arvioon.  Myös terveys ja toimeentulo vaikuttavat hyvinvoinnin koke-

miseen. (Vaarama, Moisio & Karvonen 2010, 13.) Elinolojen ja hyvinvoinnin 

suhde ei ole yksiselitteistä, vaan hyvinvointiin vaikuttavat myös materiaalisesti 

turvattujen olojen lisäksi yksilön kyvyt ja mieltymykset. Hyvinvointiin ei välttä-

mättä vaikuta hyvä taloudellinen tilanne. Onnellinen ja hyvinvoiva voi olla vaati-

mattomissakin olosuhteissa. Yksilön terveydellä ja perhesuhteilla on suuri mer-

kitys. Mikäli on terve, nauttii perheensä ja ystäviensä seurasta ja kokee olevan-
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sa arvostettu jäsen yhteisössään, voi olla hyvinvoiva ja onnellinen. Hyvinvoinnin 

kokeminen on yksilöllistä. (Karvonen ym. 2009, 20.) Hyvinvointiin vaikuttavat työ 

ja perhe. Ne vaativat molemmat aikaa sekä fyysisiä että henkisiä voimavaroja. 

Myös tasapainon tunteella on merkitystä koetussa hyvinvoinnissa, koska silloin 

aikaa ja voimia riittää monille elämän osa-alueille. (Lammi-Taskula & Salmi 

2009, 38.) 

Osallistumalla ja omia kokemuksia jakamalla ihmiset voivat saavuttaa itsetietoi-

suutta ja nähdä uudenlaisia vaihtoehtoja oman hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Elämän taito lisääntyy, kun ihminen alkaa itse tiedostaa ja ymmärtää omia käsi-

tyksiään ja kokemuksiaan suhteessa omaan elämäänsä hyvinvointiinsa. Itsetie-

toisuuden avulla he pystyvät ottamaan itse enemmän vastuuta toiminnoistaan ja 

ratkaisuistaan ja voivat vaikuttaa elämänsä kulkuun ja ratkaisuihin. Asiakkaiden 

omakohtaisten kokemusten ja kertomusten kautta voidaan kehittää käyttäjä- ja 

toimijalähtöisiä hyvinvointipalveluita. (Koivisto, Sandelin & Perttula 2014, 51.) 

 

3.2 Hyvinvointia osallisuudesta  

Osallisuudessa on keskeistä luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. Se 

on monitasoinen ja -syinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus. 

Osallisuuden kokemus voi syntyä kuulluksi tulemisen tunteesta ja vaikuttamisen 

mahdollisuudesta, vaikka asiat eivät välttämättä toteudukaan oman näkemyk-

sen mukaan. Yhteisöön ja yhteiskuntaan kuuluminen on yksilöllinen tunne ja 

kokemus. Kyseessä on turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhteenkuulu-

vuuden tunteen syntyminen. (Jämsén & Pyykönen 2014, 9–10; Oinas 2009, 75–

77.)  

Osallisuus estää syrjäytymistä. Omassa elämässä osallisuus on vahvuuden 

tunteen lisääntymistä, identiteetin muodostumista ja elämänhallinnan valmiutta. 

Olennaista on omakohtainen sitoutuminen, omaehtoinen toiminta ja vaikuttami-

nen omaa elämää koskevien asioiden kulkuun sekä vastuun ottaminen seura-

uksista. Osallistujan ihmiskäsitys ja henkilökohtainen elämismaailma vaikuttavat 

osallisuuteen ja osallisuuden kokemukseen. Lähekkäiset käsitteet ovat osallis-

tuminen ja osallistaminen. (Jämsén & Pyykönen 2014, 9–10.) Myös sosiaali-

seen pääomaan ja kuluttajuuteen liittyvät asiat voidaan liittää osallisuuteen. Eri-

laiset näkökulmat eivät poissulje toisiaan. Osallisuutta kuvataan myös yhteisölli-
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syytenä tai yhteisyytenä, mikä on lähellä kuulumisen käsitettä. (Kivistö 2014, 

42–44.) 

Osallisuutta ovat työyhteisön jäsenten keskinäinen tasavertaisuus, kunnioitus 

sekä toisiinsa luottaminen. Osallisuus on tunneperustainen yhteenkuuluvuuden 

kokemus, jossa työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa työtään koskeviin muu-

toksiin ja toimia aktiivisesti ja sitoutuneesti palveluja kehitettäessä. On tärkeää 

mahdollistaa henkilöstölle osallistuminen tavoitteiden laadintaan ja toimenpitei-

den suunnitteluun. Työntekijöiden välistä vuoropuhelua tarvitaan muutoksen 

aikaansaamiseksi. Työntekijöillä on tällöin myös mahdollisuus vaikuttaa kunnal-

lispolitiikan päätöksiin palveluja kehitettäessä ja olla osallisena poliittisissa pää-

töksissä. (Christensen 2011, 211; Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-

Ollonqvist & Nikula 2011, 51; Hirvonen 2015, 118.) Työntekijöiden osallisuus ja 

osallistaminen ovat laajoja käsitteitä, joihin sisältyy muun muassa johdon mää-

rittelemiä käytäntöjä, joiden avulla mahdollistetaan tiedon saantia sekä mahdol-

lisuutta keskustella ja osallistua päätöksentekoon. (Toivanen, Janhonen, Jär-

vensivu & Vesa 2014, 274). 

Järjestötoiminnalle on ominaista osallisuuden mahdollistaminen.  Terveyden 

tasa-arvon toteuttamiseen voidaan vaikuttaa osallisuuden avulla.  Osallisuuden 

kokeminen on omakohtaista ja voimaannuttavaa. Parhaiten se ilmenee, kun 

ihminen kokee yhteenkuuluvuutta johonkin yhteisöön ja kokee tulleensa kuul-

luksi, mikä osaltaan tukee osallistujan identiteetin rakentumista ja eheyttä. 

(Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 51.) Järjestöillä on merkittävä rooli yksinäisyyden 

vähentämisessä.  Järjestötoiminta tarjoaa sosiaalisia suhteita, vertaistukea ja 

mielekästä tekemistä ja lisää merkityksellisyyden kokemuksia. Toiminnan kehit-

tämisessä on tärkeää löytää uusia toimintatapoja, joilla voidaan saada mukaan 

uusia toimijoita. (Toikka, Vuorjoki, Koskela & Pentala 2015, 14.) 

Kolmannen sektorin kansalaisosallistumisella ja yhteenkuuluvuuden tunteen 

lisäämisellä ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja lisä-

tään hyvinvointia. Kuntalaisten on tärkeää tietää, mitä palveluille ja palveluissa 

tapahtuu ja heillä täytyy olla myös vaikuttamisen mahdollisuus. Oleellista on 

myös palvelu-uudistuksen läpinäkyvyys ja avoin tiedotus erilaisissa tilaisuuksis-

sa. Aktiivinen kansalaisuus lisää ihmisten yhteiskunnallista toimijuutta ja osallis-

tumista. (Kivistö 2014, 42–44.)  
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Osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus kulkevat rinnakkain. Niissä molemmissa 

on sisällä poliittista pelivaraa, joka koskettaa kansalaisuudessa tapahtuvia 

mahdollisia muutoksia. Kuitenkaan kansalaisten aktiivinen toimintatapa ei ole 

itsestäänselvyys vaan sitä täytyy opetella. Aktiivinen elämäntapa edellyttää tie-

tojen ja taitojen olemassaoloa. (Närhi, Kokkonen, Matthies 2014, 120; Silven-

noinen 2010, 163.) 

Oppimisessa keskeistä on osallisuuden muotoutuminen, koska silloin ihminen 

voimaantuu ja kokee vahvaa osallisuutta toimiessaan vuorovaikutuksessa tois-

ten ihmisten kanssa. Ihmisten välinen osallisuus antaa yksilölle voimaa toimia ja 

vaikuttaa esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskunnan rakenteisiin. 

Yhteiskuntatasolla osallisuus on demokratian perusrakenteissa ja osa yhteis-

kunnallista kokonaisuutta. Keskeistä on, että ihmisellä on mahdollisuus osallis-

tua päätöksentekoprosessiin, ja hänellä on vaikuttamisen mahdollisuus. Ihmis-

ten keskinäistä vuoropuhelua tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi. Osalli-

suutta on, kun yhteisön jäsenet ovat tasavertaisia, kunnioittavat ja kuuntelevat 

toisiaan sekä luottavat toisiinsa. Ympäröivässä yhteisössä onkin kyse ihmisen 

kiinnittymisestä yhteisöön, ympäristöön ja yhteiskuntaan. (Rouvinen-Wilenius 

ym. 2011, 51; Jämsén & Pyykönen 2014, 9–10. 

Poliittisen osallisuuden keskeinen rooli edustaa demokratiaa. Poliittista osalli-

suutta on määritelty tavallisten kansalaisten tekojen kautta. Yhteiskunnallisen 

päätöksenteon tueksi kannattaa tehdä johtopäätöksiä tavallisten ihmisten arjes-

sa tapahtuvista asioista. Tulevaisuuden yhteistyön tavoitteeksi on hyvä asettaa 

tutkimuksen, opetuksen ja sosiaali- ja terveysalojen yhteiset tieteelliset projektit 

ja verkostot, joissa luotaisiin uutta yhteistä tietoa ja osaamista, mikä tukisi asi-

akkaiden hyvinvointia ja ongelmatilanteiden ratkaisua. Tärkeintä on huomioida 

kumppanuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen tärkeys, mikä sisältää tekoja, 

joilla kansalaiset voivat vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. (Christensen 2011, 211; 

Vuolanto, Vanhala & Apponen 2015, 297–298;  Abdus, Mistry & Selden 2015, 

668.) 

3.3 Asiakaslähtöisyys hyvinvoinnin tukena 

Asiakaslähtöisyys on toiminnan arvoperusta, jonka vuoksi jokainen asiakas 

kohdataan arvokkaana yksilönä riippumatta vajeista hänen hyvinvoinnissaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jo pitkään ollut pyrkimyksenä asiakas- ja po-
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tilaskeskeisyys. Siitä huolimatta palvelu järjestelmämme on edelleen organisaa-

tiolähtöinen. Palvelujen järjestämisessä asiakaslähtöisyys ei saisi olla irrallinen 

ilmiö.  (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 18; Leskelä 

ym. 2013, 3163; Koikkalainen & Rauha 2013, 45.)  

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen tarkoittaa asiakkaan 

asiantuntijuuden hyödyntämistä palveluprosessin jokaisessa vaiheessa. Tavoit-

teena on joustavien palvelukokonaisuuksien suunnittelu, jotta asiakkaat voivat 

valita muuttuvien tarpeiden mukaan itselleen sopivat palvelut.  Potilaan osallis-

tuminen omaan hoitoonsa lisää potilaan ymmärrystä ja vastuuta omasta hoidos-

taan sekä saa aikaan parempia hoitotuloksia ja sitä kautta parempaa terveyttä 

ja tyytyväisyyttä hoitoon. (Deventer & McInerneyn 2012; Kaakarinen & Syrjänen 

2012, 127; Valkama 2012, 78–79; Kuoppila & Nieminen 2014,6.) Hoidon hyö-

dyllisyyden kannalta tärkeintä on riittävä tiedonsaanti ja kuulluksi tulemisen tun-

ne sekä vaikuttamisen mahdollisuus omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin. Tie-

donkulun pitäisi olla saumatonta myös palveluntuottajien ja vastuutahojen välil-

lä. Asiakaspalautteet mahdollistavat asiakkaiden mielipiteiden esiintuomisen. 

(Leskelä ym. 2013; Valkama 2012, 78; Oksanen, Sauni, Koskinen, Aalto & Rä-

sänen 2015, 2784; Kaakarinen & Syrjänen 2012, 127; Cathcart & Greenspan 

2013, 968–969.) 

Asiakaslähtöiseen toimintaan kuuluu pyrkimys asiakassuhteen jatkuvuuteen, 

mikä edellyttää palvelun tarjoajan ja asiakkaan välistä yhteisymmärrystä (Virta-

nen ym. 2011, 18; Eloranta, Katajisto & Leino-Kilpi 2014, 71). Koko henkilöstön 

tulisi suhtautua asiakaslähtöisyyteen positiivisesti ja ottaa työssään huomioon 

asiakkaiden tarpeet. Hyvä ja asiakaslähtöinen palvelu vaatii lisäksi tiedollisia ja 

asenteellisia edellytyksiä. Jokaisen työntekijän pitäisi tuntea organisaation toi-

minta-ajatus, palveluajatukset ja tavoitteet. Keskeinen edellytys asiakaslähtöi-

selle organisaatiolle on työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio asiakaslähtöi-

seen toimintatapaan. Muutos vaatii aktiivisen ja osallistavan johtamisen lisäksi 

järjestelmä-, asiakas- ja työntekijälähtöisen kehittämisen yhdistämistä. (Grön-

roos 1987, 87–91; Virtanen ym. 2011, 18; Kaakarinen & Syrjänen 2012, 126–

127; Leskelä ym. 2013, 3163; Koikkalainen & Rauhala 2013, 45; Vik & Eiden 

2012, 534.) 
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Kansalaisten näkemyksiä täytyy arvostaa ja heitä tulee kuunnella. On luotava 

toimintatapa yhteisten asioiden käsittelyyn ja päätösten ymmärtämiseen siitä, 

mikä on oikeudenmukaista. Eettisten periaatteiden mukaan hyvä palvelu ja hoi-

to perustuvat vastavuoroisuuteen ja toisten näkemysten kunnioittamiseen (Sal-

minen & Ikola-Norrbacka 2009, 167; ETENE 2011, 32).  Eettisten ongelmien 

ratkaisuilla on myönteinen vaikutus myös potilaskeskeisiin päätöksiin (Ikola-

Norrbacka 2011, 98; Žydžiūnaitė 2015, 165). Palveluiden asiakaslähtöisyys ja 

asiakkaiden asianmukainen kohtelu näkyy asiakkaiden suuntaan. Johtamis-

työssä on suuri merkitys asiakasnäkökulman vahvistamisessa. Esimiehen teh-

tävänä on huolehtia, että alaiset kohtelevat asiakasta oikeudenmukaisesti ja 

kunnioituksella. Oikeuksia ja velvollisuuksia on molemmilla osapuolilla. (Viina-

mäki 2008, 105; Ikola-Norrbacka 2011, 98–100; ETENE 2011, 32.) 

Kansalaisosallistuminen ja asiakasosallisuus parantavat palvelujen laatua. Kan-

salaisosallistumista tarvitaan, jotta tarjottavat palvelut ja kansalaisten tarpeet 

kohtaavat paremmin. Palvelu-uudistuksen läpinäkyvyys ja avoin tiedotus on 

tärkeää myös erilaisissa vuorovaikutus tilaisuuksissa. Tällöin tiedonkulku ja lä-

pinäkyvyys paranevat. Kansalaisten omalla toiminnalla voidaan varmistaa lähi-

palveluiden saatavuutta varsinkin silloin, kun ollaan etäällä isoista palvelukes-

kuksista. Kun kansalaiset osallistuvat palveluiden kehittämiseen, toimintamallit 

ovat yhteisöllisiä ja sektorirajat ylittyvät mutkattomammin. Painopiste siirtyy en-

naltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Kansalaisosallistumisella palvelui-

den kehittämisessä on tutkimusten mukaan säästetty kustannuksissa jopa 

30 %. (Matthies 2013, 12–14.)  Väestön ja asiakkaiden äänen ja heikkojen sig-

naalien kuuleminen ja niihin reagointi ja kuuleminen ovat tärkeitä palveluita ke-

hitettäessä.  Asiakkaiden kuuleminen turvaa järjestelmän kehittämisen ja legiti-

miteetin myös tulevaisuudessa. (Muuri & Manderbacka 2010, 105.) 

Kansalaisille on tärkeää tasavertainen palvelujen saatavuus. Myös omaehtoi-

suuden tukemisella ja elämäntilanteen huomioon ottamisella on merkitystä. On 

pidettävä huolta, että eri alueiden asukkailla, eri elämäntilanteissa olevilla ja 

erityisryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa ja heidän tarpeensa huomioidaan. 

Tarvitaan vuoropuhelua ja uudenlaista ymmärrystä eri osapuolten kuten asian-

tuntijoiden ja maallikoiden välillä sekä kansalaisten ja työntekijöiden, päättäjien 

ja kuntalaisten välillä. Kansalaisten osallistuminen ja aloitteet auttavat löytä-

mään konkreettisia parannuksia ja toimivia yksinkertaisia ratkaisuja.  Myös kri-
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tiikki auttaa ennakoimaan palvelutarpeita ja tunnistamaan riskejä ennalta. Osal-

listuminen tukee asiakkaiden hyvinvointia ja työntekijöiden työmotivaatiota. 

(Matthies 2013, 12, 14.) 

 

3.4 Sote-uudistuksen vaikutukset hyvinvointipalveluihin 

Hallituksen linjaukset (2016) ohjaavat sote-järjestämis-, valinnanvapaus- ja mo-

nikanavarahoitusuudistuksen valmistelua. Tavoitteena on, että hyvinvointi- ja 

terveyserot kaventuvat ja kustannusten hallinta paranee. Hallituksen linjauksen 

mukaan perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joilla on sote-palveluiden järjestämis- 

ja rahoitusvastuu sekä viisi yhteistyöaluetta. Hallituksen linjauksen mukaan so-

te-palvelut yhtiöitetään. Maakunta huolehtii maakuntastrategiassaan palvelutuo-

tantostrategiasta ja huolehtii mahdollisimman monipuolisesta sote-palvelujen 

tuotannosta ja markkinoille pääsyn mahdollisuudesta.  (STM 2016b, 1, 5–7.)  

Suunnitelman mukaan sote-järjestämislaki ja maakuntalaki astuvat voimaan 

heinäkuussa vuonna 2017. Järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille vuoden 

2019 alussa, jolloin lait astuvat voimaan, mahdollinen siirtymäaika on mahdollis-

ta. (Myllärinen 2016.)  Rehulan (2016) mukaan laki antaa maakunnille riittävästi 

liikkumatilaa palvelujen järjestämisestä paikallisesti. Keskeistä muutoksessa on 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittaminen perus- ja erikoistason palve-

luissa.  

Asiakas voi valita palvelut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien 

palvelujen välillä. Asiakkaan valinnan mahdollisuudella pyritään vahvistamaan 

perustason palveluita ja turvaamaan nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. Tavoit-

teena ovat palveluiden yhtenäiset laatuperusteet ja asiakkaan valintaa tukeva 

julkinen tieto sekä maksujen tasapuolisuus suhteessa saatuun palveluun ja 

henkilön maksukykyyn.  Asiakasmaksulainsäädännön kokonaistarkastelu käyn-

nistetään keväällä 2017. (STM 2016b, 2–7.)  Valinnanvapauteen on tarkoitus 

luoda suomalainen malli, jossa tavoitteena on toimiva asiakas- ja palveluohjaus 

(Rehula 2016). Kuviossa 3 on esitetty Sote-uudistuksen tavoitteet. 
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Kuvio 3. Sote-uudistuksen tavoitteet (Sote- ja aluehallintouudistus 2016) 

Turvallinen elinympäristö ja palvelujen saatavuus on tärkeää. Vaikka ihmisillä 

on tietoa tarvitsemistaan palveluista, siitä huolimatta täsmällistä ja ajantasaista 

tietoa palveluista näyttää olevan edelleen vaikeaa saada. (Sanders, Chang & 

Ramis 2015, 105–107.) Mattilan (2016) mukaan sote-uudistuksen onnistumi-

sessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa. Kump-

panuus- ja vuorovaikutustaitojen tärkeys korostuvat. Kilpailu asiakkaista muut-

taa henkilökunnan asenteita, kun asiakkaan valinnanvapautta laajennetaan. 

Asiakaslähtöisen lähipalveluiden kehittämisprosessin avulla on mahdollisuus 

tarkastella palveluita ja hallintoa uudella tavalla.  Asiakasosallisuudesta on etua 

kuntatoimijoille oman toimintansa kehittämiseen. Hyvinvointia voidaan edistää 

sosiaalisilla investoinneilla. (Nieminen & Jäppinen 2015, 20, 24.) Sote-

uudistuksen tavoitteena on lähipalvelujen sijainti melko lähellä useimpia ihmisiä 

tai niiden tuominen ihmisten arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina 

(Sote- ja aluehallintouudistus 2016).  Lähipalvelujen määrittelyssä on tärkeää 

huomioida asiakkaan asiantuntijuus ja hänen omat tarpeensa palveluiden käyt-

täjänä. Alueiden erityispiirteet ja asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioidaan asi-

akkaan näkökulmasta käsin siten, että palvelujen saavutettavuudessa ja toteut-

tamistavoissa huomioidaan eri ikäryhmien erilaiset tarpeet. (Kuoppila & Niemi-

nen 2014, 5, 9.) Lähipalvelut ovat asiakkaille tärkeitä ja arkisia palveluja. Päivit-
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täin ja usein käytettävien palvelujen täytyy olla lähellä ja helposti saavutettavis-

sa. (Kytö 2012; Kuoppila & Nieminen 2014, 5, 9; Sote- ja aluehallinto uudistus 

2016.)  Saavutettavuus tarkoittaa myös hyviä kulkuyhteyksiä (Kytö 2012).  

Sote-uudistuksessa kuntien vastuulle jää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakuntien jär-

jestämisvastuulle (Eriksson ym. 2016, 22). Terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen sekä eriarvoisuuden vähentäminen kuuluvat hallituksen strategisen ohjel-

man 2015 kärkihankkeeseen.  Tarkoituksena on lisätä terveitä elämäntapoja 

jokaisen arjessa ja loiventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Tavoitteena on ottaa 

ihmiset mukaan löytämään ratkaisut ja ottamaan vastuuta omasta elämästä. 

Tärkeää on, että asiakkaan saama palvelu on sujuva kokonaisuus ja palveluja 

kehitetään asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Muutoksen saavuttamisessa 

järjestöt ovat julkisen sektorin tärkeä kumppani. Poikkihallinnollisen yhteistyön 

avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen 

ovat osa jokaista hallinnonalaa ja lainsäädäntöä. (Hallituksen julkaisusarja 

10/2015, 20–21; STM; STM 2016b, 3.) 

 

3.5 Lait ja asetukset 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden eettinen toimintatapa täy-

tyy perustua asiakkaiden ja potilaiden perusoikeuksien kunnioittamiseen ja it-

semääräämisen arvostamiseen sekä tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen kohte-

luun, mikä sisältää myös oikeuden tehdä omia valintoja (ETENE 2011, 9). 

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ihmisiä on kohdeltava oikeudellisesti 

yhdenvertaisesti. Potilaan asemasta ja oikeuksista määrätään laissa 

(785/1992). Laki koskee koko terveydenhuoltoa.  Laki antaa potilaalle oikeuden 

mm. hyvään ja yhdenvertaiseen hoitoon ja ihmisarvoon sekä vakaumusta ja 

yksityisyyttä kunnioittavaan kohteluun. Potilaan itsemääräämisoikeuden mu-

kaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänellä 

on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Potilaalla on oikeus 

saada tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta sellaisessa muodossa, että hän 

ymmärtää annetun tiedon.  

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain tarkoituksena 

on asiakaslähtöisyyden ja asiakassuhteiden luottamuksellisuuden edistäminen, 
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sekä hyvän palvelun ja kohtelun toteutuminen sosiaalihuollossa (Laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 1§; Virtanen ym. 2011, 

18). Uusi kuntalaki (410/2015) myös edellyttää asukkaiden vaikuttamis- ja osal-

listumismahdollisuuksien kehittämistä. Asiakaslähtöisyyden kehittämistyö on 

tärkeä osa sosiaali- ja terveyssektorin uudistumista ja sen uudistumisen tarvet-

ta. Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisellä pystytään vaikuttamaan hoi-

don vaikuttavuuteen, palveluiden kustannustehokkuuteen sekä asiakkaiden ja 

henkilökunnan tyytyväisyyteen. (Virtanen ym. 2011, 8,10.) 
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4 KANSALAISRAATI KEHITTÄMISTOIMINNAN MENETELMÄNÄ 

4.1 Osallistumisen ja vaikuttamisen keino 

Kansalaisraati on osallistumisen menetelmä, jossa pohditaan asioita yhdessä 

sekä keskustellaan tasavertaisesti ja aidosti. Kansalaisraatien tavoitteena on 

keskustella asiakokonaisuuksista, joihin kaivataan yhteistä näkemystä. Tarkoi-

tuksena on, että asioiden käsittelyyn on tarpeeksi yhteistä aikaa. Tavoitteena 

keskusteluissa on tiedon saannin lisäksi jokaisen raatiin osallistuvan näkökan-

nan kuuleminen, jotta yhteinen ymmärrys saadaan muodostettua. (Vaasan yli-

opisto 2014; Körkkö ym. 2015, 10.) 

Kansalaisraati on yksi deliberatiivisen demokratian kansalaisvaikuttamisen mal-

li. Kansalaisraadin kehittäjänä tunnetaan yhdysvaltalainen Ned Crosby, joka 

kehitti kansalaisraadin 1970-luvun alkupuolella tavoitteenaan löytää tehokas ja 

vaikuttava tapa osallistaa kansalaiset yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn. 

Deliberatiivinen demokratia kuvaa kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa aidosti 

itseään koskeviin päätöksiin ja samalla myös osallistua julkisesti käytävään 

keskusteluun, ennen lopullisten päätösten varmistumista. Kansalaisraadit ovat 

yksi tunnetuimmista kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen malleista. Ne tuo-

vat kuntalaiset oikeasti mukaan päätöksentekoon. (Raisio & Vartiainen 2011, 

11, 14, 36–37; Körkkö ym.  2015, 10.) 

Deliberatiivisessa demokratiateoriassa on tasavertaista, julkista ja mielipiteitä 

punnitsevaa keskustelua, jolla on suuri merkitys demokraattisessa prosessissa. 

Deliberatiivisessa demokratiassa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tuoda 

omia mielipiteitään julki ja osallistua tasavertaisesti keskusteluun. Keskeisenä 

tarkoituksena on taata niille ihmisille, joita päätös koskee, mahdollisuus keskus-

tella tasavertaisesti sekä harkita ja punnita asiaa ennen kuin se siirtyy varsinai-

seen päätöksentekoon. (Raisio & Vartiainen 2011, 62; Tammi, Raisio & Ollila 

2014, 229; Körkkö ym. 2015, 10.) 

Deliberatiivisen demokratian painopiste on yhteisten asioiden pohtimisessa yli 

oman edun, mikä osaltaan lisää legitimiteettia poliittiseen päätöksentekoon. 

Päätöksentekoprosessissa on jokaisella oltava yhtäläiset mahdollisuudet ilmais-

ta mielipiteitään prosessissa. Tämä edellyttää myös sitä, etteivät jotkut osallistu-

jat saa hallita tilannetta muita enemmän. Tavoitteena deliberatiivisessa demo-
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kratiassa on tuottaa tietoa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi se-

kä osallistaa kansalaisia. Tiedon tuottamiseen liittyvä työ koostuu sosiaalisista 

elinolosuhteista, hyvinvoinnista ja palveluiden vastaavuudesta kerättyyn tietoon 

ja sen toimivuuteen. Tähän tarvitaan paikallisia havaintoja ja tieteellistä tutki-

musta olemassa olevista olosuhteista. Strategiatyö perustuu puolestaan tiedon 

tuottamiseen. Ihanteellisen ja neuvottelevan prosessin tavoitteena on vaihtaa 

järkeviä ja perusteltuja ajatuksia prosessiin osallistuvien ihmisten kesken. Deli-

beratiivisen demokratian ihanne on suositella tiettyjä päätöksiä raadin jäsenten 

keskustelujen perusteella. (Himmelroos 2012, 181–182; Valkama & Raisio 

2014, 98; Körkkö ym. 2015, 10; Button & Ryfe 2005, 20.) 

Kansalaisraadeissa kerätään ajankohtaista tietoa kuntalaisten ajatuksista ja 

käsitellään yhteistä näkökulmaa kaipaavia asiakokonaisuuksia kuten palvelui-

den kehittämistä. Käsiteltävät asiat voivat usein olla vaikeita, monitulkintaisia ja 

tunneherkkiäkin asiakysymyksiä. Kansalaisraatimenetelmässä keskeistä on 

asioiden yhdessä pohtiminen ja aito keskusteleminen. Raatilaiset edustavat 

mahdollisimman laajasti kohdealueen väestöä esim. kuntaa “pienoiskoossa”. 

Raatilaisten valinnassa käytetään osoitettua satunnaisotantaa.  Raadit kokoon-

tuvat 2–5 päivänä. Raadin koko suhteutetaan kohdeväestön laajuuteen. Hyvän 

työskentelytavan mahdollistavaksi ryhmäkooksi on ajateltu 12–24 henkilöä. 

Keskustelujen aikana raadit jaetaan pienempiin ryhmiin.  (Raisio & Vartiainen 

2011, 38, 41, 49; Körkkö ym. 2015, 10–11, 20–21.) Kansalaisraadeissa on tär-

keää huolehtia osallistujien edustavuudesta, jotta eri väestöryhmät ja asiat tule-

vat tasapuolisesti edustetuiksi (Herne & Setälä 2005, 187). 

Kansalaisraadissa keskustelut käydään ohjaajien eli fasilitaattorien johdolla. 

Päivien aikana kuullaan asiantuntijoita. Informaation pitää olla korkeatasoista ja 

näkemysten tasapuolisia sekä raatiin osallistuvilla pitää olla mahdollisuus kysyä 

kysymyksiä asiantuntijoilta. Yhteinen ymmärrys löydetään vaikeissakin asioissa, 

kun siihen annetaan riittävästi aikaa ja tietoa ja kuunnellaan jokaisen mielipidet-

tä sekä kohdellaan tasa-arvoisesti. Ulkopuolisen arvioijan avulla vältetään ma-

nipulointia ja raatilaisten johdattelua.  Raatilaiset laativat aiheesta julkilausu-

man, joka esitetään kunnan päättäjille, medialle ja muille aiheesta kiinnostuneil-

le. Se tarjoaa arvokasta tietoa viranhaltijoille ja päättäjille. Päättäjien sitouttami-

nen on tärkeää. Raadin osanottajille tehdään kysely, jotta saadaan tietoa tule-

vaisuuden kansalaisraatien kehittämistarpeisiin. Lopuksi kansalaisraadista laa-
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ditaan loppuraportti. Kansalaisraatien kokoonpano ei ole pysyvä. Raadin laati-

man julkilausuman jälkeen raati lopettaa toimintansa. (Raisio & Vartiainen 2011, 

38, 58; Vaasan yliopisto 2014; Körkkö ym. 2015, 12, 16.) Kuviossa 4 on esitetty 

kansalaisraadin toteuttamisen prosessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kansalaisraadin toteuttamisen prosessi (Raisio & Vartiainen 2011, 41) 

Kuntalaisraadin vahvuuksia ovat kohderyhmänsä edustavuus, keskustelujen 

laadukkuus, konkreettinen vaikuttavuus sekä raadin keskustelujen pituus. Sen 

toteuttaminen on pitkäkestoinen ja tarkkaa suunnittelua vaativa prosessi (Raisio 

& Vartiainen 2011, 38–40). Kehittämisprosessin organisoinnissa on tärkeää 

toimijoiden määrittely. Yleensä projektiryhmä vastaa käytännön kehittämistoi-

minnasta. Ohjausryhmään pyritään kokoamaan kehittämisen kannalta oleelliset 

tahot. Tärkeää on osallistaa kehittämistoimintaan kaikki, joita kehittäminen jolla-

kin tavalla koskettaa. Toteutuksessa kyse on asetetun tavoitteen saavuttami-

sesta. Konkreettisen tekemisen lisäksi kehittämistoimintaan liittyy seuranta ja 

arviointi. (Toikko & Rantanen 2009, 56–61; Körkkö ym. 2015, 16–19.) 

 

4.2 Tutkimuksia kansalaisraatitoiminnasta 

Pajarin tutkimuksen mukaan kansalaisraatia kannattaa käyttää menetelmänä 

silloin, kun halutaan saada uudenlaista tietoa ja kansalaisten mielipiteitä mu-

kaan poliittiseen päätöksentekoon (Pajari 2013, 83). Deliberatiivisen demokrati-

an käsikirjassa olevien tutkimusten perusteella raadin vahvuus on tasavertai-
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sessa keskustelussa. Raadin pääpaino on keskustelussa ja sen tuottamassa 

uudessa tiedossa sekä mielipiteissä. Paras tapa saada laadukasta tietoa, on 

saada satunnaisesti valitut raatilaiset ilmaisemaan omia näkemyksiään. Tämä 

on parempi tapa kuin esittää yhteenveto kirjallisten tietojen tai asiantuntijoiden 

esitysten perusteella. Fasilitaattorit täytyy kouluttaa huolellisesti, jotta he osaa-

vat suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti. Heitä täytyy kouluttaa jopa minimoi-

maan omaa elekieltään, jotta se ei vaikuttaisi raadin toimintaan. On myös tärke-

ää kouluttaa fasilitaattoreita ohjaamaan tiiviimpää vuoropuhelua raatilaisten 

kesken ilman ennakkoasenteita. (Crosby & Nethercut 2005, 111; Carson & 

Hartz-Karp 2005, 127.) 

Farrelin, O`Malleyn ja Suiterin (2012, 23–24) tutkimuksen mukaan deliberatiivi-

nen demokraattinen käsittely on toimiva tapa. Sen avulla taataan objektiivinen 

tiedonsaanti, koska se tarjoaa mahdollisuuden kuulla asiantuntijatodistajia sekä 

tarpeeksi aikaa keskusteluun ja neuvotteluun tärkeissä asioissa. Buttonin ja Ry-

fen (2005, 20) mukaan deliberatiivinen demokraattinen käsittely voi olla toisi-

naan vaikeaa ja monimutkaista erilaisissa epäyhtenäisissä yhteiskunnissa.   

Kalliokosken (2015) tutkimuskohteena oli kolme Jyväskylässä vuosina 2012–

2013 järjestettyä kansalaisraatia. Tutkimuksessa tutkittiin, onko kansalaisraatien 

laatimilla julkilausumilla saatu vaikuttavuutta päätöksentekoon ja toteutuivatko 

kansalaisraadeissa deliberatiiviset ihanteet ja vallankäyttö. Keskeisin tulos tut-

kimuksesta oli, etteivät kansalaiset pääse vaikuttamaan kansalaisraatitoiminnan 

kautta, jos valta on virkamiehillä. Tilanne muuttuu, kun raadeissa toteutetaan 

deliberatiivisen demokratian ihanteita. Prosessi ei saisi päättyä julkistamistilai-

suuteen vaan sen tulisi jatkua päätöksentekoprosessissa. 

Oikeusministeriön Kansalaisfoorumin hankkeessa vuonna 2013 Kuluttajatutki-

muskeskus ja Sivistysliitto selvittivät kansalaisten mielipiteitä kansalaisraadin 

avulla. Kansalaisraatiin osallistuneet pitivät osallistumistaan myönteisenä ja 

hyödyllisenä kokemuksena. Kansalaisraadin nähtiin soveltuvan sekä paikallis-

tasolla että laajemminkin vaikuttavien kysymysten käsittelyyn ja poliittisten linja-

usten tekemiseen ja arvioimiseen kansallisella tasolla. Hankkeesta saatujen 

kokemusten ja raatilaisilta tulleen positiivisen palautteen mukaan kansalaisraa-

din katsotaan vaikuttavan poliittisen kiinnostuksen heräämiseen ja mahdollisuu-

teen vaikuttaa poliittisesti. Kansalaisraadilla voidaan osoittaa, että suomalaista 
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demokratiaa voidaan kehittää. (Peura-Kapanen, Rask, Saastamoinen, Tuorila & 

Harju 2013.) 

Värtön (2014, 57–59) tutkimuksen mukaan Hervannan kansalaisraatiin vuonna 

2012 osallistuneiden kokemukset osallistumisesta ja vaikuttamisesta ovat olleet 

myönteisiä ja ne ovat vahvistaneet osallistujien luottamusta raatiin ja muihin 

paikallisyhteisöihin. Kansalaisraadin jälkeen aktiivisuus asukastoiminnassa on 

lisääntynyt ja ryhmät ovat itse ottaneet vastuuta raadin toimintaehdotusten edis-

tämisestä. Toiminta on lisännyt asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen tun-

netta erilaisten paikallisten toiveiden toteuttamiseksi.  

Värtön (2014, 57–59) mukaan julkilausuman eteneminen on kuitenkin aiheutta-

nut pettymystä raatiin osallistujille ja lisännyt epäluottamusta kunnan hallintoa 

kohtaan, koska kuntahallinto ei ole huomioinut tarpeeksi raadin esittämiä pa-

rannusehdotuksia. Kansalaisraadit tarvitsevat selkeät toimintamallit kuntalaisten 

osallistamiseksi osaksi päätöksentekoa, jottei niiden asema jää epämääräiseksi 

kunnallisessa päätöksenteossa. Tärkeää on, että asukkaille jää myönteisiä ko-

kemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta.  

Kansalaisraadin järjestäminen heti päätöksenteon valmisteluvaiheessa on tär-

keää, jotta sen tuloksista saadaan oleellinen hyöty päätöksentekoon jo heti 

alusta lähtien. Tämä on tärkeää myös sen vuoksi, että osallistujille jää myöntei-

nen osallistumisen kokemus. Kansalaiset osallistuvat mielellään poliittisen vai-

kuttamiseen, jos sillä nähdään olevan merkitystä päätöksenteossa. (Pajari 

2013, 83; Carson & Hartz-Karp 2005, 127.)  
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5 PELLON KUNTALAISRAADIN TOTEUTUS 

5.1 Kuntalaisraadin käynnistyminen  

Kehittämistoiminnan osuudessa käytetään kansalaisraadista nimitystä kunta-

laisraati, koska se on tässä työssä kuvaavampi nimitys. Pellon kunnan kunta-

laisraati käynnistyi kansalaisraadin prosessin mukaisesti.  Kuntalaisraadin jär-

jestämisen idea tuli Pellon kunnan vs. henkilöstökoordinaattorilta tammikuussa 

2016.  Prosessi käynnistyi, kun opinnäytetyön aiheen idea esiteltiin vs. henkilös-

tökoordinaattorille, hyvinvointijohtajalle sekä hoitotyön esimiehelle ensimmäi-

sessä kokouksessa.  Kokous oli yksimielinen kuntalaisraadin toteuttamisen tar-

peesta. Kokouksessa valittiin projektiryhmän ja ohjausryhmän jäsenet sekä hy-

väksyttiin kehittämissuunnitelma. Siinä sovittiin myös alustavasti kuntalaisraadin 

käytännön järjestelyistä, ajan kohdasta, luennoitsijoiden valinnasta ja budjetista 

Kuntalaisraadin tavoitteena oli saada näkyviin Pellon kunnan asukkaiden näkö-

kulma hyvinvointipalveluja kehitettäessä ja selvittää kuntalaisraatiin osallistujien 

kokemuksia osallisuudesta. 

Opinnäytetyön tekijät vastasivat projektityöntekijöinä kuntalaisraatiprosessista ja 

varsinaisesta toteuttamisesta yhdessä projektipäällikön kanssa. Vs. henkilöstö-

koordinaattori toimi projektipäällikkönä ja asiantuntijana, koska hänellä oli ko-

kemusta kansalaisraatimenetelmästä. Kuntalaisraatipäivien suunnittelu oli tär-

keä osa prosessia. Projektiryhmä suunnitteli projektin aikataulun, vastuun ja 

tehtävät. Projektiryhmä kokoontui kuusi kertaa ja kokouksista laadittiin muistiot. 

Projektiryhmä valmisteli ohjausryhmälle alustavan version kuntalaisraadin ai-

heesta.   Ohjausryhmä koostui kuntalaisraadin aiheen kannalta relevanteista 

tahoista. Ohjausryhmään kuuluivat Pellon kunnan elinvoimajohtaja, hyvinvointi-

johtaja, hoitotyön esimies, asumispalveluohjaaja, kunnanhallituksen ja hyvin-

vointilautakunnan edustaja sekä kansalaisraatitutkija Vaasan yliopistosta ja asi-

antuntijaluennoitsijat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Pos-

kesta ja Lapin Sote-Savotasta. Opiskelijat eivät kuuluneet ohjausryhmään. 

Projektipäällikkö vastasi ohjausryhmän toiminnasta ja prosessin etenemisen 

tiedottamisesta kuntalaisraatiprosessin eri vaiheissa. Projektiryhmä valmisteli 

tiedotettavat asiat. Ohjausryhmän toiminta ei vaikuttanut raadin lopputulokseen. 
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Sen tehtävänä oli ohjata ja valvoa projektiryhmän toimintaa ja kuntalaisraatipro-

sessia. Ohjausryhmä kutsuttiin avoimeen tilaisuuteen ja tiedotustilaisuuteen. 

 

5.2 Kuntalaisraadin osallistujien valinta 

Raatilaisten valintaprosessisuunnitelmaan kuului kohdeväestön määrittäminen 

ja tilastotietojen keruu, kuntalaisraatiin osallistujien valinnan kriteereistä sopimi-

nen, kutsun (liite 1), ilmoittautumislomakkeen (liite 2) ja infokirjeen laadinta sekä 

mainonta ja raatilaisten valinta. Raadin koko suhteutettiin Pellon kunnan täysi-

ikäiseen väestöön.  Hyvän työskentelytavan mahdollistavaksi raadin kooksi 

päätettiin 18 raatilaista.  

Pellon kunnan asukasluku oli 3676 vuoden 2014 lopussa. Tilastoissa ei ole 18 

vuoden ikärajaa, joten kohdeväestön valinnassa käytettiin yli 15-vuotiaita. Alle 

15-vuotiaiden määrä vähennettiin asukasluvusta, jolloin voitiin laskea raadin 

kokoonpanon kohdeväestö. Naisten ja miesten osuus on laskettu kunnan asu-

kasluvun mukaan. (Tilastokeskus 2016.)  Raatilaisten valinnassa huomioitiin 

ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Raatiin oli tärkeä 

saada mukaan myös muita osallistujia kuin poliitikkoja, järjestö- tai yhdistysak-

tiiveja, jotta saataisiin esiin mahdollisimman laaja näkökulma tulevaisuuden hy-

vinvointipalveluista Pellossa. 

Markkinointi aloitettiin huhtikuussa 2016 ohjausryhmän hyväksyttyä markkinoin-

tisuunnitelman. Markkinoinnissa käytettiin erilaisia markkinointimenetelmiä (liite 

3) vapaaehtoisten saamiseksi kuntalaisraatiin. Lehtikirjoituksella saatiin vaikut-

tavuutta mainontaan. Raisio ja Vartiainen (2011, 50) toteavat, että mitä enem-

män on vapaaehtoisia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä raadin kokoonpa-

no vastaa asetettuja kriteerejä. Körkön ym. (2015, 22) mukaan markkinointiin 

panostaminen kannattaa, koska hyvän markkinoinnin avulla on mahdollista 

saada edustava joukko kuntalaisia mukaan raatiin. Lindell (2015, 229) toteaa, 

että satunnainen valinta raatiin antaa kaikille saman mahdollisuuden tulla vali-

tuksi, minkä vuoksi prosessia voidaan määritellä oikeudenmukaiseksi. 

Tavoitteena oli saada Pellon kuntalaisraatiin 9 naista ja 9 miestä sekä osallistu-

jia kaikista ikäluokista, joista 7 on yli 65-vuotiaita ja 11 alle 65-vuotiaita. Kunta-

laisraadin osallistujien valinta tehtiin huolella valintakriteerien mukaan. Raatiin 

ilmoittautui 23 kuntalaista, joista valittiin 18. Varalle ei valittu ketään. Valituille 



23 
 
ilmoitettiin kirjeellä ja sähköpostilla valinnasta ja kerrottiin tarkempaa tietoa kun-

talaisraadista sekä käytännön järjestelyistä (liite 4). Yksi valituista ei osallistu-

nut, eikä ilmoittanut esteestä ja yksi perui tulonsa myöhäisessä vaiheessa. Raa-

tiin osallistui 16 kuntalaista. Raadin edustavuus oli monipuolinen. Raatilaisia oli 

jokaisesta ikäluokasta, nuorin raatilaisista oli 18- ja vanhin 80-vuotias. Raatiin 

valittiin kaikki ilmoittautuneet yli 65-vuotiaat ja miehet. Raatilaiset edustivat hy-

vin alueellisesti kuntalaisia. Raatilaisista suurin osa oli muita kuin järjestö- tai 

yhdistysaktiiveja. Kukaan raatilaisista ei ollut mukana kunnallisissa luottamus-

toimissa. Taulukossa 1 on esitetty Hyvinvointipalvelut tulevaisuuden Pellossa -

kuntalaisraadin valintakriteerit ja kokoonpano. 

Taulukko 1 Hyvinvointipalvelut tulevaisuuden Pellossa -kuntalaisraadin kokoon-
pano ja valintakriteerit 
 

Demografiset 
tekijät 

Kategoriat Kohde- 
väestö 

Tavoite Valittu Osallistui 

Ikä 15–64-vuotiaita 
Yli 65-vuotiaita 

63 % 
37 % 

11 
7 

13 
5 

11 
5 

Sukupuoli Nainen 
Mies 

49 % 
51 % 

9 
9 

12 
6                                         

 10 
6 

Alue Keskusta 
Sivukylä 

Viitteellinen Viitteellinen 9 
9 

8 
8 

Aktiivisuus 
(järjestöissä, ei 
kunnallisissa 
luottamustoimissa) 

Aktiivinen 
Ei aktiivinen 

Viitteellinen Viitteellinen 7 
11 

5 
11 

 

5.3 Varsinaiset kuntalaisraatipäivät  

Ennen varsinaisia raatipäiviä projektiryhmällä oli useita päivien valmisteluihin 

liittyviä tehtäviä.  Valmisteluihin kuului tilojen ja materiaalien varaus, tarjoilun 

suunnittelu sekä päivien ohjelman (liite 5), aikataulun sekä mainonnan suunnit-

telu ja toteuttaminen. Pellon kunta laati budjetin raadin kustannuksia kattamaan. 

Raati toteutettiin pienin kustannuksin, jotka koostuivat materiaali- ja tarjoilukus-

tannuksista sekä raatilaisten lahjakorteista.  

Kuntalaisraatilaiset oli kutsuttu keskustelemaan hyvinvointipalveluista tulevai-

suuden Pellossa. Kuntalaisraati kokoontui toukokuussa 2016 kolmena iltana 

noin kolme tuntia kerrallaan. Raatilaiset toivotettiin tervetulleiksi ja samalla ky-

syttiin luvat kuvien ottamiseen ja käyttämiseen. Raatipäivät jakautuivat neljään 

vaiheeseen: tutustuminen, asiantuntijoiden luennot, keskustelut, julkilausuman 
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laadinta ja esittäminen.   Ensimmäinen raatipäivä aloitettiin asiantuntijaluennoil-

la, joka oli avoin tilaisuus kaikille kiinnostuneille. Sote-Savotan edustaja kertoi 

sote-uudistuksesta, Posken edustaja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämi-

sestä ja Pellon kunnan hyvinvointijohtaja Pellon kuntastrategiasta sekä Pellon 

hyvinvointipalveluista ja niiden kehittämisestä. Osallistujilla oli mahdollisuus 

tehdä kysymyksiä asiantuntijoille. Projektipäällikkö toimi päivien emäntänä. Hän 

kertoi kuntalaisraadista ja projektityöntekijät kertoivat osallisuudesta ja asiakas-

lähtöisyydestä.  

Avoimen tilaisuuden jälkeen aloitettiin keskustelut ryhmittäin. Keskustelujen ai-

kana raatilaiset jaettiin kolmeen ryhmään. Projektiryhmäläiset toimivat keskuste-

lujen ohjaajina (fasilitaattoreina).  Kuntalaisraateihin osallistuivat vain raatilaiset 

ja fasilitaattorit. Fasilitaattorit tähdensivät raatilaisille, että keskustelu on avointa 

dialogia, jota fasilittaattorit eivät johdattele millään tavalla. Fasilitaattorit kirjoitti-

vat keskustelujen teemoista muistiinpanoja ja tekivät niistä tiivistelmät päivän 

päätteeksi. Toisen illan alussa fasilitaattorit esittivät tiivistelmän raatilaisille ja 

projektipäällikkö kertoi julkilausuman valmistelusta. Julkilausumaa valmisteltiin 

keskustelujen ja dotmocracy-prosessityökalumenetelmän avulla. 

Dotmocracy-prosessi on osallistava ja läpinäkyvä työkalu, joka selkeyttää pää-

töksentekoa. Dotmocracy-lomake on keskeinen työkalu prosessissa ja sitä voi 

hyödyntää monenlaisissa deliberatiivisissa ja dialogisissa tilaisuuksissa. Se so-

veltuu monenlaisiin tilaisuuksiin esimerkiksi perinteisiin kokouksiin ja vaativiin 

kansalaisraateihin. Dotmocracy-prosessiin osallistuvat henkilöt päättävät itse 

äänestettävät ideat, mikä onkin prosessin vahvuus. (Raisio, Lindell 2013, 62–

64.) Jokainen ryhmä kirjoitti dotmocracy-kaavakkeelle väitteen muodossa yhden 

konkreettisen kehittämisehdotuksen, ehdotusten määrää ei rajoitettu. 

Dotmocracy-kaavakkeille tuli yhteensä 35 kehitysehdotusta. Ehdotukset laitettiin 

esille sitä mukaa, kun niitä valmistui.  Osallistujat kommentoivat jokaista kehi-

tysehdotusta kaavakkeessa olevalla hymiöllä. Jokainen osallistuja allekirjoitti 

lomakkeen, jotta voitiin varmistaa, ettei kukaan valitse useampaa täplää. Jokai-

sella oli myös mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Illan päätteeksi fasilitaat-

torit kokosivat lomakkeet ja valmistelivat dotmocracy-ehdotuksista tiivistelmän 

kolmannelle raati-illalle. He laskivat tulokset ja kirjasivat kommentit sanasta sa-
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naan. Dotmocracy-lomakkeista oli helppo löytää keskeiset ja hajontaa aiheutta-

vat ehdotukset. 

Kolmannen illan aluksi fasilitaattorit esittivät tulokset raatilaisille.  Aiheista kes-

kusteltiin vielä omissa ryhmissä tunnin ajan. Lopuksi raatilaiset laativat aiheesta 

yhteisen näkemyksen mukaisen julkilausuman, jossa on esitetty 26 konkreettis-

ta kehitysideaa Pellon kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Projektipäällikkö 

toimi sihteerinä julkilausuman laadinnassa. Raatilaiset hyväksyivät ja allekirjoit-

tivat julkilausuman. 

Dotmocracy-prosessissa syntyy enemmän erilaisia ideoita ja ehdotuksia kuin 

perinteisessä äänestystilanteessa. Prosessissa on määräävänä myös se, ettei-

vät fasilitaattorit määrittele ideoiden kirjoitusasua, vaan ne tulevat suoraan osal-

listujilta. Dotmocracy-prosessi on halpa ja yksinkertainen käyttää. (Raisio & Lin-

dell 2013, 62–64.) 

 

5.4 Hyvinvointipalvelut tulevaisuuden Pellossa -julkilausuma  

Julkilausuman 26 kehittämisehdotusta luokiteltiin seuraavasti: asiakaslähtöisyys 

ja palvelun laatu, hyvinvointipalvelut sekä elinvoima ja vapaa-aika. Suurimmas-

ta osasta yhteisten keskustelujen ja dotmocracy-menetelmän avulla saaduista 

kehitysehdotuksista raatilaiset olivat täysin tai osittain samaa mieltä.  

Asiakaslähtöisyyteen ja palvelun laatuun tuli viisi ehdotusta, joista kolmessa 

käsiteltiin palvelujen kehittämistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Näissä eh-

dotettiin, että kuntaan perustettaisiin palvelukeskus, jossa toimisi palveluneuvo-

ja ja kunnan verkkosivuilla olisi palvelukartta, joka ohjaisi asiakkaat ottamaan 

yhteyttä oikeaan henkilöön. Palvelukartta sisältäisi myös avoimen chat-

palvelun, josta voisi kysyä lisää tietoa ja johon joku vastaisi. Myös päivystävän 

sairaanhoitajan puhelinpalvelua toivottiin kehitettävän toimivaksi ympäri vuoro-

kauden samassa numerossa. Asiakaslähtöisyyden ja palvelevan asenteen ke-

hittämistä asiakastyössä toivottiin. Kaikissa näissä ajatuksissa oli pääasiana 

lisääntyvä tuen ja tiedottamisen tarve kuntalaisille. Myös työntekijöiden työhy-

vinvointia ja osaamista sekä ennaltaehkäisevään työhön panostamista toivottiin 

lisättävän. 
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Hyvinvointipalveluihin tuli yksitoista ehdotusta, joissa kahdessa toivottiin sään-

nöllisiä terveys- ja kuntotarkastuksia sekä liikuntamotivaation kasvattamista jär-

jestettyjen liikuntatapahtumien avulla kaikille kuntalaisille. Kunnassa jo olemas-

sa olevan varikkobussin käyttöä toivottiin kehitettävän ja hyödynnettävän pa-

remmin esimerkiksi sovellettuna terveysbussina. Omaishoitajien jaksamiseen 

toivottiin panostettavan lisää sijaispalvelun kehittämisen avulla.  Myös vanhus-

ten asumispalvelujen kehittämiseen toivottiin panostettavan lisäämällä monia eri 

vaihtoehtoja, jotta jokaiselle löytyisi mielekäs asumismuoto.  

Viidessä ehdotuksessa puhuttiin opiskelusta ja sen kehittämisestä. Opinto-

ohjauksen kehittämisen ja 10. luokan perustamisen sekä ammattikoulutuksen 

kehittämisen toivottiin vaikuttavan ehkäisevästi nuorten syrjäytymiseen ja lisää-

vän mahdollisuutta oman opintopolun löytämiseen. Myös oppisopimuspaikkojen 

lisääminen kunnan alueella katsottiin tarpeelliseksi riittävän työvoiman saata-

vuuden ja työllisyyden edistämisen turvaamiseksi jatkossa. Lukioyhteistyön ke-

hittäminen lähikuntien kanssa sekä Pellon lukion profiloituminen yrityslukioksi 

nostettiin myös yhdeksi ehdotukseksi, jossa tavoitteena olisi opetuksen tason 

ylläpitäminen ja lukiokoulutuksen säilymisen varmistaminen. 

Elinvoimaan ja vapaa-aikaan tuli myös yksitoista ehdotusta, joista neljässä käsi-

teltiin työllistämisen ja yrittämisen mahdollisuuksien kehittämistä. Sähköisten 

yhteyksien parantamista ja etätyökeskuksen perustamista ehdotettiin, jotta voi-

taisiin taata tasapuoliset ja hyvät mahdollisuudet kaikille niitä tarvitseville yksi-

tyishenkilöille ja yrityksille. Myös mentoritoimintaa ja tukea toivottiin lisättävän 

uusille yrittäjille. Kunnan työllistämistoimintaan ehdotettiin lisättävän määrära-

haa, jotta kaikki halukkaat ja työkykyiset saataisiin työllistettyä.  

Yhteisöllisyyden lisäämistä ehdotettiin monitoimihallin ja kuntalaisten yhteisen 

kahvilan perustamisella ja kehittämisellä. Molemmat voisivat toimia kohtaamis-

paikkana kuntalaisille. Vapaaehtoistyön ja järjestöjen roolia toivottiin myös kehi-

tettävän ja lisäävän. Muun muassa järjestökoordinaattorin rekrytoimisen ajatel-

tiin helpottavan ja lisäävän toimijoiden yhteistyötä. Järjestökoordinaattori koko-

aisi seudun kolmannen sektorin tapahtumat ja palvelut yhteen. Vapaaehtoisille 

ehdotettiin perustettavaksi yhteinen foorumi, jossa vapaaehtoiset ja palvelujen 

tarvitsijat kohtaisivat. Vapaaehtoisten roolia hätätilanteessa ehdotettiin myös 

vahvistettavan. Kunnan viihtyvyyttä lisäämällä toivottiin elinvoiman ja yhteisölli-
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syyden lisääntyvän. Mainonnan lisääminen nousi myös yhdeksi ehdotukseksi, 

johon keinona ehdotettiin LED-taulun kääntämistä tien suuntaisesti, koska tällä 

hetkellä LED-taulu näkyy ainoastaan etelän suunnasta tuleville. Julkilausuma 

hyvinvointipalvelut tulevaisuuden Pellossa on esitetty liitteessä 6.  

 

5.5 Kuntalaisraadin seuranta ja arviointi 

5.5.1 Tiedotustilaisuus 

Kuntalaisraadin tuloksista pidettiin avoin tiedotustilaisuus kesäkuun alussa 

2016. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös Pellon kunnan viranhaltijoita, päättäjiä ja 

median edustajia. Projektiryhmä suunnitteli tiedotustilaisuuden käytännön jär-

jestelyn, ohjelman ja mainonnan. Tilaisuutta varten varattiin jaettavaa materiaa-

lia, joka sisälsi julkilausuman sekä tietoa kuntalaisraadista. Projektiryhmä piti 

aluksi lyhyen koosteen kuntalaisraadista. Kolme raatiin osallistunutta henkilöä 

esittelivät julkilausuman tuloksia yleisölle. Tiedotustilaisuudessa kunnanhallituk-

sen puheenjohtaja, hyvinvointijohtaja ja elinvoimajohtaja ottivat julkilausuman 

vastaan. He kommentoivat julkilausumaa konkreettiseksi ja toteutuskelpoiseksi. 

Useat julkilausumassa esille nousseet asiat ovat mukana Pellon kuntastrategi-

assa. Jotkin kehitysehdotukset vaativat toteutuakseen strategisia valintoja tai 

henkilöstöresursseja, kun taas osa niistä on helpostikin eteenpäin vietäviä asioi-

ta. 

Julkilausuman vastaanottajat antoivat raadin toiminnalle paljon positiivista pa-

lautetta ja vakuuttivat, että julkilausumaa viedään eteenpäin ja sen tulokset tu-

levat mukaan aitoon päätöksentekoon. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ei kui-

tenkaan luvannut, että kaikki julkilausumassa esitetyt ehdotukset toteutuisivat, 

mutta toivoi, että ne otetaan valmisteluissa huomioon ja työ jatkuu tavalla tai 

toisella ja vastaavanlainen toiminta jatkuisi Pellon kunnassa. Raision ja Vartiai-

sen (2011, 41–60) mukaan julkilausuma tarjoaa arvokasta tietoa viranhaltijoille 

ja päättäjille. On tärkeää sitouttaa päättäjät raatiprosessiin ja huolehtia siitä, että 

julkilausumaa viedään eteenpäin ja raatiprosessin tulokset johtavat aitoon vai-

kuttamiseen. 

Raatilaisten tiedottaminen julkilausuman etenemisestä on tärkeä osa prosessia. 

Raatilaisille on lähetetty julkilausuma ja kiitoskirje kuntalaisraatiin osallistumi-

sesta, jossa kerrotaan julkilausuman eteenpäin viemisestä. Projektipäällikkö on 
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vienyt julkilausuman tiedoksi kunnan esimiehille ja keskustelua toimenpide-

ehdotuksista on käyty. Projektipäällikkö on luvannut loppuvuodesta 2016 yh-

dessä esimiesten kanssa tehdä yhteenvedon siitä, miten toimenpide-ehdotuksia 

on viety tai aiotaan viedä eteenpäin. Kuntalaisraadista laadittiin loppuraportti, 

joka lähetettiin hyväksyttäväksi kaikille raadin jäsenille. Hyväksymisen jälkeen 

se julkaistaan Pellon kunnan internet -sivulla. 

 

5.5.2 Raatilaisten kokemuksia kuntalaisraadista 

Raatilaisten kokemuksia osallistumisesta kuntalaisraatiin kerättiin lomakkeella 

raadin viimeisenä iltana.  Työryhmä muokkasi lomakkeen Raision ja Vartiaisen 

(2011, 59) mallin mukaan. Vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti ja nimettö-

mänä. Tulokset laskettiin ja kommentit kirjattiin sanasta sanaan. Kyselyllä selvi-

tettiin raatilaisten tyytyväisyyttä itse prosessiin sekä projektityöryhmän toimin-

taan ja puolueettomuuteen. Vastaukset osallisuuden kokemuksesta olivat mer-

kittäviä. Kaikki kokivat tulleensa kuulluiksi kuntalaisraadin aikana. Raatiproses-

siin raatilaiset olivat pääasiassa tyytyväisiä. Kuntalaisraadin on tutkittu lisäävän 

myös kansalaisaktiivisuutta ja tässäkin tapauksessa suurin osa vastasi, että 

osallistuisi vastaavanlaiseen tilaisuuteen uudelleen (vrt. Värttö 2014, 57 ).  

Sanalliset vastaukset olivat pääasiassa positiivisia ja kannustavia, kuten “Kiitos, 

että järjestitte tämän oli hyvä juttu.” ja “Lisää tällaista eri aiheista tai vaikka sa-

masta.”  Yhdessä kehuttiin kohtelua rakentavaksi ja henkeä hyväksi ja yhdessä 

yhteistyötä hyväksi.  Yksi vastaajista olisi toivonut enemmän aikaa toisen illan 

dotmocracy-väittämien läpikäyntiin ja joku oli sitä mieltä, että asioita käsiteltiin 

liian yksityskohtaisesti. Taulukossa 2 on esitetty kyselyn tulokset Pellon kunta-

laisraatiin osallistuneiden kokemuksista. 
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Taulukko 2. Kyselyn tulokset Pellon kuntalaisraatiin osallistuneiden kokemuksista 

Osallistujien kokemuksia Pellon kuntalais-
raadista 

Ei En osaa 
sanoa 

Kyllä 

Keskustelu oli antoisa     16 

Sain sanoa mielipiteeni     16 

Tulin kuulluksi     16 

Tulin nolatuksi 16     

Jäin ryhmän ulkopuolelle 15   1 

Osallistuisin uudelleen vastaavaan tilaisuu-
teen 

  3 13 

Olin tyytyväinen raadin toimintaan   1 en osaa 
sanoa ja 
kyllä välillä 

15 

Olin tyytyväinen paneelin toimintaan   3 13 

Olin tyytyväinen pienryhmävetäjien toimin-
taan 

    16 

 

Raision ja Vartiaisen (2011, 41, 58–60) mukaan kansalaisprosessiin kuuluu 

seuranta ja arviointi, jonka vuoksi raatilaisille tehdään kysely. Kyselyllä selvite-

tään raatilaisten tyytyväisyyttä itse prosessiin, projektityöryhmän toimintaan ja 

puolueettomuuteen. Raatilaiset vastaavat kyselyyn raadin viimeisenä päivänä. 

Hyvin ja luotettavasti toteutettu arviointi hyödyntää raadin ehdotusten toimeen-

panoa ja tulevien kansalaisraatien kehittämistarpeita.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Johtopäätökset                                                         

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pellossa asuvien ihmisten ajatuksia ja 

toiveita tulevaisuuden hyvinvointipalveluista. Tavoitteena oli saada näkyviin 

asukkaiden näkökulma hyvinvointipalveluja kehitettäessä, sekä selvittää kunta-

laisraatiin osallistuvien kokemuksia osallisuudesta. Toteutimme "Hyvinvointipal-

velut tulevaisuuden Pellossa" -kuntalaisraadin yhteistyössä Pellon kunnan 

kanssa.  Pellon kunnassa meneillään oleva organisaatiouudistus sekä hallituk-

sen työstämä sote- ja aluehallintouudistus olivat kimmokkeina kuntalaisraadin 

järjestämiselle. Myös Lapin Liiton järjestelyneuvottelukunnan teema “pohjoinen 

osallisuus” sopii hyvin opinnäytetyön sisältöön. Pellon kunnan toimintaa ohjaa 

kuntastrategia, jossa on huomioitu uudistuvan kuntalain (410/2015) säädökset. 

Uuden kuntalain mukaan asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuk-

sia tulisi kehittää. Pellon kuntastrategiassa on oleellista asiakaslähtöisyys ja 

asukkaiden osallisuuden lisääminen. Strategiatyössä kunnassa on määritelty 

myös kunnan arvoperusta. Pajarin (2013) tutkimuksen mukaan kansalaisraatia 

kannattaa käyttää silloin, kun halutaan saada uudenlaista tietoa ja kansalaisten 

mielipiteitä mukaan poliittiseen päätöksentekoon. 

Kuntalaisraati kutsuttiin keskustelemaan hyvinvointipalveluista tulevaisuuden 

Pellossa. Kuntalaisraatiin valittiin hakemusten perusteella Pellon kuntalaisia, 

jotka edustivat Pellon kunnan asukkaita mahdollisimman tasapuolisesti. En-

simmäinen raatipäivä aloitettiin kaikille avoimella tilaisuudella, johon oli kutsuttu 

asiantuntijoita puhumaan. Kuntalaisraadissa hyvinvointipalvelut miellettiin hyvin 

laajasti. Asiakasnäkökulma on tärkeä palveluja kehitettäessä ja keskusteluissa 

se tuli hyvin esille: mitä asiakas tarvitsee, mitä on hyvä palvelu ja miten asiakas 

kokee palvelun. Julkilausumassa ehdotukset luokiteltiin seuraavasti: asiakasläh-

töisyys ja palvelun laatu, hyvinvointipalvelut ja elinvoima sekä vapaa-aika. Julki-

lausumassa on esitetty 26 konkreettista kehitysideaa kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Julkilausuman lopputulos yllätti, koska siinä oli paljon Pellon kun-

tastrategiassa mukana olevia asioita. 

Julkilausuma vastaa kysymykseen, mistä sote-uudistuksessa puhutaan, eli kun-

tien vastuulle jäävästä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 

Tavoitteena on ottaa ihmiset mukaan löytämään ratkaisuja ja ottamaan vastuu-
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ta omasta elämästään. Tärkeää on, että asiakkaan saama palvelu on sujuva 

kokonaisuus ja palveluja kehitetään asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Muu-

toksen saavuttamisessa järjestöt ovat julkisen sektorin tärkeä kumppani. Laaja 

hyvinvointikäsitys puoltaa sitä, että kunnissa säilyy sote-uudistuksen jälkeenkin 

hyvinvoinnin edistämisen työ, eikä hyvinvoinnin edistäminen tarkoita ainoastaan 

sote-palveluja.  Hyvinvointikäsityksen laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi ei 

ole yhtä oikeaa ratkaisua sen kehittämiseen. On tärkeää, että ihmiset pääsevät 

pohtimaan asioita yhdessä. 

Osallisuudessa on yhteiskunnan tasolla tärkeää mahdollisuus olla osallisena 

päätöksentekoprosessissa. Raatilaisille tehdyn kyselyn mukaan osallisuuden 

kokemus raatilaisten osalta oli merkittävä. Myös osa julkilausuman kehitysehdo-

tuksista oli osallisuutta lisääviä. Kuntalaisraadin tulokset tukevat aikaisempia 

tutkimuksia kuntalaisraatiin osallistumisesta. Peura-Kapanen ym. (2013) mu-

kaan kansalaisraatiin osallistuneet pitivät osallistumistaan myönteisenä ja hyö-

dyllisenä kokemuksena ja kokivat sen lisäävän mahdollisuutta vaikuttaa poliitti-

sesti. 

Kehittämismenetelmänä kuntalaisraati mahdollistaa kuntalaisten osallisuuden. 

Kuntalaisraadin tavoitteena ollut asioiden yhdessä pohtiminen ja tasavertainen 

keskustelu toteutuivat Pellon kuntalaisraadissa hyvin. Deliberatiivisessa demo-

kratiassa on keskeistä omien mielipiteiden julkituomisen mahdollisuus ja osallis-

tuminen tasavertaiseen keskusteluun harkiten ja punniten asioita ennen asioi-

den siirtymistä varsinaiseen päätöksentekoon. Deliberatiivisen demokratian ta-

voitteena oleva tiedon tuottaminen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon 

tueksi sekä kuntalaisten osallistaminen toteutuivat hyvin. Myös osallisuuteen 

liittyvät keskeiset asiat kuten luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen to-

teutuivat raatilaisten mielestä hyvin. Vaikuttamisen mahdollisuus ja yhteenkuu-

luvuuden tunne olivat myös tärkeinä osatekijöinä koko prosessin ajan. 

 
6.2 Johtopäätösten pohdinta ja kehittämisehdotukset 

Kuntalaisraatiprosessi oli toimiva ja kokonaisvaltainen prosessi, joka tuotti tär-

keää tietoa kuntalaisten toiveista ja ajatuksista Pellon tulevaisuuden suhteen. 

Raadin avulla hyvinvointipalvelujen suunnitteluun saatiin kuntalaisten näkökul-

ma esille. Kehittämisehdotukset olivat konkreettisia ja osa helposti toteutettavis-

sa. Laaja hyvinvointikäsitys yllätti, koska hyvinvointi ei raatilaisten mielestä tar-
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koittanut pelkästään sote-palveluja. Mielestämme julkilausuma vastaa kysy-

mykseen siitä, mistä sote-uudistuksessa puhutaan, eli kuntien vastuulle jääväs-

tä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kuntalaisraatimenetel-

mä tukee myös Lapin järjestelyneuvottelukunnan “pohjoinen osallisuus” -

teemaa, koska siinä huomioitiin myös järjestöjen merkitys hyvinvointipalvelujen 

suunnittelussa ja toteutuksessa.   

Asiakaslähtöisyys on tärkeä palveluja kehitettäessä.  Kuntalaisraadissa palvelu-

ja mietittiin asiakasnäkökulmasta käsin. Osa raatilaisista koki avoimen tilaisuu-

den asiantuntijaluentojen osalta liian teoreettisena ja ammattilaisille suunnattu-

na. Palaute yllätti meidät, koska koimme itse asiantuntijoiden osuuden selkeänä 

ja hyvänä johdatuksena raadin teemaan. Pohdittuamme asiaa totesimme, että 

palaute oli tärkeää, koska tarkoituksena ollut raatilaisten johdattaminen tee-

maan ei toteutunut suunnitellusti. Asiantuntijoiden puheet ovat herkästi liian 

“korkealentoisia”, jolloin asiakaslähtöisyys ei toteudu. 

Julkilausuman etenemisestä ja vaikuttavuudesta päätöksenteossa olisi hyvä 

tehdä lisää tutkimuksia. Olisi tärkeää saada näyttöä siitä, että julkilausumalla on 

vaikuttavuutta ja sitä käytetään päätöksenteon tukena. Tällä näytöllä lisättäisiin 

kansalaisten poliittista kiinnostuneisuutta ja saataisiin ihmisiä paremmin mu-

kaan demokraattiseen päätöksentekoon. Myönteinen kokemus osallistumisesta 

ja vaikuttamisesta edistää osallistujien luottamusta kuntalaisraatiin ja kunnalli-

seen päätöksentekoon. 

Uusi kuntalaki astuu voimaan kokonaisuudessaan kesäkuussa 2017. Kaikki 

kunnat ovat velvoitettuja kiinnittämään huomiota kuntalaisten vaikutusmahdolli-

suuksiin kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntalais-, asiakas- tai kyläraati olisi 

hyvä ottaa vakiintuneeksi menetelmäksi kunnallisessa päätöksenteossa. Raati 

mahdollistaa kuntalaisten osallisuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa kunnalli-

seen päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa. Sote- ja maakuntauu-

distuksessa kuntalaisraatien käyttöönotto on entistäkin ajankohtaisempaa kun-

tarakenteen muuttumisen vuoksi. Erilaiset kylä- ja asiakasraadit voivat edistää 

matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, koska ne eivät sido pitkäksi 

aikaa. 
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Raatien vetäjien tehtävänä on ennalta suunniteltujen teemojen puitteissa johda-

tella keskustelua ja dokumentoida keskustelujen kulku mahdollisimman tarkasti. 

Raateja voisi olla esimerkiksi terveyspalveluiden ja vanhusten kotihoidon tai 

liikuntapalvelujen kehittämiseksi. Raadin koko voisi olla 10–20 henkilöä.   Tär-

keää olisi, että ensin kysyttäisiin kuntalaisten mielipiteitä ja vasta sitten päätet-

täisiin, miten ja missä palvelut toteutetaan. Toimintaa voisi arvioida tyytyväi-

syyskyselyllä esimerkiksi joka toinen vuosi. Kysely voisi olla kotiin toimitettava 

tai netissä täytettävä. Menetelmää voisi hyödyntää myös työpaikkojen kehittä-

mispäivillä. 

 
6.3 Luotettavuuden ja siirrettävyyden tarkastelu  

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta ja siirrettävyyttä pohditaan deliberatiiviseen 

osallistumiseen ja kuntalaisraatiin liittyvien haasteiden kautta, joita ovat edusta-

vuuden saavuttaminen, pienryhmäkeskusteluiden valtasuhteet ja ryhmäpolari-

saation minimointi, vaikuttavuuden ja jatkuvuuden varmistaminen sekä proses-

sin integriteetin säilyttäminen (Raisio & Vartiainen 2011, 29). Pellon kuntalais-

raadissa edustavuus tarkoitti sitä, että jokaisella pellolaisella oli mahdollisuus 

tulla valituksi raadin jäseneksi. Edustavuuden varmistaminen oli tärkeää kunta-

laisraadin lopputuloksen luotettavuuden vuoksi. Edustavuuden parantamiseksi 

tehtiin markkinointisuunnitelma ja käytettiin erilaisia markkinointimenetelmiä 

vapaaehtoisten saamiseksi. 

Kansalaisten näkemyksiä tulee arvostaa ja heitä tulee kuunnella. On luotava 

toimintatapa yhteisten asioiden käsittelyyn ja päätösten ymmärtämiseen siitä, 

mikä on oikein ja oikeudenmukaista. (Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 167; 

ETENE 2011, 32). Varsinaiseen kansalaisraatiin osallistuivat vain raatilaiset ja 

fasilitaattorit. Ulkopuolista arvioijaa projektiryhmä ei valinnut. Käytössä olevat 

menetelmät varmistivat sen, että kaikkien raatilaisten mielipide huomioitiin ei-

vätkä ryhmän yksittäiset jäsenet päässeet hallitsemaan mielipiteen muodosta-

mista ryhmässä. Eriävät mielipiteet olivat sallittuja, äänestystä ei tarvittu. Yhtei-

nen ymmärrys löydettiin yhteisissä keskusteluissa. Wangin ja Hsiehin (2012, 

543) mukaan eettisten näkökulmien huomioiminen on tärkeää ottaa huomioon 

tutkimusta tehdessä, koska epäonnistuminen eettisyydessä vie perustan tehdyl-

tä työltä. Pienryhmäkeskusteluiden valtasuhteiden ja ryhmäpolarisaation mini-

misoinnin vallankäytön haittoja voidaan pienentää deliberatiivisissa malleissa. 
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Vallankäyttö on osa inhimillistä toimintaa. Mahdollisuus osallistua eettiseen pää-

töksentekoon sekä oikeudenmukaisuus ja sääntöjen selkeys lisäävät positiivista 

ilmapiiriä. 

Kuntalaisraadin ohjausryhmä koostui kuntalaisraadin aiheen kannalta relevan-

teista tahoista. Opinnäytetyön tekijät eivät kuuluneet ohjausryhmään. Ohjaus-

ryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa projektiryhmän toimintaa ja kansalaisraati 

prosessia. Eettiset periaatteet koskevat tutkimusprosessia koko työn kulun ajan, 

raportointi ei saa olla harhaanjohtavaa (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 25). 

Pellon kuntalaisraadissa projektipäälliköllä oli aikaisempaa kokemusta kunta-

laisraadista. Hän koulutti toiset fasilitaattorit keskustelujen vetäjiksi ja kuntalais-

raadin menetelmään. Kuntalaisraadin suunnitteluun panostettiin. Projektiryhmän 

kokouksia pidettiin useita ennen raatipäiviä, joissa suunniteltiin kuntalaisraadin 

toteuttamista. Näin varmistettiin, että kuntalaisraadissa toteutuu deliberatiivisen 

prosessin oikeellisuus ja integriteetti. Kehittämistoiminnassa on oleellista kehit-

täjien osallistuminen toimintaan ja kehittämiseen. 

Kehittämistoiminta perustuu sosiaaliseen prosessiin. Kehittämisprosessin ai-

neistojen, tuotosten ja metodin luotettavuuteen vaikuttaa oleellisesti toimijoiden 

ja kehittäjien sitoutuminen prosessiin. Luotettavuuden kannalta on tärkeää tie-

tää, mitkä prosessin vaiheet ovat sellaisia, joissa toimijat eivät ole olleet aktiivi-

sesti mukana kehittämisprosessissa. (Toikko & Rantanen 2009, 124.) Salmisen 

mukaan integriteetillä tarkoitetaan muun muassa rehellisyyttä, riippumattomuut-

ta, lahjomattomuutta, loukkaamattomuutta sekä koskemattomuutta. Sillä kuva-

taan moraalista asennetta, jonka avulla pyritään torjumaan korruptiota, epäeet-

tistä toimintaa sekä vallan väärinkäyttöä. (Salminen 2010, 21.) 

Kuntalaisraadin tuloksista pidettiin tiedotustilaisuus. Useat julkilausumassa esil-

le nousseet asiat ovat mukana Pellon kuntastrategiassa. Osa kehitysehdotuk-

sista vaatii toteutuakseen strategisia valintoja tai henkilöstöresursseja, osa taas 

on helpostikin eteenpäin vietäviä asioita. Toikon ja Rantasen (2009, 121–

122)  mukaan kehittämistoiminnan suhteen luotettavuudella tarkoitetaan ennen 

kaikkea käyttökelpoisuutta. Kehittämistoiminnassa on oleellista, että kehittämis-

toiminnan avulla syntyvä tieto ei ole pelkästään todenmukaista, vaan sen tulee 

olla myös hyödyllistä. 
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Julkilausuman vastaanottajat vakuuttivat, että julkilausuma viedään eteenpäin ja 

sen tulokset tulevat mukaan aitoon päätöksentekoon. Kuntalaisraadista tiedot-

taminen jatkui tiedottamistilaisuuden jälkeen. Meän Tornionlaaksossa ja Lapin 

Kansassa oli kirjoitus aiheesta. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys pyysi kir-

joittamaan artikkelin loppuvuodesta ilmestyvään oppilaitos yhteistyöhankkeen 

julkaisuun. Opinnäytetyöntekijät laativat artikkelin heti tiedotustilaisuuden jäl-

keen. Koska järjestöt on huomioitu hyvin julkilausumassa, on se julkaistu myös 

lappilaiset.fi -sivulla.  Pellon kunnan sivuilla on tietoa ja valokuvia kuntalaisraa-

dista sekä julkilausuma. Toikon ja Rantasen (2009, 126) mukaan on tärkeää 

kehittää sellaisia menetelmiä ja käytäntöjä, joita pystytään siirtämään suoraan 

tai lähes suoraan muuhunkin ympäristöön. 

 

6.4 Oman prosessin pohdinta 

Opinnäytetyömme aihetta mietimme pitkään. Heti alkuun meille oli selvää, että 

aihe liittyisi sote-uudistukseen ja hyvinvointiin. Pellon kunta alkoi mielellään toi-

meksiantajaksi. Ensimmäinen palaveri meillä oli kunnan edustajien kanssa vuo-

den 2015 marraskuussa. Silloin opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimin-

tamalli, jossa yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelut Pellon hyvinvointikeskuk-

seksi ja samalla valmistaudutaan sote-uudistukseen. Loppuvuoden teimme pal-

jon valmistelu- ja tutkimustyötä asian eteen. Kovasta työstä huolimatta tavoite ja 

tarkoitus ei kuitenkaan selkiytynyt kunnolla, minkä vuoksi hylkäsimme aiheen. 

Pohdittuamme asiaa uudelleen päädyimme vaihtamaan näkökulmaa. Esitimme 

toimeksiantajallemme asiakaslähtöisyyttä uudeksi näkökulmaksi ja menetel-

mäksi ehdotimme haastattelua ja lomakekyselyä. Saimme hyväksynnän aiheel-

le, koska asiakaslähtöisyys on Pellon kuntastrategian tavoite. 

Tammikuussa 2016 Pellon vs. henkilöstökoordinaattorilta tullut idea kansalais-

raadista innosti meitä heti. Tutkittuamme asiaa ja tutustuttuamme aiheeseen 

päätimme ohjaavan opettajan myötävaikutuksella valita kehittämismenetelmäk-

semme kansalaisraadin. Kansalaisraatimenetelmä tuntui heti alusta lähtien mie-

lenkiintoiselta ja innostavalta, vaikka tiedostimme, että prosessi tulee vaatimaan 

paljon aikaa ja resursseja. 

Oma osaamisemme kehittämistoiminnassa ja keskustelujen ohjaajina on lisään-

tynyt. On ollut innostavaa ja motivoivaa tehdä kehittämistyötä yhdessä työnan-
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tajan edustajan kanssa. Kuntalaisraadissa mukana olo on opettanut, miten asi-

akkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon ja mikä merkitys asiakkaiden 

kuuntelemisella on palvelujen suunnittelussa. Se on yhdistänyt teoreettista ja 

käytännön osaamista. Myös osallisuuden kokemus on ollut merkittävää raatilai-

sille ja meille projektityöntekijöille. Kuulluksi tulemisen kokemuksella on merki-

tystä osallisuuden tunteen rakentumiselle. Kuntalaisraatiprosessi osoitti, että 

parhaimmillaan osallisuuden kokemuksen kautta voidaan saada paljon hyviä 

asioita aikaiseksi. 

Suunnitelmallisuus kehittämistoiminnassa on auttanut pysymän aikataulussa. 

Teimme heti alkuun toteutussuunnitelman. Koko prosessin ajan pidimme kehit-

tämistoiminnan toteuttamisesta matriisia. Projektiryhmän muistiot ja matriisi ovat 

helpottaneet prosessin kirjoittamista. Yhteiskirjoittaminen on ollut opettavaista ja 

innostavaa. Se on laajentanut omia näkemyksiämme käsiteltävästä asiasta. 

Toinen on voinut jatkaa siitä, mihin toinen on jäänyt. Luottamus toiseen on ollut 

tärkeää. Yhteistä aikaa ei kirjoittamiselle ole tarvinnut varata, koska olemme 

hyödyntäneet Google Drive -työkalua. Yhteiskirjoittaminen on helpottanut yh-

dessä tekemistä ja yhteisen päämäärän saavuttamista. 

Opinnäytetyöprosessi on tuonut meille tekijöille uusia asioita, mahdollisuuksia ja 

verkostoja. Olemme päässeet eri tilaisuuksiin ja saaneet niissä mahdollisuuden 

tuoda omaa näkemystämme ja osaamistamme julki. Lapin Liiton järjestelyneu-

vottelukunnan järjestöt sotessa -keskustelutilaisuuteen saimme kutsun jo heti 

alkuvuodesta, koska siellä oli herännyt kiinnostus työtämme kohtaan. Koimme 

kokouksen antoisana. Huhtikuun lopulla saimme kutsun ja pyynnön esitellä työ-

tämme Sokra-hankkeen “Osallisuutta elämään ja palveluihin” -tilaisuudessa. 

Yleisö oli innostunut työstämme. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja toi uusia mah-

dollisuuksia ja tuttavuuksia mukanaan. Tilaisuuden jälkeen saimme kutsun Ro-

vaniemelle Sokra-työpajaan, jossa pääsimme jälleen verkostoitumaan uusien 

ihmisten kanssa. Kiinnostusta opinnäytetyömme aiheeseen on tullut usealta 

taholta. Positiivista palautetta on ollut mukava saada. 

Pellon kunta aloitti Lean-hankkeen samoihin aikoihin, kun me aloitimme loppu-

työn tekemisen. Lean-hankkeen myötä olemme päässeet useisiin koulutuksiin 

ja tilaisuuksiin, joista on ollut hyötyä myös opinnäytetyön suhteen. Sen tiimoilta 
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olemme saaneet uusia näkökulmia ja osaamista esimerkiksi osallisuuteen liitty-

en.   
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Markkinointisuunnitelma     Liite 3 
 

Markkinointi aloitetaan huhtikuussa 2016. Markkinointiin panostaminen kannat-
taa, koska hyvän markkinoinnin avulla on mahdollista saada edustava joukko 
kuntalaisia mukaan kuntalaisraatiin.  
       
Kuntalaisraadin mainonta 

·    Ilmoitus Pellon kunnan kotisivulle, intranettiin ja valotaululle 

·    http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/ 
·    https://www.facebook.com/PellonKunta 

·    https://twitter.com/pellonkunta 

·    https://www.instagram.com/pellonkunta, #pellonkunta, #rohkimielusa 

·    Projektipäällikkö tekee zefillä kutsut/mainokset kuntalaisille. 
Jaamme myös linkin pello.fi osoitteen haltijoille ja muille pellolaisille 

·    Laitetaan kutsut/mainokset kauppojen seiniin ja julkisiin tiloihin 

·    Laitetaan ilmoitus Meän Tornionlaakso -lehteen kuntatiedotteeseen raatipäi-
vistä ja avoimesta tilaisuudesta 22.4.2016 mennessä. Kuntatiedote ilmestyy 
28.4.2016 

·    Pyydetään MeänTornionlaaksoa takemään juttu jo ennen raatien aloitusta, 
pyritään saamaan juttu lehteen, joka jaetaan kerran kuukaudessa jokaiseen 
talouteen. 

·    Mainostetaan kuntalaisraatia SuomiMies Seikkailee tilaisuudessa 
(13.4.2016), jossa otetaan vastaan myös ilmoittautumisia. 

·    Käydään tarvittaessa info käyntejä eri toimipisteissä 

·    Mainostetaan kuntalaisraatia tilanteissa, joissa kohdataan Pellossa asuvia 
ihmisiä. 

·    Laitetaan viestiä Lapin Liiton järjestöjen yhteyshenkilölle, ilmoitus Lappilai-
set.fi sivulle 

1.raatipäivän avoimen tilaisuuden mainonta 

      sama mainonta  kuin kuntalaisraadin mainonnassa. 
·    Ilmoitus lkmenemiset@lapinkansa.fi päivän menot palstalle 9.5.2016   
·    laitetaan mainos pello.fi osoitteen haltijoille ja muille pellolaisille 

Tiedotustilaisuuden markkinointisuunnitelma 

Tiedotustilaisuuteen kutsutaan median lisäksi ohjausryhmän jäsenet, asian-
tuntijatodistajat sekä raadin teeman kannalta tarkoituksenmukaiset päätök-
senteko- ja viranomaistahot. Tiedotustilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneil-
le. 

·    Ilmoitus Pellon kunnan kotisivulle, intranettiin, valotaululle ja someen 

·    Laitetaan mainos pello.fi osoitteen haltijoille ja muille pellolaisille sekä Lapin 
Liiton järjestöjen yhteyshenkilölle 

·    Ilmoitus menoinfoon ja lkmenemiset@lapinkansa.fi päivän menot palstalle 

·    Lapin Radioon ilmoitus 

·    Kysytään tekemään lehtijuttua Meän Tornionlaaksosta ja Lapin Kansasta 

 

 

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/
https://www.facebook.com/PellonKunta
https://twitter.com/pellonkunta
https://www.instagram.com/pellonkunta
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Kirje kuntalaisraatiin valituille    Liite 4 
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Kuntalaisraatipäivien ohjelma     Liite 5 
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Hyvinvointipalvelut tulevaisuuden Pellossa -julkilausuma  Liite 6 

Pellon kunnan kuntalaisraati: 
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ASIAKASLÄHTÖISYYS JA PALVELUN LAATU 
 
PALVELUOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 
Kuntaan tulisi perustaa palvelukeskus, jossa toimisi palveluneuvoja. Palvelu-
neuvoja neuvoo ja ohjaa asiakkaat ottamaan yhteyttä oikeaan henkilöön tai oh-
jaa kysymykset oikeille henkilöille, jotka ottavat yhteyttä asiakkaaseen. Palvelu-
keskuksesta tulisi olla saatavilla tietoa muistakin kunnassa olevista palveluista, 
kuin ainoastaan kunnan omista palveluista.  
Perustelut: Kuntalaiset saavat tarpeellisen tiedon yhdestä paikasta. Palveluoh-
jaus palvelee myös paikallisia yrittäjiä sekä matkailijoita. 
 
Palvelukeskuksesta voisi tilata kotiin kunnan palkkaaman ”talonmiehen”, joka 
tarjoaa tukipalveluja, joihin ei tarvita erillistä ammattitaitoa. Näitä voivat olla 
esimerkiksi erilaiset kodin yleistehtävät. Talonmiehen palvelusta maksetaan 
pieni korvaus. Tässä voidaan mahdollisesti hyödyntää myös vapaaehtoistyön-
tekijöiden työpanosta. Palvelukeskuksesta osataan ohjata asiakas tarvittaessa 
myös ulkopuolisille palveluntarjoajille, joille maksetaan luonnollisesti heidän 
oman palveluhinnaston mukainen korvaus.  
Perustelut: Yleinen talonmies/vapaaehtoistyöntekijä palvelee kaikkia kuntalaisia 
pienissä arkisissa askareissa lapsiperheistä vanhuksiin. Pienellä vaivalla suuri 
apu.   
 
Kunnan verkkosivuille tarvitaan palvelukartta, joka ohjaa asiakkaat ottamaan 
yhteyttä oikeaan henkilöön sekä tarjoaa enemmän tietoa palveluista. Verk-
kosivuilla voisi olla kattavammat esittelyt ja kuvia esim. palvelutaloista ja niiden 
toiminnasta. Sivuille voisi laittaa myös yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen. 
Kunnan verkkosivujen etusivuille tulisi perustaa avoin chat-palvelu, jossa palve-
luhenkilö vastaa reaaliajassa kuntalaisten kyselyihin koskien kuntaa ja sen pal-
veluja.  
Perustelut: Verkkosivut nykyaikaiseksi asiakaspalvelukanavaksi.  
 
Kuntalaisten tiedottamisen mahdollisuuksia Pellon kunnan verkkosivuilla tulee 
parantaa. Verkkosivuilla on olemassa lomake, jonka voi täyttää tapahtumasta, 
mutta tämän lisäksi tulisi olla sähköpostiosoite esim. palveluneuvojalle, jolta 
voisi tarvittaessa kysyä lisätietoa. Mahdollisesti myös lukio tai oppilaskunta voisi 
ylläpitää tätä palvelua osana kurssejaan. 
Perustelut: Kunnassa tapahtuu paljon, mutta tieto tapahtumista tulee olla ajan-
kohtaista ja se tulee saada kootusti yhteen paikkaan.  
 
Vanhuksille lähetetään kotiin vuosittain tiedotekirje, johon kootaan tietoa palve-
luista.  
Perustelut: Tiedottaminen palveluista on tärkeää. Nykyaikaista viestintää käyt-
tävien lisäksi tulee muistaa myös perinteistä viestintää käyttävät. 
 
ASIAKASLÄHTÖINEN JA PALVELEVA ASENNE ASIAKASTYÖSSÄ 
Palvelun tulisi olla asiakaslähtöistä ja tämä edellyttää asiakkaan kuuntelemista. 
Asiakkaan yksilölliset tarpeet tulee huomioida, asiakkaan näkökulma tulee ottaa 
todesta ja kohtaamiselle tulee antaa aikaa. Palvelutilanteessa lähdetään liik-
keelle asiakkaan tarpeesta eikä siitä, mitä palveluja on tarjolla. Rekrytointivai-
heessa tulisi kiinnittää huomiota asiakaspalveluhenkisyyteen. Asenne ei maksa 
mitään, mutta miten asennetta koulutetaan? 
Perustelut: Asiakkaan kuunteleminen tuo kokemuksen hyvästä asiakaspalvelus-
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ta, jonka lisäksi se säästää aikaa, kun vältytään väärinymmärryksiltä. 
 
PÄIVYSTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 
Terveyskeskukseen tarvitaan päivystävän sairaanhoitajan puhelinpalvelu, joka 
on auki ympäri vuorokauden. Päivystävä sairaanhoitaja arvioi, neuvoo ja rau-
hoittelee asiakasta. On tärkeää, että joku ”ottaa kopin” asiakkaasta välittömästi. 
Tämä ei olisi ajanvarauspuhelin vaan ennemminkin ohjaava puhelin. Tarvittaes-
sa sairaanhoitaja ohjaa varaamaan ajan vastaanotolle. Numeron käyttöönotosta 
tulisi tiedottaa laajasti. Täytyy kuitenkin olla tarkkana, milloin ohjeistetaan soit-
tamaan hätänumeroon ja milloin päivystävän sairaanhoitajan numeroon. 
Perustelut: Tärkeä tuki kuntalaisille, kun omaa päivystystä ei kunnassa ole. 
 
TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISESTA JA TYÖHYVINVOINNISTA HUOLEHTI-
MINEN  
Työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulisi panostaa entistä enemmän 
(esim. tyhy-toiminta, (ryhmä)työnohjaus, tiimityö, prosessien ja tehtävänkuvien 
selkeä kirjallinen määrittely). Myös yhteiset kahvitauot ja palaverit ovat tärkeitä 
yhteishengen luomisessa sekä hiljaisen tiedon siirtämisessä. Hiljaisen tiedon 
siirtyminen vaatii aikaa ja avointa keskustelua. Huomiota tulisi kiinnittää myös 
nuorten ja kokeneiden työntekijöiden vahvuuksien yhdistämiseen. Nuorilla on 
ajankohtaista tietoa ja uusia ideoita, kokeneilla työntekijöillä vahva käytännön 
kokemus ja laaja näkemyksellisyys työstä.  
Perustelut: Työelämä on nykypäivänä kuormittavaa. Työhyvinvointi on tärkeä 
työhön sitouttava tekijä ja se vaikuttaa asiakaspalvelun laatuun sekä työn tulok-
sellisuuteen motivaation kautta.   Ennaltaehkäisevä työ säästää sairauskuluis-
sa.   
 
ENNALTAEHKÄISEVÄÄN TYÖHÖN PANOSTAMINEN 
Ennaltaehkäiseviä palveluja tulisi tarjota entistä laajemmin kaikille: lapsiperheille 
(lapsiperheiden kotipalvelu), nuorille (syrjäytymisen ehkäisy, etsivä nuorisotyön-
tekijä, ammatinvalintaohjaus, tarpeeksi opiskelupaikkoja, mahdollisuus työllistyä 
esim. Varikolle), työikäisille (työhyvinvointiin panostaminen) sekä vanhuksille 
(sopeutumisvalmennus elämän muutoksiin, tutustumiskäynnit, kotipalvelu). 
Sopeutumisvalmennusta voitaisiin hyödyntää laajemminkin elämän eri tilanteis-
sa. (Vanhukset: laitokseen siirtyminen, turvapuhelimen käyttö ja kotipalvelun 
käyttö. Opiskelijat: opinto-ohjauksen kehittäminen ja opiskelupaikkakunnan 
vaihto. Työttömät: työttömäksi jääminen ja työnhaku.  
Myös lapsiperheiden tueksi sekä kehitysvammaisten erilaisiin elämäntilantei-
siin).  
Tällä hetkellä eri palveluissa työskenteleville voisi järjestää lisäkoulutusta ennal-
taehkäisyyn/ valmennukseen liittyen, jolloin se voitaisiin integroida paremmin 
osaksi jo olemassa olevia palveluja.  
Perustelut: Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen lisää hyvinvointia sekä 
tuo tutkitusti säästöä.  Ennaltaehkäisevään työhön voisi liittää myös vertaistuen, 
joka on toimivaa ja tehokasta.   
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HYVINVOINTIPALVELUT 
 
SÄÄNNÖLLISET TERVEYS/KUNTOTARKASTUKSET  
Liikuntamotivaation kasvattaminen kuntotestien ja seurannan avulla. Esim. 
SuomiMies Seikkailee –tapahtuma on hyvä esimerkki tällaisesta tapahtumasta, 
johon osallistumalla kuntalaiset voivat seurata terveyden ja kunnon kehittymistä. 
Jos kunto on parantunut, hyvistä tuloksista voitaisiin palkita määriteltyjen kritee-
rien mukaan esim. kuntosetelillä.  
Perustelut: Ennaltaehkäisevää toimintaa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja 
tuo myös säästöjä. On hyvä tietää konkreettisia asioita omasta terveydentilas-
taan, jotta motivoituu huolehtimaan terveydestään ja tekemään muutoksia elin-
tavoissa kohti terveellisempiä valintoja. 
 
LIIKUNTAMOTIVAATION KASVATTAMINEN JÄRJESTETTYJEN LIIKUN-
TATAPAHTUMIEN AVULLA 
Pellon kunta / liikuntatoimi voisi järjestää ennaltaehkäisevää liikuntaa, johon 
voivat osallistua kaikki kuntalaiset. Eri lajien puulaaki-toimintaa tulisi aktivoida 
sekä lisätä liikuntasuoritusvihkoja lenkkipoluille. Ahkeruudesta voitaisiin palkita 
esim. arvonnan keinoin.  
Perustelut: Liikuntamotivaation kasvattaminen on ennaltaehkäisevää toimintaa 
monien sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. 
 
VARIKKOBUSSIN PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN 
Varikkobussin hyödyntäminen laajemmin esim. sovellettuna terveysbussina, 
jossa voi uusia reseptejä sekä mittauttaa verenpaineen, verensokerin ym. pe-
rusterveyden seurantaa. Tämä palvelisi erityisesti sivukylissä asuvia kuntalaisia.   
Perustelut: Palvelut on tärkeä olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Kun palvelut ovat 
helposti saatavilla, terveyden seurantaa on helpompi tehdä ja sitä kautta saira-
uksien ennaltaehkäisy mahdollistuu. 
 
OMAISHOITAJIEN SIJAISPALVELUN KEHITTÄMINEN 
Kunta voisi tarjota omaishoitajille kotiin annettavaa sijaistamispalvelua omais-
hoitajien hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi sekä arkisten asioiden hoita-
misen helpottamiseksi. Tämä olisi asiakaslähtöistä, sillä hoidettavan ei tarvitse 
liikkua esim. kotoa palvelukotiin vaan sijaispalvelu tuodaan omaishoita-
jan/asiakkaan kotiin. Lain edellyttämien vapaiden lisäksi tarjoutuisi mahdollisuus 
arkisten asioiden hoitamiseen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tar-
peen mukaan sijainen voisi olla kunnan lähihoitaja tai vapaaehtoistyöntekijä. 
Perustelut: Auttaa omaishoitajia jaksamaan vaativassa ja tärkeässä työssä. 
 
VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
Vanhusten asumispalveluihin tulisi saada enemmän vaihtoehtoja. Tuetun koti-
hoidon ja palvelukodin lisäksi voisi olla yhteisöllisiä asumismuotoja, kuten 
”mummokommuuni” tai omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa vrt. ”perhehoito”.  
Perustelut: Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden lisääminen, 
yksinäisyyden vähentäminen ja turvattomuuden vähentäminen. Tavoitteena 
olisi, että on olemassa monia eri vaihtoehtoja, joista jokaiselle löytyy mielekäs 
asumismuoto. Ihmiset ovat erilaisia: osa haluaa viettää enemmän aikaa yksin ja 
osa puolestaan kaipaa sosiaalisia kontakteja. 
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AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN 
Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen tarjoamalla lapsille mahdollisuus 
osallistua osa-aikaiseen kunnalliseen päivähoitoon tai ohjattuun kerhotoimin-
taan (esim. MLL järjestämänä).  
Perustelut: Vanhempien jaksamisen tukeminen ja lasten sosiaalisen kanssa-
käymisen edistäminen. 
 
OPINTO-OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 
Opinto-ohjauksen lisääminen ja parantaminen peruskoulussa ja lukiossa. Oman 
alan löytämiseen ja unelman toteutumiseen tulee ohjata ja kannustaa entistä 
enemmän sekä samalla välttää stereotypioiden luomista ja lannistamista. Tär-
keitä keinoja ovat tutustuminen eri ammatteihin, yritysvierailut sekä TET-viikot, 
joiden avulla saa lisätietoa eri ammateista ja mahdollisuuksista. Nämä voivat 
olla hyvin merkityksellisiä asioita nuoren tulevaisuuden näkökulmasta. Opinto-
ohjaajalla on rajallinen yksityiskohtainen tietämys eri ammateista, jolloin vierailut 
yrityksiin sekä muut alojen esittelyt ovat tärkeitä. Käyttöön tulisi ottaa ammatin-
valintapsykologin tekemät soveltuvuustestit. 
Perustelut: Oman opintopolun löytäminen ehkäisee syrjäytymistä.  
 
OPPISOPIMUSPAIKKOJEN LISÄÄMINEN 
Oppisopimuspaikkojen lisääminen kunnassa sekä yksityisellä sektorilla. Kunta 
voisi tehdä entistä enemmän kartoitusta mahdollisuuksistaan ja tarpeistaan op-
pisopimuskoulutuspaikkojen lisäämiseen sekä tarjota lisätietoa oppisopimuk-
sesta yrityksille sekä mahdollisille opiskelijoille.  
Perustelut: Oppisopimuskoulutuksessa varmistetaan riittävä työvoiman saata-
vuus, edistetään työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Paikkakunnalla tapah-
tuva oppisopimuskoulutus on myös tehokas tapa sitouttaa nuoret jäämään 
paikkakunnalle. Monilla on myös halu jäädä/muuttaa Pelloon mutta tämä edel-
lyttää opiskelu/työpaikan löytymistä Pellosta. 
 
10-LUOKKA PERUSTAMINEN 
10-luokalla olisi mahdollisuus korottaa peruskoulusta saadun päättötodistuksen 
arvosanoja. Sen lisäksi se antaa aikaa ammatinvalintaan ja tarjoaa mahdolli-
suuden koulun käymiselle niille, jotka ei hakemisesta huolimatta päässeet toi-
sen asteen koulutukseen.  
Perustelut: Ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja opiskeluvalmiuksien ylläpitoa.  
 
AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 
Ammattikoulutuksen kehittäminen hyödyntämällä etäopiskelumahdollisuuksia, 
joiden avulla pellolaiset nuoret voivat osallistua ammattikoulun opetukseen Pel-
losta käsin. Tällöin ammattitutkinnon suorittaminen ei edellyttäisi kotoa pois-
muuttoa 16-vuotiaana.  
Perustelut: Edistää nuorten kouluttautumismahdollisuuksia sekä ehkäisee syr-
jäytymistä. 
 
LUKION KEHITTÄMINEN 
Lukioyhteistyön kehittäminen Kolarin ja Ylitornion kuntien kanssa. Tavoitteena 
yhteinen kolmen kunnan lukio, jossa Pellon lukio profiloituu yrityslukioksi. 
Perustelut: Vahvistetaan lukiokoulutuksen säilymistä Pellossa. Profiloituminen 
yrityslukioksi on kiinnostava opiskelijoiden näkökulmasta. Yhteistyön kehittämi-
sellä taataan opetuksen tason säilyminen, kun saadaan ammattitaitoisia opetta-
jia alueelle. 
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ELINVOIMA JA VAPAA-AIKA 
 
KUNNAN TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
Määrärahaa tarvitaan lisää työllistämistoimintaan niin, että kaikki halukkaat ja 
työkykyiset saadaan työllistettyä. 
Perustelut: Työ on tehokas tapa tuottaa hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. 
Työllistämistoiminnan kautta pystytään tarjoamaan arvokasta työkokemusta 
muuten työttömille henkilöille. 
 
SÄHKÖISTEN YHTEYKSIEN PARANTAMINEN 
Sähköisten yhteyksien saaminen toimiviksi koko kunnan alueella. 
Perustelut:  Tulevaisuudessa sähköisiä palveluja tullaan käyttämään entistä 
enemmän. Yhteyksien pitää toimia tasapuolisesti, myös syrjäseuduilla. Toimivat 
sähköiset yhteydet ovat myös edellytys etätyömahdollisuuksien kehittämiseen 
alueella.  
 
ETÄTYÖKESKUKSEN PERUSTAMINEN 
Perustetaan Pelloon etätyökeskus, joka mahdollistaa eri yrityksille tehtävän etä-
työn tekemisen Pellosta käsin. Kunnan tulisi tarjota yrityksille vuokrattavaksi 
etätyöhön soveltuvia tiloja sekä toimivat välineet (etäyhteydet). Myös kunnalla 
nyt jo olevia koulutustiloja voisi tarjota yritysten käyttöön. 
Perustelut: Etätyön yleistyessä etätyökeskus toisi tulevaisuudessa lisää yrityk-
siä, työpaikkoja ja asukkaita paikkakunnalle. 
 
MENTORITOIMINTAA JA TUKEA UUSILLE YRITTÄJILLE 
Mentoritoiminnan järjestäminen ja tuen tarjoaminen uusille yrittäjille. Yritystoi-
minnan aloittamisen kynnys madallutetaan kunnan tarjoamien tukitoimien sekä 
positiivisen yrittäjyyteen kannustamisen avulla. Keinoja voisi olla uudelle yrittä-
jälle tarjottava rahallinen tuki, yrityskummi-toiminta sekä (uusien) yrittäjien aa-
mukahvitilaisuus, jonka voisi laajentaa koko päivän mittaiseksi.  
Perustelut: Tukee uusia yrittäjiä ja parantaa työllisyyttä. Mentoritoiminta tukee 
yrittäjänä jaksamista. 
 
MONITOIMIHALLIN KEHITTÄMINEN 
Korkeakoulun kehittäminen monitoimihalliksi, jossa voisi olla esim. seinäkiipei-
lyä, pelisali yms. Monitoimihallissa voisi olla aukioloajat, joiden aikana tilaan 
voisi kulkea poletilla. 
Perustelut: Palvelee kaikkia kuntalaisia ja lisää harrastusmahdollisuuksia ja sitä 
kautta viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Hyvä paikka etsivälle nuorisotyöntekijäl-
le/syrjäytymistä ehkäisevälle työlle.  
 
PELLOLAISTEN YHTEISEN KAHVILAN PERUSTAMINEN 
Perustetaan kaikenikäisiä palveleva kahvila / viihtyisä “pellolaisten olohuone” 
esim. Soikan tiloihin tai keilaradan yhteyteen. Kahvila voisi olla auki arkisin klo 
8-22.    
Perustelut: Palvelee kaikkia kuntalaisia ja toimii kohtaamispaikkana eri ikäryh-
mille. Lisää viihtyisyyttä. 
 
JÄRJESTÖKOORDINAATTORI REKRYTOIMINEN 
Järjestökoordinaattori kokoaa seudun tapahtumat ja palvelut yhteen sekä koor-
dinoi näitä alueellisesti. Järjestökoordinaattorin tehtävä olisi yhteistyön kehittä-
minen kuntien, järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien yms. välillä.  
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Perustelut: Yhteistyössä on voimaa mutta sen toimimiseen tarvitaan koordinaat-
tori. Yhteistyön avulla maksimoidaan toimijoiden hyöty ja koordinoinnin avulla 
vältytään päällekkäisyyksiltä. 
 
VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMINEN 
Perustetaan vapaaehtoistyö-foorumi, jossa vapaaehtoiset ja palvelun tarvitsijat 
kohtaavat (esim. Pellon kunnan työntekijän avustuksella; tämä voisi kuulua pal-
velukeskuksen toimintoihin). Monet voivat olla kiinnostuneita satunnaisen va-
paaehtoistyön tekemisestä, joka ei edellytä pysyvämpää sitoutumista, kuten 
järjestötoiminnassa yleensä. Vapaaehtoistoimijat voisivat tarjota pientä apua 
arjen askareissa tai seuraa vanhuksille. Perustetaan myös vapaaehtoisten pu-
helinrinki, jonka kautta vapaaehtoiset ovat säännöllisesti yhteydessä vanhuk-
siin/syrjäytymisuhan alla oleviin.  
Perustelut: Tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden vapaaehtoistyön tekemiseen ja 
arkisen avun saamiseen. Nähdään jokaisen työpanos tärkeänä: otetaan vara-
reservit käyttöön eli mummot, papat ja puuhakkaat remonttireiskat. Vapaaeh-
toistyö lisää sosiaalisuutta, osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäi-
see syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä. 
 
VAPAAEHTOISTEN OSALLISTAMINEN VARAUTUMISSUUNNITELMAN 
TOTEUTTAMISEEN 
Hätätilanteiden (esim. sähkökatkos, veden loppuminen, tulvat) varalle tehdyssä 
varautumis-suunnitelmassa voisi olla osana myös suunnitelma vapaaehtoisten 
avun hyödyntämiseksi.  
Perustelut: Hätätilanteessa kaikki apu on tärkeää. Miten esim. voidaan taata, 
että veden loppuessa sitä saadaan toimitettua jokaiseen talouteen syrjäkyliä 
myöten?  
 
ELINVOIMAN PARANTAMINEN VIIHTYVYYTTÄ LISÄÄMÄLLÄ  
Yleistä viihtyvyyttä voitaisiin parantaa entisestään. Olisi tärkeää, että Pellosta 
tulisi kokemus yhteisöllisestä ja hyvästä paikasta elää. Voitaisiin perustaa esim. 
siirtolapuutarha, porinapiirejä, leipomapiirejä, yhteiset tapahtumia/lenkkejä sekä 
tuoda lisää istumapenkkejä kylälle. Järjestökoordinaattorin tehtäviin kuuluisi 
tiedottaa kaikista alueella ja eri kylillä tapahtuvista asioista niin, että kuntalaiset 
ovat tietoisia tapahtumista ja osaavat osallistua niihin. 
Perustelut: Palvelee nykyisiä kuntalaisia sekä uusia potentiaalisia asukkaita 
sekä lisää viihtyvyyttä.  
 
LED-TAULUN KÄÄNTÄMINEN 
LED-taulun kääntäminen tien suuntaisesti.  
Perustelut: Mainonta olisi kattavampaa, kun mainokset näkyisivät molempiin 
suuntiin. 



 

 


