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Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 

  

1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen 

toimintamalli 



Asukkaiden osallistuminen lainsäädännön näkökulmasta 

Maakuntalakiesitys 23 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

• Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. Maakuntavaltuuston 
on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.  

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:  
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;  

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;  

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin;  

4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;  

5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun;  

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnitte-lua ja valmistelua.  

 

• Maakunnan on sisällytettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamista turvaavat velvoitteet maakunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin sekä 
liikelaitoksen osalta hallintosääntöönsä. Näiden palveluntuottajien on huolehdittava toiminnassaan osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien toteuttamisesta. 

•   

Sote-järjestämislakiesitys 34§ Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet  

• Asukkaiden näkemykset on otettava huomioon valmisteltaessa maakunnan palvelulupausta, maakuntien yhteistyösopimusta 
sekä yhteistyöalueen ehdotusta sosiaali- ja terveysministeriölle siitä, miten alueen palvelut ja niiden kehittäminen sekä 
maakuntien välinen yhteistyö pitäisi ottaa huomioon 26 §:n mukaisissa valtakunnallisissa tavoitteissa.  
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Osahankkeen toiminta ja alueelliset kehittämispilotit 
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Määritellään käsitteet: 
 

• Asiakaslähtöisyys 
 

• Asiakkaiden & asukkaiden 
osallistuminen 
 

• Kokemusasiantuntijuus  

Tehdään arvio nykytilanteesta: 
 
• Aikaisempien kokeilujen ja hankkeiden 

tuloksia sekä tutkimustietoa 
 

• Digitaalisten menetelmien käyttöönotto 
 

• Lainsäädäntö 
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• ottaa asiakkaat ja asukkaat mukaan 
tasavertaisina kumppaneina palveluiden 
suunnitteluun, tuottamiseen ja 
kehittämiseen maakuntien 
järjestämisvastuulla olevassa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 
 

• tehostaa palvelujen oikea-aikaista 
kohdentumista ja väestön palvelutarpeisiin 
vastaavuutta arvioimalla yhdessä 
asiakkaiden kanssa palvelukokemuksia ja 
kehittämisideoita 

• parantaa henkilöstön ymmärrystä 
väestön palvelutarpeista ja väestön 
ymmärrystä palvelutoiminnasta 
edistäen asiakkaiden itsenäistä 
selviytymistä 
 

• tuottaa mallin, kuinka asiakkaiden 
kokemustieto ja kehittämisideat 
välittyvät virkamiesjohdolle ja 
poliittiseen päätöksentekoon 

 

Asiakkaiden ja asukkaiden osallistumisen  
valtakunnallinen toimintamalli 



Aktiivisen kohtaamisen foorumi –  

asiakasosallisuuden ytimessä 
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Etelä-Pohjanmaa 

●  Osapilotin tavoitteena on 
● Mahdollistaa eri toimijoiden välinen kohtaaminen Aktiivisen 

Kohtaamisen Foorumilla 

● Mallintaa kehämäisen kehittämisen prosessi, jossa mukana 

ovat asiakkaat, kokemustoimijat, työntekijät ja ammattilaiset 

● Tuottaa asiakkaalle arvoa tai hyötyä kohtaamisen ja 

osallistumisen kautta 
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Etelä-Pohjanmaa 
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Kehittäjäasiakastoiminta – sosiaali- ja 

terveyspalveluiden yhteistä kehittämistä 
 

Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli 

Lapin pilotti 



EKSOTE 
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Asiakasosallisuus Etelä-Karjalassa  

Asiakkaiden 
osallistamisen erilaiset 

tavat ja eri kohderyhmät 

Kokemusasiakkaat 

Asiakasraadit 

Kehittäjäasiakkaat 

Kyselyt, haastattelut,  

Työpajat, kokeilut 

 

Tiedon vieminen osaksi 
päätöksentekoa ja 

toiminnan kehittämistä 

Toimintamalli, prosessi  

Yhteinen 
tietovaranto 

Prosessi ja 
toimintamalli 

kuvaus 

Vaatimusmäärittely 

Osallisuusohjelma 
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Kuva Juhana Konttinen 

 
Keski-Suomi 



Päivä elämässä – 

havainnot palvelusta 

Asiakas kehittäjäkumppanina Keski-Suomen sote- ja kuntapalveluissa 

23.2.2017 12 Etunimi Sukunimi 

VIP asiakkaiden 

kokemukset 

Kehittäjä-

asiakkaiden 

kehittämisideat 

Asukkaan 

näkemykset 

hyvinvointi-

kertomuksessa 

 Kokemustiedon käsittely, kehittämiskohteiden valinta 

Tarve muutokselle tai kehittämiselle 

Asiakas-

lähtöiset 

palvelut 

Kehittäminen ja muutos, tarvittaessa resursointi 
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Kanta-Häme 
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Kanta-Häme - toteutus 

• Alma 

Media 

• Sanoma 

Media 

• Kunnat 

Kyselyn mainonta Kysely Kanta-

Hämeeseen 

paikannettuna 

helmi-huhtikuu 2017 touko-kesäkuu 2017 

Kysely 

edelläkävijöille 

 

Osallistuva budjetointi 

liittyen palveluihin  

Haastattelu - HAMK 

 

Kuljetuspalvelujen 

edelläkävijät 

 

elo-syyskuu 2017 

Pooli 

edelläkävijöitä 

valmiina 

jatkokehitys-

haasteisiin 

loka-joulukuu 2017 
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Kiitos! 
stm.fi            #asiakaslähtöisyys 

Pia Mäkeläinen 

Erityisasiantuntija 

@stm.fi  

stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys 


