Osallisuutta edistävä hallintomalli
Kumppanuus  Yhteistuotanto ja yhteisluominen  Yhdessä sovitut tulokset
Tehdään yhdessä! Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman verkostopäivä 8.12.2020, Taina Schneider

Yhteistyö ja osallisuus on ajankohtaista
Julkisten ja yksityisten toimijoiden uudenlainen yhteistyö sekä
palvelujen käyttäjien osallistuminen ja vaikuttaminen palvelujen
kehittämiseen ja arviointiin painottuvat esim.
•

tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa

•

sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa ja mielenterveysstrategiassa

•

työkykyohjelmassa

•

kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa (ks. myös Suomen
julkisten hankintojen tilannekuva / sosiaalinen kestävyys)

Tavoitteena ihmislähtöiset palvelut, palvelujen parempi yhdenvertainen
saatavuus, laatu, vaikuttavuus ja yhteen toimivuus.
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Julkiset ja yksityiset
toimijat sekä kansalaiset
luovat yhdessä parempaa
elinympäristöä ja
parempia palveluita.
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Elämme kompleksisessa maailmassa.
Olemme riippuvaisia – toisistamme
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Kompleksisuudesta pähkinänkuoressa
Kompleksiset asiat ja ilmiöt kietoutuvat yhteen kokonaisuudeksi, jota ei voi
ymmärtää yksittäisiä osia erikseen tarkastelemalla. Kompleksisuutta luonnehtii

• kytkeytyneisyys ja keskinäisriippuvuus – yhteisvaikutukset
• emergenssi (asioita ilmaantuu ilman selvää syytä)
• epälineaarinen dynamiikka (yllättävät lopputulokset, myös mustat joutsenet) –
vrt. lineaarinen suunnittelun prosessi
• vaikea erotella, rajata osiin ja mitata

➢ Kompleksisuus on perusominaisuus, joka hyötyy kokonaisvaltaisesta
lähestymisestä ja vuoropuhelusta.
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Kompleksisuuden kolme ulottuvuutta
1. Ilmiön / asian /
Ydinpiirteinä
subjektiivisuus,
konfliktiherkkyys ja
dynaamisuus.

esim. soten
kompleksisuus?

Hyötyy
vuorovaikutuksesta,
osallisuudesta ja
yhteistyötä
korostavasta
strategiasta
(Raisio, Jalonen & Uusikylä, 2018)

3. Ilmiöön / asiaan liittyvien
2. Ilmiön / asian vaikutusten,
muuttuvien asetelmien ja riskien
ennakoitavuus / epävarmuus?
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näkökulmien, arvojen ja
strategisten aikeiden
hajaantuminen?

Taina Schneider
8.12.2020

Hallintomalli tukee johtamista

Tukee soten ja osallisuustyön paikallista johtamista
THL:n Sokran verkkosivut
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Osallisuutta edistävä hallintomalli
kumppanuus • yhteistuotanto • yhdessä sovitut tulokset

Osallisuutta edistävä hallintomalli mahdollistaa sen, että kuntalaiset
ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua alueen ja palvelujen
kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun – aina uuden toiminnon tai
palvelun tarpeellisuuden toteamisesta toteutukseen ja arviointiin.
Osallisuutta edistävässä hallintomallissa valtio, alue tai kunta on
edelleen vetovastuussa: ne mahdollistavat osallisuutta lisäävien
toimintatapojen toteutumisen ja johtavat osallisuustyötä.
THL Raportti 14/2019: Uusi julkinen hallinta, yhteistyö ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa : Tapaustutkimus innovatiivisesta huumehoidon hankinnasta
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Osallisuutta edistävä
hallintomalli kutsuu
yhteistyöhön

Osallisuuden edistäminen on
paikallisten päättäjien, viranomaisten,
asukkaiden, järjestöjen ja yritysten
yhteinen oppimisprosessi.
Tarvitaan:
• dialogisuutta
• väljä mutta yhteinen ymmärrys siitä,
mitä osallisuus on
• konkreettisia tekoja
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Osallisuutta edistävän hallintomallin periaatteet

1

2

Kumppanuus

Yhteistuotanto
(co-production) ja
yhteisluominen
(co-creation)

Julkisten,
(mm. viranomaiset ja poliitikot)

yksityisten ja
(mm. järjestöt ja yritykset)

kansalaisten
(mm. palvelujen käyttäjät tai läheiset)

4P-kumppanuus
(public-private-people-partnership)
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• Palvelujen ja muun yhteisen
ideoinnin, kehittämisen,
tuotannon ja arvioinnin
rakenteet, käytännöt ja
kulttuuri.

3
Tulosperusteisuus
•

Yhdessä tavoiteltaviksi
sovittujen tulosten ja
vaikutusten suuntaisesti
toimiminen.

•

Mittarina palvelujen
käyttäjän ja
yhteiskunnallinen hyöty.

Osallisuutta edistävä hallintomalli osaksi arkityötä
Arjen ja elämänhallinnan tuen tarve

Ideointi, valmistelu
Yhteisöpalvelut

Tuottaminen, arviointi

Kumppanuus: julkiset, yksityiset ja kansalaiset

Verkosto
palvelut

Yhteistuotannon mahdollistavat rakenteet ja käytännöt

Yhdessä tavoiteltaviksi sovitut tulokset ja vaikutukset
Omatoimipalvelut

Palvelujen tarve
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Yhteistyöpalvelut

Yhteistuotannon ja -luomisen
monet tavoitteet ja tavat
Pohdittavaksi onko tavoitteena
• Osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen?
• Paremmat palvelut? Innovatiiviset ratkaisut?

Palvelujen käyttäjät ja alueen
asukkaat osallistuvat
toiminnan valmisteluun,
suunnitteluun, tuotantoon ja
arvioimiseen
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• Resurssien tehokas käyttäminen?

Kenen aloitteesta osallistuminen tapahtuu?
Mitkä ovat osallistujien roolit?
Missä vaiheessa toimintaa osallistuminen tapahtuu?
Millaisia menetelmiä on käytössä?

Esimerkki 1: Innovatiivinen huumehoidon hankinta
Valmistelu

Arjen ja elämänhallinnan tuen tarve

-

-

Avoin Innokylän verkkotyötila
(kutsut, materiaalit ym.)
Palvelumuotoilun prosessi
Markkinavuoropuhelu
Yhteisen tavoitteen alustava
konseptointi (”Kukaan ei
putoa”)

-

-

Vuoropuhelun jatkuminen
neuvottelumenettelynä
Tarjouspyynnöt konsortioille
Vertailuperusteina tavoitteen
suuntainen toiminta
Pitkäkestoinen
kumppanuussopimus

Sopimusaika
-

-

Ohjausryhmä (2+2+2) ja muu
palvelujen yhteistuotanto
(esim. yhteisövalmennus,
asiakasedustajamalli)
Tulosmittarit tavoitteen
pohjalta
Sidosryhmäkyselyt ym.

Kumppanuus: julkiset, yksityiset ja kansalaiset

Yhteistuotannon mahdollistavat rakenteet ja käytännöt

Yhdessä sovitut tulokset ja vaikutukset

Palvelujen tarve
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Esimerkki 2: Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut
Toipumisorientoituneen toimintamallin käyttöönotto
•

kaupunkilaisille avoin Recovery College / Toipuminen kohti uutta -kurssi työväenopistolla

•

oppilaitosyhteistyönä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, vertaisohjaaja- ja
kokemusasiantuntijakoulutuksia

•

toipumisorientaatiota koskevien tilaisuuksien järjestäminen johdolle, lähiesimiehille ja henkilöstölle

•

nimeämällä toipumisorientaation, paljon palvelua tarvitsevien tuen ja kokemusasiantuntijatoiminnan
koordinaattorit, lisäksi nimetty vertaistoiminnan vastuuhenkilö jokaiseen yksikköön

•

sisällyttämällä esim. kokemusasiantuntijuus osaksi palvelujärjestelmän normaalia toimintaa

•

julkaisemalla yhteiskehittämisen tuloksena toipumista tukeva kännykkäsovellus (Helsinki Recovery App)

•

Muu palvelujen yhteistuotanto ja -luominen:

•

esim. päihdepalvelujen hankinta, korvaushoidon kehittäminen, johtoryhmätyöskentely, henkilöstön kehittämispäivät

•

liikkuvia työmalleja ja jalkautumista ihmisten elinympäristöihin, kuten koteihin, kahviloihin ja matalankynnyksen
paikkoihin
Tutustu tarkemmin: THL:n Sokran verkkosivut
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Arjen ja elämänhallinnan tuen tarve

Esimerkki 3: Tekeillä työkykyohjelman jäsennyksen nelikenttä
2. YHTEISÖPALVELUT
Arjen tuki ja osallisuuden
vahvistaminen

1

2

3

1. OMATOIMIPALVELUT
Asiointi verkossa, palvelujen
satunnaisasiakkaat

1

2

Palvelujen tarve
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(esim. Työkyvyn tuki)
Tuen tarpeen tunnistaminen
Vastuullinen asiakasohjaus
Palvelukokonaisuus
Palvelupolku

1

2

3. VERKOSTOPALVELUT
Arjen tuki ja yhteen sovitetut
moniammatilliset ja -toimijaiset palvelut

1

2

3

4. YHTEISTYÖPALVELUT
Moniammatilliset ja monitoimijaiset
palvelut

3
1

2

3

Osallisuutta edistävän hallintomallin etuja
1. Parantaa palvelujen yhteen toimivuutta, laatua ja vaikuttavuutta
2. Lisää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia
osallistua, vaikuttaa ja kuulua joukkoon
➢

Osallistumishalukkuuteen vaikuttaa asian merkityksellisyys itselle ja
todellinen vaikuttamisen mahdollisuus

3. Poistaa syrjäyttäviä mekanismeja ja luo hyviä väestösuhteita sekä
turvallista arkea.
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Kun toimintatavat, kulttuuri ja roolit muuttuvat
Otettava huomioon
•

haluttomuus tai kyvyttömyys osallistua

•

osallistumisen eriarvoistumisen ja vastuun hämärtymisen riski
➢ erityinen julkisissa hallintotehtävissä, joihin sisältyy vaikeasti tunnistettavaa
julkisen vallan käyttöä

•

vaikutuksista sote-palveluissa tiedetään vähän

➢ heikoimmassa asemassa olevien osallisuus ja hyvinvointi!
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Osallisuutta edistävä
hallintomalli tukee
osallisuustyön johtamista (Thl.fi)
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Yhteystiedot

thl.fi/sokra

Edistetään osallisuutta ja hyvinvointia yhdessä toimimalla!
Taina Schneider
Kehittämispäällikkö
Työkykyohjelma, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
029 524 7842

SOSIAALISEN OSALLISUUDEN EDISTÄMISEN KOORDINAATIOHANKE – SOKRA

