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1. Salli-hankkeen taustaa 

 

Ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on vahva yhteys heidän kokemaansa hyvin-

vointiin. Hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy edellyttävät-

kin ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä. Osallisuus liittyy yhteisöön 

ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen, joka syntyy esimerkiksi työn, harrastusten, kansalaisjärjes-

tötoiminnan tai muun vaikuttamisen kautta. Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta 

nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Osallisuus voidaan näh-

dä myös syrjäytymisen vastavoimana.  

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) tekemät kansalaiskyselyt ovat osoittaneet, että ih-

misten halukkuus osallistua ja vaikuttaa on merkittävästi suurempaa kuin siihen tarjolla olevat mah-

dollisuudet. Uusien osallistumisen tapojen kehittäminen on merkittävä osa hyvinvointipolitiikkaa. 

Niiden avulla tuetaan ihmisten omia voimavaroja, kiinnittymistä ja luottamusta yhteiskuntaan sekä 

saadaan käyttöön ihmisillä oleva asiantuntemus palveluita ja laajemminkin yhteisöjen ja kuntien 

toimintaa kehitettäessä. Osallistuvien ihmisten näkökulmasta kyse on aktiivisen kansalaisuuden 

vahvistamisesta ja vapautumisesta toiminnan kohteen tai hallintoalamaisen roolista. Ihmisten osal-

listumismahdollisuuksien kehittämisen tarve tulee erityisen suureksi, kun kuntakoot kasvavat ja 

palvelualueet suurentuvat. Osallisuus periaatteena ja tavoitteena on ollut vahvasti mukana sekä hal-

litusohjelmissa että STM:n koordinoimassa Kaste-ohjelmassa.  

oSallisuushanke Sallin taustalla oli useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa STKL ja Pohjois-

Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ovat olleet mukana. STKL:n ja P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen ko-

kemukset osallisuuden kehittämisestä (Equal-ohjelmaan kuuluneet Maamuuntaja- ja Valtamuunta-

ja-hankkeet, Ray-rahoitteinen Kanava-projekti ja ESR-rahoitteinen TOSI-hanke) ovat osoittaneet, 

että osallisuus omaan elämään, ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan rakentuu vaiheittain ja 

edellyttää yksilöiden kannalta monenlaista tukea ja eri toimijoiden kannalta osallisuutta edistäviä 

välineitä sekä ymmärrystä osallisuuden edellytyksistä.  

Osallisuuden muotoja ja välineitä ei synny ilman systemaattista ja uudenlaisia keinoja käytännössä 

testaavaa kokeilutoimintaa. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman oSallisuushan-

ke Sallin päämääränä oli kehittää järjestöjen, kuntien ja vaikeissa elämäntilanteissa elävien ihmisten 

kanssa yhteistyössä uusia, toimivia osallistumisen tapoja, jotka ovat hyödynnettävissä myös muual-
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la Suomessa. oSallisuushanke Sallin hankealueena oli Itä- ja Keski-Suomen kastealue, Pohjois-

Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Salli-hanke toteutti järjestöjen 

näkökulmasta Kaste-ohjelman (Kaste I) toimenpidekokonaisuutta 19 sekä Kaste II ohjelman osaoh-

jelmaa 1: Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys paranevat. 

Sosiaalibarometri 2008 tulosten mukaan kuntalaisten osallistumismahdollisuudet palveluiden suun-

nittelemiseen ja laajemminkin kunta- ja palvelurakenneuudistukseen vaikuttamiseen olivat Paras -

hankkeen myötä useammassa kunnassa heikentyneet kuin parantuneet. Vuoden 2009 Sosiaalibaro-

metri kertoi lisäksi siitä, että kunnissa oli käytössä vähän erilaisia palautemekanismeja toiminnasta 

ja lisäksi kuntalaisten tiedonpuute palveluista uhkaa kasvaa palvelurakenteiden monimutkaistuessa. 

Vuoden 2013 Sosiaalibarometrin tulokset tukevat edelleenkin kehittämistoimien tarpeellisuutta asi-

akkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä suhteessa sosiaali-, terveys- ja 

työllisyyspalveluihin. 

oSallisuushanke Sallissa haluttiin välttää ulkoapäin rakennettu kehittämisasetelma. Hankkeen en-

simmäisen vuoden aikana kaikissa neljässä hankealueen maakunnassa toteutettiin työpajat tai kes-

kustelutilaisuudet alueellisten sosiaaliturvayhdistysten koolle kutsuman toimijajoukon kanssa. Ti-

laisuuksissa kartoitettiin toimijoiden toiveet ja tarpeet oSallisuushanke Sallin kehittämistyön koh-

dentamiseksi alueella. Alueellisten foorumeiden tuloksena hankkeen ensimmäisen vuoden lopulla 

tavoitteita rajattiin ja konkretisoitiin niin, että hankkeessa päädyttiin kehittämään heikossa asemassa 

olevien ihmisten osallisuutta suhteessa palvelujen kehittämiseen. Tämä linjaus tuki myös Kaste-

ohjelman tavoitteita sekä Kasteen Itä- ja Keski-Suomen alueellisen toimeenpanosuunnitelman to-

teuttamista. 

2. Salli-hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat 

 

oSallisuushanke Sallin päämääränä oli lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä 

kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä hyvinvointia tukevien palvelujen suunnittelussa ja toteut-

tamisessa.  

Projektin päätavoitteena oli kokeilla ja kehittää uusia toimintamalleja ja tapoja osallisuuden edistä-

miseksi huono-osaisten ihmisten lähtökohdista ja heidän kanssaan heidän hyvinvointinsa paranta-

miseksi. Erityisiksi kohderyhmiksi hankesuunnitelmassa mainittiin maahanmuuttajat, päihteiden 
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käyttäjät ja toimeentulotuen saajat sekä muut heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Hankkeen 

osatavoitteet olivat: 

 Kokeilla ja kehittää toimintamalleja heikossa asemassa olevien ihmisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi (palvelujen kehittämisessä). 

 Kehittää toiminnallisia, edellä mainittujen ihmisryhmien äänen kuulumista vahvistavia me-

netelmiä erikseen valittavissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. 

 Tuoda uudet menetelmät, tarpeet ja osallistumismuodot vuoropuheluun sosiaali- ja terveys-

järjestöjen sekä aikuissosiaalityön kanssa. 

 Kehittää uusia viestinnän ja tiedottamisen tapoja yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa hei-

kompiosaisten äänen kuulumiseksi. 

 Tuoda hankkeessa kehitettyjä osallisuuden toimintatapoja, malleja ja kokemuksia KASTE II 

– ohjelman kautta laajempaan käyttöön. 

Salli-hanketta toteutettiin laajassa yhteistyöverkostossa kunta- ja järjestötoimijoiden, oppilaitosten 

ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa (kuva alla). Jokaiseen maakuntaan rakennettiin maakunnan 

toimijoiden ideoista ja tarpeista lähtenyt kehittämispilotti tai useampia kehittämiskokeiluja. Pilotit 



 

 

6 

 

erosivat toisistaan kehittämisen kohteen, kohderyhmän ja keston osalta. 

Hankkeen toiminnan keskeinen periaate oli, että kaikessa kehittämistyössä haettiin yhteistyötä mui-

den järjestöjen, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa haettiin niin sanot-

tua win-win tilannetta eli lähdettiin toteuttamaan sellaisia kehittämistoimenpiteitä, joista kaikki osa-

puolet hyötyivät. Sallin tavoitteena oli useimmiten kokeilla ja kehittää erilaisia heikommassa ase-

massa olevien ihmisten osallisuutta edistäviä toimintatapoja sekä mahdollistaa ihmisten osallisuus 

(esim. palvelujen kehittämisessä). Hankkeen aikana Salli toimi fasilitaattorina ja koordinaattorina 

monessa osallisuutta edistävässä ja mahdollistavassa tilaisuudessa, tapahtumassa tai pitempiaikai-

sessa kehittämiskokeilussa.  

Salli-hankkeessa työskenteli Joensuussa toimiva projektipäällikkö ja sekä hankealueelle sijoittuneet 

projektikehittäjät. Joensuussa projektikehittäjä toimi koko hankkeen ajan. Jyväskylässä ja Kuopios-

sa projektikehittäjät toimivat osan hankkeen ajasta. Osa projektikehittäjistä työskenteli 50% - 80 

%:n työajalla. Syksyllä 2014 ja 2015 hankkeeseen palkattiin yliopisto-opiskelija (2 kk:n työsuhde 

per harjoittelija). Salli-hankkeessa koettiin useita henkilöstövaihdoksia. Tästä huolimatta hankkees-

sa onnistuttiin pitämään yllä hyvä kehittämisen meininki, ”Sallin henki”. Henkilöstön vaihtuvuus 

avasi myös uusia mahdollisuuksia ja uudet ihmiset toivat tuoreita ideoita kehittämistyöhön. 

Laajasta hankealueesta ja rajallisista henkilöstöresursseista johtuen hankkeessa päätettiin toimia 

pääasiassa toimijatasolla. Yhteistyökumppaneina oli useita tahoja, joilla oli kontaktit hankesuunni-

telmassa mainittuihin kohderyhmiin (esim. kuntien aikuissosiaalityö). Sallin työntekijät työskente-

livät ruohonjuuritasolla Jyväskylän nuorten aikuisten ryhmässä sekä Joensuun Kansalaistalon toi-

minnoissa. Salli-hanke onnistui löytämään kehittämiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita, erityi-

sesti sosiaalityöstä, perusterveydenhuollosta, oppilaitoksista ja matalan kynnyksen kohtaamispai-

koista. Iso neljän maakunnan kokoinen hankealue mahdollisti erilaisiin toimintakulttuureihin tutus-

tumisen ja toi vertailukohtaa osallisuuden edistämisen tilanteeseen eri alueilla. Myös hyväksi todet-

tujen käytäntöjen levittäminen ja kokeileminen eri alueilla mahdollistui, kun hankkeessa oli mukana 

useita maakuntia. 

Salli-hankkeen arvioinnin suunnittelusta ja organisoimisesta vastasi kehittämis- ja arviointirakenne 

yhdessä projektin työntekijöiden kanssa. Kehittämis- ja arviointirakenne järjesti hankkeen työnteki-

jöille hankkeen toteutumisen seurantaa ja toiminnan suunnittelua varten kehittämispäiviä noin neljä 

kertaa vuodessa. Kehittämis- ja arviointirakenteen ostopalvelusopimus tehtiin vuosittain 2011–2013 

ja samalla määriteltiin sisällöt tulevalle vuodelle. Kehittämis- ja arviointitukea ostettiin ostopalvelu-
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sopimuksella SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ltä maaliskuuhun 2013 saakka ja Itä-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus ISO:lta vuoden 2013 loppuun asti. Huhtikuusta 2013 eteenpäin Pohjois-

Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja toimi kehittämis- ja arviointirakenteessa osana 

omaa työtään. 

Asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuuden vahvistaminen oli kirjattuna Hallitusohjelmaan (2011) ja 

Kaste-ohjelmaan (KASTE 2012–2015). Vuoden 2015 hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeista ovat 

asiakaslähtöiset palvelut ja ihmisten osallisuuden edistäminen. Uusi sosiaalihuoltolaki astui voi-

maan vaiheittain vuoden 2015 ja lakiin on kirjoitettu vahvasti asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden 

näkökulma. Sallin puitteissa tehdylle kehittämistyölle on ollut aito tarve: Sallin ja yhteistyökump-

paneiden kehittämistyö on konkretisoinut kunta-järjestöyhteistyön mahdollisuuksia osallisuu-

denedistämistyössä. Sallin erityinen näkökulma on ollut tuoda esille sitä, kuinka tavoitetaan myös 

niitä ihmisiä, joiden ääni ei olemassa olevien palaute- ja vaikuttamiskanavien kautta kuulu. 

 

 

oSallisuushanke Salli Kaste 
-yhteistyössä 

 

Sallin kehittämistyötä tehtiin hankesuunnitelman mukaisesti Kaste-ohjelman kontekstissa yhteistyössä kunti-
en, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Salli oli järjestön hallinnoima Kaste-hanke ja osa Kaste-hankkeiden 

”perhettä”. Sallin projektipäällikkö osallistui Itä- ja Keski-Suomen Kaste-hankkeiden hankejohtajien kokouk-

siin hankkeen ajan.  
 

Vuonna 2011–2012 kehittämisyhteistyötä toteutettiin RAMPE -hankkeen Pohjois-Karjalan osahankkeen, Arjen 
mieli -hankkeen ja Vammaiskaste -hankkeen kanssa. Joensuun alueen vertaistoimintaopas toteutettiin yhteis-

työssä Kathy -toiminnan ja RAMPE -hankkeen kanssa. Opasta levitettiin yhteistyössä RAMPE -hankkeen kans-

sa perusterveydenhuoltoon: oppaaseen liittyvät infotilaisuudet järjestettiin perusterveydenhuollon henkilös-
töpalavereissa ja painettua opasta jaettiin perusterveydenhuollon yksiköihin henkilöstön käyttöön. Arjen mieli 

-hanke ja Salli-hanke valmistelivat ja toteuttivat yhdessä osallisuustyöpajan Helsingissä syksyllä 2012 järjes-
tetyssä Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteuttaminen Kaste II -kaudella –seminaarissa. Työpajassa tuote-

tusta materiaalista työstettiin hankkeiden välisenä yhteistyönä artikkeli ja lisäksi tuloksia esiteltiin hankealu-

een maakunnissa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmien valmisteluun liittyvissä koulutuksissa.  Yhteistyössä 
Vammaiskasteen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa järjestettiin kaksi Ota koppi -tilaisuutta, joiden ta-

voitteena oli mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheiden, työntekijöiden ja päätök-
sentekijöiden välinen vuoropuhelu erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelujen tilanteesta. Ensimmäisen 

tilaisuuden tuotosten pohjalta kirjoitettiin mielipidekirjoitus sanomalehti Karjalaiseen (29.10.2012).  
 

Vuonna 2013 Kaste-hankkeista käynnissä oli Arjen mieli -hanke. Uutena Kaste-hankkeena syksyllä 2013 

käynnistyi Tervis -hanke (Terveempi Itä-Suomi), jonka aloitusseminaarissa Sallilla oli puheenvuoro Salli-
hankkeesta ja kunta-järjestöyhteistyöstä. Arjen mieli- ja Tervis -hankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä muun 

muassa vertaistoimintaoppaan levittämisessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstölle 
sekä Osallistu! Vaikuta! -teematapahtumien toteuttamisessa. Vuonna 2014 Sallin tuotoksia ja tuloksia esitel-

tiin Itä- ja Keski-Suomen Kaste-johtoryhmässä. Itä- ja Keski-Suomen Kaste-aluejohtaja esitteli Sallin tuotok-

sia valtakunnallisella Kastefoorumilla.  
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3. oSallisuushanke Salli osallisuuden jäljillä 

Salli-hankkeen alussa huomattiin, että osallisuuden käsitettä on määritelty hyvin eri tavoin ja käsi-

tettä käytetään eri merkityksissä. Salli-

hankkeessa osallisuuden määrittelyssä on 

käytetty Mona Särkelä-Kukon tutkimuk-

sia. Lähtökohtana hankkeen toiminnassa 

on ollut ajatus siitä, että osallisuus on jo-

kaisen ihmisen oma kokemus suhteestaan 

ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. 

Osallisuus on ymmärretty syrjäytymisen 

vastavoimana, jonka ulottuvuuksia ovat 

osallisuus omassa elämässä, osallisuus 

ympäröivissä yhteisöissä ja osallisuus 

yhteiskunnassa. Hankkeessa on myös 

hyödynnetty Kohosen ja Tialan (Kuntalai-

set ja hyvä osallisuus 2002) jaottelua tieto-osallisuuteen, suunnitteluosallisuuteen, päätösosallisuu-

teen ja toimintaosallisuuteen. Palvelujen kehittämisen kontekstissa on käytetty myös käsitteitä asia-

kas- ja asukasosallisuus. Oheisessa kuvassa on Joensuun Kansalaistalon kävijöiden ajatuksia osalli-

suudesta. 

Salli-hankkeessa yksi keskeinen ulottuvuus osallisuuden edistämisessä on ollut osallisuus käsitteen 

avaaminen, että kehittämisyhteistyössä osallisuuden käsite ymmärrettäisiin samalla tavalla. Hank-

keen työntekijät ovat myös tuoneet johdonmukaisesti esille osallisuuden näkökulmaa eri yhteyksis-

sä kuten puheenvuoroissa, yhteistyökokouksissa ja opiskelijoiden kanssa toimiessa. Yksi keskeinen 

viesti on ollut herättely siihen, että kysytään ja kuunnellaan ihmisiä heitä itseään koskevissa asiois-

sa, esimerkiksi palvelujen kehittämisessä.   

Sallin kehittämistoiminnassa osallisuutta (osallisuuden mahdollistamista tai osallisuuden edistämis-

tä) on lähestytty useista eri näkökulmista. Sallin kohderyhmien (heikommassa asemassa olevien 

ihmisten) oman osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista on edistetty muun muassa mahdol-

listamalla ryhmätoimintoja ja yhteistä tekemistä erityisesti Joensuun Kansalaistalolla. Suurimmat 

kehittämisponnistukset kohdennettiin Sallin täsmennettyjen tavoitteiden mukaisesti ihmisten äänen 
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kuulumiseen palvelujärjestelmässä ja asiakasosallisuutta lisäävien toimintatapojen kehittämiseen. 

Kolmas näkökulma Sallin kehittämistyössä on ollut ihmisten (Sallin kohderyhmät) tieto-

osallisuuden vahvistaminen suhteessa palvelujärjestelmän toimintaan, osallistumiseen ja vaikutta-

miseen sekä omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Läpileikkaavana teemana kaikissa kehittämis-

toimenpiteissä on ollut kokeilla ja kehittää osallisuutta mahdollistavia ja edistäviä toimintatapoja 

yhdessä ihmisten itsensä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämistoimintaa on tehty Sallin 

tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyössä muiden järjestöjen, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Alla ole-

vassa kuvassa on kuvattu Salli-hankkeeessa tehtyä kehittämistyötä, hankkeen tuotoksia sekä tulok-

sia ja vaikutuksia.  

 

Salli-hankkeen tärkeimpiä tuotoksia ovat olleet hankkeen tekemät julkaisut, koulutukset, Osallisuus 

-sivusto verkossa, kehittämistyön tuotoksin tehdyt toimintamallit Innokylään (7 kpl) sekä yhteistyö-

kumppanien kanssa tuotettu Vertaistoimintaa Joensuun alueella -opas. Tuotoksista tarkemmin lu-

vussa Hankkeen keskeisimmät tuotokset ja lupaavat käytännöt.  Hankkeessa tehdyn kehittämistyön 

myötä on syntynyt ymmärrystä osallisuudesta; käsitteen moniulotteisuudesta ja siitä, että osallisuus 

toteutuu aina suhteessa johonkin, menetelmiä osallisuuden vahvistamiseen, erityisesti palvelujen 
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kehittämisen näkökulmasta sekä runsaasti kokemuksia siitä, miten osallisuutta ja ihmisten äänen 

kuulumista voi mahdollistaa palvelujen kehittämisessä.  

Osallisuuden äärellä toimiminen on vahvistanut käsitystä osallisuuden vahvasta kokemuksellisuu-

desta ja moniulotteisuudesta. Hankkeelle on ajoittain asetettu ulkoapäin toiveita ”ratkaista osalli-

suus” eli tuottaa osallisuutta mittaavat indikaattorit tai menetelmiä, jotka mahdollistavat osallisuu-

den. Hankkeen kehittämistyön, ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen ja tehtyjen arviointien pe-

rusteella tämä näyttäytyy kuitenkin mahdottomana tehtävänä. Osallisuus-hanketyön pohjalta on 

vahvistunut käsitys siitä, että osallisuus ja osallisuuden kokemus syntyvät aina suhteessa johonkin. 

Osallisuutta ei siis voida ratkaista yksittäisillä menetelmillä ja osallisuus taipuu kovin huonosti 

määrällisillä indikaattoreilla mitattavaksi. Silti osallisuuden kokemusta voidaan arvioida, mitatakin 

jossain määrin, ja osallisuutta voidaan edistää erilaisin menetelmin. Oleellista on kuitenkin huoma-

ta, että vaikka käytössä olisi parhaat menetelmät osallisuuden edistämiseen, osallisuus ei toteudu, 

jos tarvittavaa tahtotilaa osallisuuden toteutumiselle ei ole. Tahtotila vaatii osallisuuden monimuo-

toisuuden ymmärtämistä, ”osallisuusasennetta” ja voidaan jossain määrin nähdä jopa eettisenä va-

lintana. Salli-hankkeen johtopäätökset osallisuuden mahdollistumisesta on koottu oheiseen Johto-

lankoja osallisuuteen -kuvaan.  
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4. Seuranta ja arviointi 

Salli-hankkeessa tehtiin arviointisuunnitelma vuosittain. Hankkeen työntekijät seurasivat hankkeen 

tavoitteiden toteutumista ja tekivät itsearviointia. Hankkeen työntekijät tekivät kuukausiraportit ja 

hanketiiminä koottiin osavuosikatsaukset neljännesvuosittain sekä toimintakertomus vuoden lopus-

sa. Hankkeen työntekijät tekivät lisäksi vuosittain SWOT-analyysin hankkeesta tulevan vuoden 

toimintasuunnitelman tueksi. 

Hankkeessa on seurattu tapahtumiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuneiden määriä.  

Tämän raportin liitteenä on kooste hankkeen järjestämien toimintojen osallistujamääristä vuosilta 

2013-2015. Sallin kehittämispilotteihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin liittyen on kerätty mah-

dollisuuksien mukaan kerätty palautetta toimintaan osallistuneilta ihmisiltä. Yhteistyökumppanei-

den ja kehittämistoimintaan osallistuneiden opiskelijoiden kanssa on lisäksi yhteisesti arvioitu toi-

mintaa. Menetelminä on käytetty muun muassa jatka lausetta -menetelmää, lyhyitä palautekyselyitä 

sekä arviointikeskusteluja, jotka on kirjattu ylös. Koska Sallin hankekokonaisuus on ollut laaja, 

seurannan ja arvioinnin osalta yhteistyökumppaneita ja toimintoihin osallistuneita ihmisiä on kuultu 

koko hankekokonaisuuden sijaan niihin kehittämistoimenpiteisiin liittyen, missä he ovat olleet mu-

kana. 

Hankkeen kokonaisedistymistä on seurattu Sallin kehittämispäivissä (työntekijät + kehittämisra-

kenne), alueellisten projektiryhmien/sosiaaliturvayhdistysten hallitusten kokouksissa ja koko hank-

keen ohjausryhmän kokouksissa. Keski-Suomen kehittämistoiminnan osalta teetettiin lisäksi ulkoi-

nen arviointi alkuvuodesta 2014. Mikko Mäntysaari haastatteli arviointia varten hankkeen työnteki-

jöitä ja keskeisiä yhteistyökumppaneita Keski-Suomessa. Mäntysaaren tekemän arvioinnin tulokset 

käsiteltiin Jyväskylän projektiryhmän kokouksessa. 

Syksyllä 2014 toteutettiin koko hanketta koskeva arviointikysely 

webropol-ohjelmalla. Kysely lähetettiin hankkeen henkilöstölle, 

ohjausryhmälle ja muutamille alueellisten sosiaaliturvayhdistys-

ten jäsenille syyskuun alkupuolella. Kyselyn vastausten perus-

teella Salli-hankeen tavoitteet oli määritelty selkeästi. Vastauk-

sissa tuli esiin, että tavoitteiden tarkentaminen hankkeen alku-

vaiheessa oli hyvä, sen jälkeen tavoitteet ovat olleet selkeät. 

Hankkeen alkuperäinen suunnitelma oli melko väljä, mutta se antoi mahdollisuudet konkretisoida 

tavoitteita kentän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tarkennetussa hankesuunnitelmassa tavoitteet 

Hanke on tehnyt uraa uurtavaa 

työtä eikä ole lähtenyt kulke-

maan entisiä, helppoja reittejä. 

Tavoitteet ja kohderyhmä ovat 

eettisesti ja yhteiskunnallisesti 

perusteltuja - tärkeitä. 
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ja toimenpiteet määriteltiin tarkemmin, mikä helpotti kehittämistyön 

suuntaamista. (kursivoidut sitaatit ovat arviointikyselyn vapaata 

palautetta) 

Toimintaan käytettävissä olleet resurssit (talous ja henkilöstö) suh-

teessa tavoitteiden saavuttamiseen olivat vastaajien mielestä pääosin 

tyydyttävät (9/13 vastaajaa). Käytettävissä olevat resurssit oli hank-

keessa mukaan onnistuttu kohdenta-

maan toimenpiteiden kannalta oleelli-

siin asioihin hyvin tai kiitettävästi. Hankkeen henkilöstön osaaminen 

toteutukseen ja sisältöihin liittyen arvioitiin pääosin kiitettäväksi. P-

K:n Sosiaaliturvayhdistyksen tuki hankeen toimintaan arvioitiin olleen 

hyvä tai kiitettävä. Sen sijaan kysymykseen muiden maakuntien sosi-

aaliturvayhdistysten tehtävät ja vastuut hankkeessa on määritelty sel-

keästi ja ovat olleet kaikkien tiedossa vastattiin, että näin oli toteutunut 

pääosin tyydyttävästi.  

Joillakin alueilla tehtiin paljon töitä yhteistyökumppanien ja 

yhteisen ymmärryksen löytymiseksi. Kuitenkin hankkeessa edet-

tiin pääosin suunnitelmien mukaisesti ja tehtiin toimivaa yhteis-

työtä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeessa tehdyt 

toimenpiteet ja valitut keinot olivat vastaajien mielestä tukeneet 

tavoitteiden saavuttamista hyvin tai kiitettävästi. 

Toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutosten aktiivisessa 

seurannassa onnistuttiin arviointikyselyyn vastanneiden mukaan 

pääosin kiitettävästi. Myös kohderyhmiltä ja yhteistyökumppaneilta tulleet palautteet ja kokemukset 

otettiin hankkeen kehittämistoimien toteuttamisessa vastaan kyselyyn vastaajien mielestä joko kii-

tettävästi tai hyvin. Kokonaistuntuman mukaan arviointi hankkeessa on ollut säännöllistä, avointa ja 

monipuolista, eri toimijoiden ja hankkeeseen osallistuneiden kokemuk-

set huomioivaa 

Sallissa toimittiin enemmän rakenteissa ja ammattilaisten tasolla ja 

hankkeen kohderyhmä tavoitettiin pääosin ”välillisesti”. Sallin kohde-

ryhmä, heikommassa asemassa olevat ihmiset, on vaikeasti tavoitettava 

Hankkeessa on vähillä 

resursseilla saatu aikaan  

hyviä tuloksia. 

Kumppaneiden ja kohde-

ryhmien ääntä on kuunneltu 

kehittämistoimien toteutta-

misessa, esim. palaut-

teen/ideoiden kerääminen ja 

arvioivat keskustelut sekä 

osallistavat menetelmät eri 

vaiheissa. 

Osallisuus-käsite on konkreti-

soitunut ja monet eri toimijat 

hankealueella mm. tuntevat 

Jellin osallisuus-sivuston. Us-

kon, että osa tuloksista ja vai-

kutuksista on arvioitavissa 

vasta hankkeen päättymisen 

jälkeen. 

Henkilöstöä olisi var-

maan voinut olla enem-

mänkin huomioon ottaen 

iso hankealue. Tärkeitä ja 

isoja asioita on hankkees-

sa kuitenkin saatu tehtyä 

/työ saatu aluille. Työsar-

kaa tässä teemassa riit-

tää! 
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kohderyhmä, jota kuitenkin arviointikyselyn tulosten perus-

teella tavoitettiin käytettävissä olleiden resurssien puitteissa 

riittävästi. 

Arviointikyselyyn vastaajien mielestä Salli-hankkeen toimin-

nalla on saatu aikaan tavoiteltuja vaikutuksia kiitettävästi tai 

hyvin. Arvioiden mukaan hanke oli kyselyn tekohetkellä va-

rautunut toiminnan ja tulosten juurruttamiseen hyvin.  Sallin keskeisimmiksi tuloksiksi ja vaikutuk-

siksi vastaajat nostivat monia asioita.  

Hankkeen nähtiin olleen tärkeä toimija osallisuusteeman levittämisessä ja esillä pitäminen eri ver-

kostoissa, osaamisen lisäämisessä sekä tietoisuuden levittämisessä. Hankkeessa työskenneltiin ak-

tiivisesti asiakasosallisuus -teeman kanssa erityisesti sosiaalipalveluissa. Jyväskylän nuorten aikuis-

ten ääni ryhmän tuotosten lisäksi ryhmässä mukana olleiden nuorten voimaantuminen nähtiin yhte-

nä hankkeen tuloksena. Salli-hankkeen tärkeimmiksi tuotoksiksi nimettiin koulutusmateriaalit, jul-

kaisut sekä osallisuus -sivusto.  

Sallin puitteissa järjestettyihin ryhmätoimintoihin osallistuneiden ihmisten kokemuksia osallisuu-

desta ryhmätoiminnoissa ja toimintojen merkityksistä omaan elämään on selvitetty Maria Korkatin 

sekä Laura Karttusen ja Suvi Tahvanaisen opinnäytetöissä. Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -

ryhmässä syksystä 2012 kevääseen 2014 mukana olleiden nuorten kanssa käytiin keväällä 2014 

arviointihaastattelu, 

jossa ryhmäläiset 

arvioivat ryhmän 

toimintaa ja toimin-

nan vaikutuksia 

omaan elämäänsä. 

Oheiseen kuvaan on 

kuvattu ryhmäläisten 

kertoman pohjalta 

sitä, miten Nuorten 

aikuisten ääni -

ryhmässä toimimi-

nen on vaikuttanut 

Hankkeessa on vaikutettu 

rakennetasolla kuin myös 

ruohonjuuritasolla. Teoria 

ja käytäntö ovat keskustel-

leet hankkeessa mainiosti. 
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heidän elämään ja toimintaan. 

Sallissa tehtiin paljon asiakasosallisuuteen liittyvää kehittämistyötä yhdessä kuntien ja ammattikor-

keakoulujen kanssa. Seuraavaan taulukkoon on kuvattu asiakaspalautteen keräämisen tavoitteita, 

toimintaa, tuloksia ja vaikutuksia Sallin ja yhteistyökumppaneiden näkökulmista. Sallin ensisijainen 

näkökulma palautteiden keräämisissä on ollut kokeilla ja kehittää asiakaspalautteen keräämiseen 

soveltuvia menetelmiä ja koota palautteen keräämiseen liittyviä kokemuksia. Myös muu asiakaspa-

lautteen keräämiskokonaisuuksissa tehty työ ja sen kautta saavutetut tulokset ja vaikutukset ovat 

olleet Sallin tavoitteiden mukaista toimintaa. Sallin kautta palvelujen kehittämisen tueksi ja asiak-

kaiden kuulemiseksi on tuotettu toimivia menetelmiä ja saatu hyödynnettävissä olevia kokemuksia. 

Asiakaspalautteista nousseita teemoja on hyödynnetty Salli-hankkeen ja sosiaaliturvayhdistyksen 

kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa sekä Pohjois-Karjalan sote-palvelutuotantoalueen (Siun sote) 

valmistelutyössä.   
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5. Sallissa opittua 

oSallisuushanke Sallin hankehakemus ja projektisuunnitelma kirjoitettiin ajatuksella, että hankkees-

sa olisi projektipäällikön lisäksi työskennellyt projektikehittäjä jokaisessa hankemaakunnassa. Kos-

ka rahoitusta hankkeelle tuli haettua vähemmän, jokaiseen maakuntaan ei pystytty palkkaamaan 

työntekijää. Kehittämistyötä tehtiin osittain ”etänä”, mikä todettiin hankkeen aikana haasteelliseksi: 

osallisuutta on vaikea kehittää, jos itse ei ole osallinen. Laajan hankealueeseen ja henkilöstöresurs-

seihin liittyvät haasteet tulivat esiin myös hankkeen arviointikyselyssä syksyllä 2014.  

Toisaalta "satellittityöntekijät" ovat olleet aika yksin ja tämä on näkynyt mm. henkilöstön vaihtu-

vuutena. Ison hankealueen vuoksi taloudellisia resursseja on mennyt paljon matkustamiseen. Mat-

kustaminen on vienyt myös paljon työntekijöiden työaikaa ja ollut ajoittain kuormittavaa.” 

”Osallisuuden etäkehittäminen on ollut haastavaa.” 

”Hankkeen maantieteellinen laajuus ja maakunnallisten työntekijöiden puute ilmei-

sesti vaikeuttivat alueille jalkautumista. Yhteistyökumppaneiden löytäminen, tutustu-

minen ja tunteminen veivät aikaa.” 

 

Hankemaakunnissa kehittämistyötä lähdettiin tekemään alueellisista tarpeista käsin. Erilaiset alueet 

mahdollistivat monenlaisia kehittämiskokeiluja sekä toimivien käytäntöjen levittämistä hankealu-

eella (Asiakaspalautepäivät, Arki-infot, Asiakkaan äänellä -koulutus). Toisaalta huomattiin alueiden 

erilaisuus ja se, että yhdessä maakunnassa kehitetylle ja toimivaksi koetulle käytännölle ei välttä-

mättä ole tarvetta toisella alueella. Esimerkiksi asiakasosallisuuden toteutumisen ”lähtötilanteessa” 

oli eroja maakuntien välillä. Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa palautetta ei oltu kerätty vuosiin. 

Keski-Suomessa (Jyväskylä) asiakaspalautteen kerääminen aikuissosiaalityössä oli säännöllisempää 

ja sen keräämiseksi oli käytössä useita vakiintuneita käytäntöjä.  

Koska Sallia toteutettiin laajalla alueella ja suhteellisen pienillä resursseilla, innostuneiden ja sitou-

tuneiden yhteistyökumppaneiden merkitys oli suuri. Joistakin suunnitelluista kehittämistoimista 

luovuttiin yhteistyökumppaneiden sitoutumattomuuden vuoksi, mutta tilalle löydettiin uusia kump-

paneita tai kehittämistoiminnan painopistettä muutettiin toisaalle. Pitkä hankeaika mahdollisti toi-

mintaympäristöön tutustumisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön alueella.  
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Sallin hankesuunnitelmaan oli kirjoitettu valtakunnallinen ulottuvuus ja kehittämistuki Sosiaali- ja 

terveysturvan keskusliitolta (STKL). Salli-hankkeen aikana STKL purkautui ja syntyi uusi keskus-

järjestö SOSTE. Näiden muutosprosessien vuoksi valtakunnallinen kehittämisyhteys jäi odotettua 

vähäisemmäksi. STKL:n purkautuminen heijastui myös muiden alueiden sosiaaliturvayhdistysten 

toimintaan. oSallisuushanke Salli oli kirjoitettu Itä- ja Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistysten yh-

teiseksi hankkeeksi siten, että hankkeen koordinaatiovastuu on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-

tyksellä. Hankkeen viimeisiä toiminta-aikoja lukuun ottamatta muiden maakuntien sosiaaliturvayh-

distyksillä ei Sallin toiminta-aikana ollut palkattuja työntekijöitä, vaan ne toimivat hallitusvetoises-

ti.  

Sallin kohderyhmistä puhuminen oli toisinaan haastavaa, koska heikossa tai huonossa asemassa 

olevat ihmiset koettiin leimaavana määrittelynä etenkin kun hanketta esiteltiin ”kohderyhmille” 

itselleen. Tämä ei ollut hankesuunnitelman tai hankkeen tarkoitus. Hankkeessa päädyttiin aukaise-

maan käsitteitä puhumalla muun muassa sosiaalipalvelujen asiakkaista, paljon palveluita käyttävistä 

asiakkaista, ihmisistä, jotka ovat palvelujärjestelmän ja järjestötoiminnan ulkopuolella, kuntalaisista 

tai ihmisistä joiden ääni ei kuulu. Hankkeen toiminta oli käsitteistön tarkistuksesta huolimatta han-

kesuunnitelman mukaista.  

6. Salli-hankkeen keskeisimmät tuotokset ja lupaavat käytännöt 

Salli-hankkeessa osallisuuden edistämistä lähestyttiin useista eri näkökulmista. Tässä luvussa on 

kuvattu hankkeen keskeisimpiä tuotoksia ja lupaavia käytäntöjä sekä hankkeessa tuotettuja julkai-

suja, opinnäytetöitä ja muuta materiaalia.  

 

Asiakaspalautteen kerääminen  
 

Asiakaspalautepäivä sosiaalitoimistossa 

Taustaa: Asiakaspalautepäivä sosiaalitoimistossa -toimintamallin taustalla on Salli-hankkeen, kun-

tien aikuissosiaalityön sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyö. Salli-hankkeen koordinoimissa pa-

lautepäivissä sosionomiopiskelijat keräsivät aikuissosiaalityön asiakkailta palautetta useilla eri me-

netelmillä. Palautekoosteet käsiteltiin työntekijöiden kokouksissa, välitettiin johtotasolle ja luotta-

mushenkilöille sekä tiedotettiin asiakkaita sekä annetuista palautteista että osassa kuntia myös pa-

lautteiden pohjalta tehdyistä kehittämistoimista.  
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Kuvaus: Asiakaspalautepäivä on sosiaalitoimistossa järjestettävä 

teemapäivä, jolloin asiakkailta kerätään palautetta esimerkiksi 

kyselylomakkeella tai toiminnallisilla menetelmillä. Tempaus-

luonteisesti toteutettavalla asiakaspalautepäivällä innostetaan asi-

akkaita antamaan palautetta sekä saadaan näkyvyyttä sille, että 

asiakkaiden kokemuksia halutaan kuulla ja kerätä heiltä palautet-

ta. Saatua palautetta voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä. 

Asiakaspalautteen keräämisen prosessi tulee tutuksi tuleville sosi-

aalialan ammattilaisille. 

Tuotokset: Toimintamalli on kuvattu Innokylään. Kehittämis-

työstä saatuja kokemuksia hyödynnettiin Salli-hankkeen tuottami-

en Asiakkaan äänellä -oppaassa ja Asiakkaan äänellä koulutuk-

sessa. 

 

Maahanmuuttajakuntalaisten kokemuksia kunnan  

palveluista - kohdennetut ryhmähaastattelut 
 

Taustaa: Toimintamalli perustuu Salli-hankkeen ja Kontiolahden 

kunnan sosiaalitoimiston yhteistyöhön keväällä 2012. Yhteistyön 

taustalla oli Kontiolahden sosiaalitoimen halukkuus selvittää so-

malitaustaisten kuntalaisten kokemuksia ja kehittämistarpeita 

kunnan palveluista sekä Sallin tavoite kokeilla ja kehittää tapoja 

kuulla ihmisiä heidän palvelukokemuksistaan. Suunnittelu- ja 

toteutus tehtiin Sallin ja Kontiolahden sosiaalitoimen yhteistyönä. 

Haastattelujen tuloksista koottiin raportti, jota käytiin esittelemäs-

sä Kontiolahden kunnan kotouttamisasioiden seurantatyöryhmäs-

sä. Lisäksi projektikehittäjä kertoi haastattelujen tuloksista kun-

nan järjestämässä maahanmuuttajien infotilaisuudessa.  

Kuvaus: (Puhelin)tulkkauksella toteutettavalla ryhmähaastattelulla kerätään palautetta kunnan pal-

veluista maahanmuuttajakuntalaisilta, joiden suomenkielen taito ei riitä vielä palautteen antamiseen 

suomeksi tai asiakaspalautekyselyihin vastaamiseen. Toimintamallin tarkoitus on tuottaa tietoa 

kunnalle kunnassa asuvien maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten palvelukokemuksista ja palvelu-

jen kehittämistarpeesta. Ryhmähaastattelu sopii palautteen keräämisen menetelmäksi silloin, kun 

PALAUTETTA PALVELUISTA 

-RYHMÄHAASTATTELUT 

 

Kontiolahti 2012 

1 infotilaisuus haastateltaville  

3 haastattelua  

10 haastateltavaa (9 naista, 1 mies) 

haastatteluhetkellä Suomessa n. 

1,5–2,5 vuotta asunutta somalitaus-

taista kuntalaista 

ASIAKASPALAUTEPÄIVÄT 

 

Pohjois-Karjala 2012 

3 kuntaa, 5 sosiaalitoimistoa, 2 

kuntouttavan työtoiminnan ryhmää 

22 sosionomiopiskelijaa 

115 palautelomaketta  

+ laadulliset palautteet 

 

Pohjois-Karjala 2013 

2 kuntaa, 4 toimipaikkaa 

24 sosionomiopiskelijaa 

136  palautelomaketta  

+ laadulliset palautteet 

 

Pohjois-Karjala 2015 

2 Kuntaa, 6 toimipaikkaa 

17 sosionomiopiskelijaa 

137 palautelomaketta + laadulliset 

palautteet 

 

Etelä-Savo 2013 

3 kuntaa, 4 toimipaikkaa  

18 sosionomiopiskelijaa 

53 palautetta 
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PALAUTTEEN KERÄÄMINEN - 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

 

Joensuu 2013 

9 kuntouttavan työtoiminnan ryhmää 

51 henkilöä  

 

Kontiolahti 2013  

4 kuntouttavan työtoiminnan ryhmää 

14 henkilöä 

halutaan selvittää samankielisten kuntalaisten palvelukokemuksia ja palautteen keräämiseen tarvi-

taan tulkkausta (esimerkiksi pakolaistaustaiset kuntalaiset). 

Tuotokset: Toimintamalli on kuvattu Innokylään. Kehittämistyöstä saatuja kokemuksia hyödynnet-

tiin Salli-hankkeen tuottamien Asiakkaan äänellä -oppaassa ja Asiakkaan äänellä koulutuksessa. 

Kehittämistyöstä tehty raportti: Palautetta kunnan palveluista – Maahanmuuttajien ryhmähaastatte-

lut Kontiolahdessa (Hanna Pieviläinen 2012, Aducate. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuut-

tajatyössä –kehittämishankkeen raportti.)  

 

Asiakaspalautteen kerääminen kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä 

Taustaa: Toimintamalli perustuu Salli-hankkeen, Joensuun ja 

Kontiolahden aikuissosiaalityön ja Karelia AMK:n väliseen 

yhteistyöhön.  Sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivän 

(2012) kokemusten jälkeen Joensuun kuntouttavasta työtoi-

minnasta pyydettiin yhteistyötä asiakaspalautteen keräämi-

seen liittyen. Salli-hankkeen, Joensuun ja Kontiolahden ai-

kuissosiaalityön ja Karelia AMK:n yhteistyönä toteutettiin 

toiminnallinen palautteen kerääminen kuntouttavan työtoi-

minnan ryhmiltä. Sallin ohjauksessa olleet sosionomiopiskelijat (2) suunnittelivat toiminnalliseen 

palautteen keräämiseen sopivan ohjausrungon, keräsivät palautetta ryhmissä sekä tekivät palauttees-

ta koosteen kuntien käyttöön.  

Kuvaus: Luovien menetelmien käyttöön perustuva toimintamalli, jonka avulla voidaan kerätä asi-

akkailta kokemuksia ja palautetta kuntouttavan työtoiminnan arvioinnin ja kehittämisen tueksi. 

Toimintamallin mukainen palautteen kerääminen toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä 

ja se sisältää yksin ja yhdessä tehtäviä osioita, joissa asiakkaat pääsevät antamaan palautetta kun-

touttavasta työtoiminnasta. Toiminnalliset menetelmät asiakaspalautteen keräämisessä voivat olla 

monelle asiakkaalle perinteistä lomakekyselyä helpompi tapa antaa palautetta. 

Tuotokset: Testattu malli palautteen keräämiseen ryhmältä, joka on kuvattu Innokylään. Kehittä-

mistyöstä saatuja kokemuksia hyödynnettiin Salli-hankkeen tuottamien Asiakkaan äänellä -

oppaassa ja Asiakkaan äänellä koulutuksessa.  
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Mikkelin Olkkarin toiminnallinen asiakaspalautteen kerääminen 

Kuvaus: Yhteistyössä Mikkelin Olkkarin ja Mamk:n kanssa Salli-hanke oli mukana Olkkarin kävi-

jäpalautteen keräämisessä syksyllä 2013. Palautteen keräämisen tarkoitus oli saada selville Olkkarin 

merkitystä nuorille (Olkkarin tavoite palautteen keräämiselle) sekä antaa nuorille mahdollisuus an-

taa palautetta sekä kokeilla muutaman toiminnallisen menetelmän toimivuutta, kun kerätään palau-

tetta nuorilta (Salli-hankkeen tavoite). Palautteen keräämisen menetelmän suunnittelun ja palautteen 

keräämisen toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat (3) osana opin-

toihin kuuluvaa projektiosaamisen kurssia. Palautetta kerättiin Olkkarin ryhmissä sekä kauppakes-

kuksessa. Palautetta antoi yhteensä 69 nuorta. Opiskelijat tekivät palautteista koosteen Olkkarin 

käyttöön sekä arvioinnin käytettyjen menetelmien toimivuudesta oSallisuushanke Sallin käyttöön.  

Tuotokset: Kehittämistyöstä saatuja kokemuksia hyödynnettiin Salli-hankkeen tuottamien Asiak-

kaan äänellä -oppaassa ja Asiakkaan äänellä koulutuksessa. 

 

Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä 

Kuvaus: Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä koostui palvelujärjestelmän kehittämisestä kiin-

nostuneista nuorista aikuisista, joilla itsellään oli kokemusta mm. sosiaalitoimen, Kelan ja TE-

toimiston palveluista. Toiminta käynnistyi 2012, kun ryhmän taustatahot P-K Sosiaaliturvayhdis-

tyksen Salli-hanke ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen PalKo-hanke kutsuivat nuoria aikui-

sia keskustelemaan kokemuksista palvelujärjestelmän toimivuudesta. Ryhmä syntyi, kun nuoret 

aikuiset halusivat järjestää tapaamisen viranomaisten kanssa ja keskustella palvelujärjestelmän epä-

kohdista. Ryhmä järjesti vuosina 2013–2014 useita tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia viranomais-

ten, paikallispäättäjien ja kansanedustajien kanssa. Kesällä 2014 osa ryhmäläisistä vieraili eduskun-

nassa. Keväällä 2014 Salli-hankkeen projektikehittäjä kokosi ryhmän tuotoksista Tää ei nyt vaan 

toimi! -koosteen.  

Tuotokset: toteutetut tapaamiset ja keskustelutilaisuudet päättäjien ja viranomaisten kanssa, ryhmä-

läisten tuottamat sisällöt keskustelutilaisuuksiin (hyvän ja huonon palvelun tiski, Rela-lomake ja 

nuorten kokemuksista kertovat videot (2 kpl), Tää ei nyt vaan toimi! -kooste. 
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Joensuun Sossufoorumi 

Kuvaus: Sossufoorumi toimii vuorovaikutuskanavana asukkaiden ja aikuissosiaalityön ammatti-

laisten sekä järjestöjen välillä. Lisäksi ryhmä nostaa julkiseen keskusteluun toimeentulotuen teemo-

ja. Julkisessa keskustelussa tavoitteena on näkökulmien monipuolistaminen. Ryhmän tavoitteena on 

myös tiedottaa toimeentulotuesta alueen asukkaille ja muille asiakastyötä tekeville ammattilaisille. 

Foorumin juuret ovat useiden vuosien takaisessa kehittämistyössä, jota eri yhteistyökumppanuuk-

sissa on tehty. Foorumin taustalta löytyy mm. Joensuun alueen aikuissosiaalityössä järjestettyjen 

asiakaspalautepäivien sekä Joensuun Kansalaistalolla järjestettyjen toimeentulotuen infotilaisuuksi-

en kokemukset.  Kokeilujen jälkeen pohdittiin tapaa, miten asukkaiden, aikuissosiaalityön ja järjes-

töjen välistä keskusteluyhteyttä voisi edelleen kehittää, ja päädyttiin Sossufoorumin perustamiseen. 

Foorumin toiminta jatkuu vuonna 2016, ja sen kokemusasiantuntijoihin tulee uusia jäseniä vuoden 

alussa. 

Tuotokset: Malli kuvattu Innokylään ja Sossufoorumin toiminnasta on laadittu erillinen raportti. 

 

Asukkaiden marraskuu ja Asukkaiden huhtikuu 

Kuvaus: Pohjois-Karjalan sote-hanke (Siun Sote) on tehnyt selvitystä yhteisestä sote-

tuotantoalueesta. Asukkaiden marraskuu (2014) ja Asukkaiden huhtikuu (2015) olivat osa Siun Sote 

työskentelyä ja ne toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Salli-

hankkeen sekä Karelia AMK:n kanssa. Marraskuussa kuultiin Pohjois-Karjalan maakunnan ja Hei-

näveden kunnan asukkaita siitä, millaiseksi he arvioivat nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut: mikä 

palveluissa toimii ja mikä ei toimi. Salli-hanke oli mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja koor-

dinoimassa palautteen keräämistä. Asukkaita kuultiin useilla erilaisilla tavoilla: yleisötilaisuuksissa, 

jalkautumalla kohtaamispaikkoihin ja järjestöjen toimintaryhmiin, sekä nettikyselyllä. Lisäksi Salli-

hanke tiedotti alueen järjestökenttää Asukkaiden marraskuusta ja – huhtikuusta. 

 

Asukkaiden huhtikuun aikana syksyllä kerätty palaute palautettiin kentälle asukkaiden tietoon sekä 

haastettiin asukkaita mukaan sote-palveluiden kehittämiseen. Asukkaiden huhtikuun prosessiin kuu-

lui tiedonkeruu myös erityisesti maakunnan nuorilta, joilta kaksi Karelia AMK:n sosionomiopiske-

lijaa keräsi yli 400 palautetta osana kehittämistyön harjoitteluaan. Sosionomiopiskelijat jatkoivat  

nuorten kanssa työskentelyä toiminnallisessa opinnäytetyössä. Opinnäytetyön suunniteltu valmis-
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tumisaikataulu on vuoden 2016 alkupuolella. Opinnäytetyön tuotoksia hyödynnetään Siun sote –

työskentelyssä. 

 

Tuotokset: Asukkaiden marraskuun toteutus on kuvattu Innokylän verstaalle: 

www.innokyla.fi/web/verstas1187039/etusivu/-/verstas/perustiedot Palautteita prosessin aikana saa-

tiin yli 1800 kpl. Aineistoa käytetään sote-hankkeen jatkosuunnittelussa, kun palveluja uudistetaan. 

www.pkssk.fi/sote Valmistuneet opinnäytetyöt löytyvät osoitteesta: https://www.theseus.fi/  

 

Tieto-osallisuuden vahvistaminen järjestö-kunta yhteistyössä 
 

Vertaistoimintaopas järjestö-kunta yhteistyön välineenä 

Taustaa: Joensuun alueen vertaistoimintaoppaaseen on koottu Joensuun alueella toimivien vertais-

tukiryhmien ja vertaistuen yhteyshenkilöiden tietoja. Vertaistoimintaopas koottiin ensimmäisen 

kerran vuonna 2012 yhteistyössä P-K sotun KATHY-toiminnan kanssa. Ammattilaisten parissa 

hyvän vastaanoton saanut opas päivitettiin Sallin toimesta vuosille 2013, 2014 ja 2015. Painatusku-

luihin ja oppaan levittämiseen on osallistunut Sallin yhteistyökumppaneista Sosiaaliturvayhdistyk-

sen KATHY -toiminta, Kaste-rahoituksella toimineet Arjen mieli -hanke ja Tervis -hanke sekä Poh-

jois-Karjalan kansanterveydenkeskuksen JAKE-hanke ja Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke. Sallin 

työntekijät ovat käyneet esittelemässä opasta ja vertaistoimintaa perusterveydenhuollon, erikoissai-

raanhoidon ja sosiaalitoimen työntekijöille sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. 

Kuvaus: Vertaistoimintaoppaaseen on koottu kaupungin alueella toteutettavaa järjestöjen, seura-

kuntien ja kunnan organisoimaa vertaistoimintaa. Opas on tarkoitettu erityisesti työvälineeksi sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisille asiakastyöhön. Vertaistoimintaopas on konkreettinen järjestö-

kuntayhteistyön väline, jonka avulla lisätään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoa ja ymmär-

rystä järjestöjen, seurakuntien ja kunnan tuottaman vertaistoiminnan laajuudesta ja helpotetaan toi-

minnan löytämistä.  

Tuotokset: Toimintamalli on kuvattu Innokylään. Vertaistoimintaa Joensuussa -

opas neljänä vuotena 2012, 2013, 2014, 2015. Opasta on painettu ja jaettu ammat-

tilaisten käyttöön vuosittain 800-1000 kpl. Vertaistoimintaa Joensuun alueella -

opas verkkoversiona sekä tulostettavana pdf -tiedostona Jelli järjestötietopalvelus-

ta www.jelli.fi/vertaistoiminta 

 

file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.innokyla.fi/web/verstas1187039/etusivu/-/verstas/perustiedot
file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.pkssk.fi/sote
https://www.theseus.fi/
file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.jelli.fi/vertaistoiminta
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Arki-infot kohtaamispaikoissa 

 

Taustaa: Arki-infot käynnistettiin Salli-hankkeen toimesta Kansalaistalolla tammikuussa 2013. 

Toimintamuoto aloitettiin Sallin koordinoimana myös Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Ma-

tarassa joulukuussa 2013. Teemoina infoissa oli mm. lähisuhdeväkivalta, eResepti ja sähköiset ter-

veydenhuollon palvelut, sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut, velkaneuvonta, kirjaston palvelut 

arjen säästövinkit, muistin huoltaminen, mielen hyvinvointi ja liikunta. Arki-infot jatkuivat Jyväs-

kylässä Mataran toimijoiden koordinoimana myös vuodesta 2015 alkaen. Arki-infot jatkuvat Joen-

suun Kansalaistalolla Soroppi ry:n toimesta vuonna 2016. 

Kuvaus: Arki-info on matalan kynnyksen kohtaamispaikassa järjestettävä avoin tietoiskutyyppinen 

infotilaisuus, jossa paikalla oleva asiantuntijavieras kertoo infon aiheena olevasta teemasta. Arki-

infot tarjoavat viranomais- ja järjestötoimijoille mahdollisuuden jalkautumiseen ja keskusteluun 

asukkaiden kanssa. Kohtaamispaikkaan Arki-info tuo lisää toimintaa ja tekee kohtaamispaikkaa 

näkyvämmäksi. 

Tuotokset: Toimintamalli on kuvattu Innokylään.  

 

Osallistu! Vaikuta! -teematapahtuma 

Taustaa: Toimintamallin taustalla on Pohjois-Karjalassa vuonna 

2013 järjestetty Osallistu! Vaikuta! -teemaviikko ja Joensuussa 

vuonna 2014 järjestetty Osallistu! Vaikuta! -teemapäivä. Toteut-

tamisessa oli mukana järjestöjä, Joensuun kaupunki, Outokummun 

kaupunki, Kontiolahden kunta, Karelia AMK, PKSSK ja Joensuun 

seutukirjasto. Yhteistyötä tiedottamisen osalta tehtiin P-K Sosiaa-

liturvayhdistyksen Kathy-toiminnan kanssa. 

Kuvaus: Osallistu! Vaikuta! -teematapahtuman tarkoituksena on tuoda esille kuntalaisten osallis-

tumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tapahtuma kannustaa kuntalaisia käyttämään osallistu-

mis- ja vaikuttamiskeinoja omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä liittyvissä asioissa. Tapahtumase 

voidaan järjestää esimerkiksi kirjastossa, kauppakeskuksessa tai yhteispalvelupisteessä. Messutyyp-

pisessä tapahtumassa tuodaan esille vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien laajuutta esimer-

kiksi edustuksellista demokratiaa ja erilaisen järjestötoiminnan osallistumis- ja vaikuttamistoimin-
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taa. Tapahtumassa voidaan esitellä myös verkossa olevia vaikuttamissivustoja sekä sosiaalisen me-

dian mahdollisuuksia vaikuttamistyössä.  

Tuotokset: Toimintamalli on kuvattu Innokylään. Vuonna 2013 Salli keräsi teemaviikon aikana 

kuntalaisten palautetta ”pullopostia päättäjille. Vuonna 2014 Joensuun kaupungin turvallisuussuun-

nitelman päivittämistä varten kerättiin kuntalaisten näkemyksiä kaupungin turvallisuudesta. Teema-

päivänä 40 Karelia AMK:n sosionomiopiskelijaa jalkautui Salli-hankkeen perehdyttäminä eri puo-

lille kaupunkia (kohtaamispaikat, kauppakeskus, koulut, ikäihmisten päiväkeskus jne.) keräämään 

ihmisiltä palautetta postikortilla siitä, miten kaupungin turvallisuutta voisi parantaa. Palautetta ke-

rättiin päivän aikana n. 370 kpl. Tapahtuma sai näkyvyyttä alueen sanomalehdissä molempina ta-

pahtumavuosina. 

 

Julkaisut  
 

oSallisuuden jäljillä -artikkelikokoelma 

Kirjassa osallisuutta lähestytään monipuolisesti teorian, ohjelmatason ja 

käytännön työn kautta. Kirjoittajina on 24 osallisuutta eri näkökulmista 

tarkastelevaa tutkijaa, kehittäjää, järjestötyöntekijää, sosiaalialan ammatti-

laista, opiskelijaa sekä viestinnän ammattilainen. Kirjaan on koottu teo-

reettisen pohdinnan lisäksi kokemuksia oSallisuushanke Sallissa (2011-

2014) toteutetusta kehittämistyöstä osallisuuden äärellä. oSallisuuden jäl-

jillä -artikkelikokoelman ovat toimittaneet Arja Jämsén ja Anne Pyykkö-

nen ja kustantajana on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Kirjan 

sivuilla, osallisuuden jäljillä, seikkailee Ninka Reittu-Kuurilan luoma punaviittainen Salli-hahmo. 

Kirjasta otettiin 700 kpl painos ja lisäksi se on saatavilla verkossa: www.pksotu.fi  Kirjaa on levitet-

ty laajasti hankealueen yhteistyökumppaneille, viranomaisille, päättäjille, oppilaitoksille sekä valta-

kunnallisesti (mm. STM, THL, Kuntaliitto, SOSTE, sote-järjestöt).  

 

 

 

 

file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.pksotu.fi
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Asiakkaan äänellä -menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä 

Hankkeen työntekijöiden kirjoittama Asiakkaan äänellä -menetelmäopas 

pohjautuu oSallisuushanke Sallissa tehtyyn kehittämistyöhön yhteistyössä 

kuntien aikuissosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Opas on 

suunnattu sosiaalialan ammattilaisille ja sen tarkoituksena on toimia innos-

tajana ja työvälineenä asiakaspalautteen keräämisen suunnittelussa ja to-

teutuksessa. Oppaassa käsitellään asiakasosallisuuden lainsäädännöllistä 

taustaa, asiakaspalautteen keräämisen suunnitteluvaihetta, palautteen ke-

räämisen toteutusta sekä palautteen koostamista ja jatkokäsittelyä. Op-

paassa on esitelty palautteen keräämiseen soveltuvia, hankkeen aikana 

kokeiltuja toiminnallisia menetelmiä, esimerkki asiakaspalautelomakkeesta sekä tiedotepohja asiak-

kaille tiedottamiseen. Opasta on painettu 350 kpl, lisäksi se on saatavilla verkossa: www.pksotu.fi 

Opasta on levitetty sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja johtotasolle. Myös järjestötoimijat ovat 

olleet kiinnostuneita oppaasta ja siinä kuvatuista menetelmistä. Osa oppaan sisällöstä ja menetelmät 

käännettiin englanniksi ja levitettiin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ENPI-hankkeen 

kautta venäläisille yhteistyökumppaneille sosiaalialan opetukseen.  

 

”Tää ei nyt vaan toimi!” Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantun-

tijoina 

Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä koostui palvelujärjestelmän ke-

hittämisestä kiinnostuneista nuorista aikuisista, joilla itsellään oli kokemus-

ta mm. sosiaalitoimen, Kelan ja TE-toimiston palveluista. Tää ei nyt vaan 

toimi! -kooste on vaikuttamisaineisto, joka kokoaa yhteen keväällä 2014 

järjestettyä keskustelutilaisuutta varten nuorilta aikuisilta, viranomaisilta ja 

päättäjiltä kerättyjä kokemuksia sosiaali- ja työvoimapalveluista sekä rat-

kaisuehdotuksia havaittuihin epäkohtiin. Julkaisussa myös kerrotaan Jyväs-

kylän nuorten ääni -ryhmän toiminnasta. Salli-hankkeen projektikehittäjän kokoamaa koostetta pai-

nettiin 250 kpl, lisäksi se on saatavilla verkossa: www.pksotu.fi  Koostetta on levitetty laajasti mm. 

hankealueen kansanedustajille, viranomaisille ja päättäjille. 

 

file:///C:/Users/hanna/Documents/Salli%202014/www.pksotu.fi
file:///C:/Users/hanna/Documents/Salli%202014/www.pksotu.fi
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Koulutukset 

 

Asiakkaan äänellä. Asiakaspalautteen keräämiseen soveltuvia menetelmiä sosiaalipalveluissa 

-koulutus 

Hankkeen kokemusten pohjalta työstettiin kahden tunnin mittainen Asiakkaan äänellä -

koulutuspaketti. Koulutus on suunnattu sosiaalialan ammattilaisille asiakaspalautteen keräämisen 

kehittämisen avuksi. Koulutus koostui teoriaosuudesta (osallisuus -käsite, lainsäädäntöä, asiakaspa-

lautteen keräämiseen liittyviä käytännön asioita) sekä menetelmäpolusta (erilaisia palautteen ke-

räämisen tapoja esittelevä toiminnallinen osio). Koulutusten järjestämistä varten haettiin yhteistyö-

kumppaneita jokaisesta hankemaakunnasta. Koulutukset järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa 

siten, että kumppani järjesti tilan ja hoiti tiedotuksen. Salli vastasi koulutuksen suunnittelusta, toteu-

tuksesta ja koulutusmateriaaleista.  Koulutuksia toteutettiin Joensuussa (3 krt.), Jyväskylässä (1 krt.) 

ja Mikkelissä (1 krt.). Lisäksi koulutusta tarjottiin myös Savonlinnaan ja Kuopioon, mutta koulu-

tukset eivät toteutuneet Salli-hankkeesta riippumattomista syistä.  

 

Salli osallisuus -koulutukset 

Hanke järjesti neljä Salli osallisuus -koulutuspäivää Joensuussa 2011, Kuopiossa 2012, Jyväskyläs-

sä 2012 ja Joensuussa 2014. Myös Mikkeliin oli suunnitteilla koulutus vuodelle 2013, mutta kau-

punkiin järjestetyn toisen osallisuus -seminaarin vuoksi suunnitelmasta luovuttiin ja oltiin seminaa-

rissa esittelemässä Salli-hanketta. Koulutuspäivissä osallisuutta tarkasteltiin eri näkökulmista sekä 

kuultiin hyviä osallisuutta edistäviä käytäntöjä eri alueilta. Koulutuspäivät on suunnattu sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistujia koulu-

tuksissa 40-60 hlöä/koulutus. 

 

Osallisuus Kuopiossa -koulutus kaupungin henkilöstölle 

Yhteistyössä Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kansalaistoiminnan 

aktivoinnin yksikön kanssa suunniteltiin ja toteutettiin osallisuuskoulutukset Kuopion kaupungin 

henkilöstölle vuoden 2014 aikana. Koulutusten suunnittelua ja toteuttamista varten laadittiin osto-

palvelusopimus Kuopion kaupungin (suoritusorganisaatio) ja P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen (toi-

meksiantaja) välille. Sopimuksessa sovittiin osallisuuskoulutuksen suunnittelusta vuoropuhelussa 

Salli-hankkeen kanssa sekä koulutusten toteuttamisesta. Sopimukseen kirjattiin, että koulutuksen 
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sisällössä huomioidaan erityisesti heikossa asemassa olevien ihmisten osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuudet sekä kunta-järjestöyhteistyön näkökulma. Kaupungin osallisuus-tiimi työsti n. 3h 

mittaisen osallisuuskoulutuksen sisällöt, kokosi osallisuusvastaavien verkoston kaupungin eri palve-

lualueiden henkilöstöstä sekä toteutti kahdeksan osallisuus -koulutusta seuraavasti: 

 Osallisuuskoulutus kansalaistoiminnan aktivoinnin työntekijöille (n. 10 hlö) 

 Johtoryhmien osallisuuskoulutus (n. 25 hlö) 

 Kuopion kaupungin henkilökunnan osallisuuskoulutukset lokakuu (5 kpl, yht. 48 hlö) 

 PETEN johtamisfoorumin osallisuuskoulutus (n. 30 hlö) 

 

Osallisuustyö Kuopiossa jatkuu osana kaupungin toimintaa ja osallisuuskoulutuksista tuli osa Kuo-

pion kaupungin keskitettyä henkilöstökoulutusta. Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön laatima ”

Osallisuuden kehittäminen Kuopion kaupunkiorganisaatiossa, etenemissuunnitelma” 

(http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2015301016-5-1.PDF) hyväksyttiin hyvinvoinnin edistämi-

sen lautakunnassa lokakuussa 2014. Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus arvioitiin yhtei-

sesti vuoden lopussa. Arvioinnissa todettiin, että koulutusyhteistyön lähtökohta oli hyvä: osallisuus 

on kirjattu Kuopion kaupungin strategiaan ja henkilöstön koulutuksille oli tarve. Sallin ja kaupungin 

yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeiksi asioiksi nähtiin yhteinen tahtotila sekä käytössä olleet 

keinot ja resurssit. Kuopion osallisuus-tiimin tuottamat koulutusmateriaalit ja niiden käyttöoikeudet 

jäävät Kuopion kaupungille ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykselle.  

 

Osallisuus-sivusto ja opinnäytetyöt 
 

Osallisuustietopankki www.jelli.fi/osallisuus 

Hankkeen tuottama osallisuustietopankki, jonne on koottu osallisuuteen ja osallisuuden edistämi-

seen liittyvää kirjallista materiaalista (kirjoja, tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä, oppaita), toi-

mintamalleja ja menetelmiä (työkalupakki), linkkejä osallisuuteen, osallistumiseen ja vaikuttami-

seen liittyville sivustoille. Hankkeen aikana sivustolla tiedotettiin myös oSallisuushanke Sallin toi-

minnasta ja tapahtumista. Osallisuustietopankki on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yllä-

pitämän Jelli järjestötietopalvelun alasivusto ja se jää osaksi Jelliä myös hankkeen päättymisen jäl-

keen. Osallisuus -sivustosta tiedotettiin hankkeen aikana sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksia han-

kealueella ja valtakunnallisesti. Sivustosta tiedotettiin laajasti myös sosiaali- ja terveysalan järjestö-

jä sekä kaikkia hankkeen yhteistyökumppaneita.  

 

http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2014277172-3.PDF
http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2015301016-5-1.PDF
file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.jelli.fi/osallisuus
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Opinnäytetyöt 

Salli-hankkeelle tehtiin toimeksiantona viisi ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötä (yhteisöpeda-

gogi ja sosionomi). Osa opinnäytetyöprosesseista sisälsi Sallin kohderyhmille tarkoitettua matalan-

kynnyksen toimintaa. Lisäksi hankkeelle tehtiin muita pääasiassa opintoihin liittyviä raportteja yh-

teensä kuusi kappaletta.  

oSallisuushanke Sallille toimeksiantona tehdyt opinnäytetyöt: 

Laura Karttunen ja Suvi Tahvanainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012.   

Osallisuus aikuisten avoimessa ryhmätoiminnassa.  

Laadullisessa opinnäytetyössä tutkittiin osallisuutta ja osallistumista, sekä niiden merkityksiä Joen-

suun Kansalaistalon avoimessa kädentaitoryhmässä. Opinnäytetyön keskeisinä tutkimuskohteina 

olivat osallisuus ryhmässä, sen näkyminen ja kokeminen sekä ryhmän merkitykset osallistujille.  

 

Maria Korkatti, PKAMK 2012.  

Monikulttuurinen teatteriprojekti osallisuuden näkökulmasta.  

Opinnäytetyössä toteutettiin osallisuuden kokemuksia tarjoava monikulttuurinen harrastajateatteri-

projekti hyödyntäen ryhmälähtöistä devising -teatterimenetelmää. Ryhmän tuotti näytelmän Meno-

lippu – matkoja maailmanloppuun ja se esitettiin kolme kertaa. Opinnäytetyö palkittiin Karelia 

ammattikorkeakoulun kaikkien toimialojen parhaana opinnäytetyönä vuonna 2012.  

 

Susanna Hynninen ja Juha Kuusela, PKAMK 2012. 

Tunteita ja ajatuksia osallisuudesta valokuvan keinoin.  

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli saada valokuvauksen keinoin esiin valokuvausryh-

mään osallistuneiden Joensuun Kansalaistalon kävijöiden ajatuksia ja tunteita osallisuudesta. Ryh-

mä opetteli tuomaan näitä tunteita esille valokuvan keinoin. Prosessin lopputuotos oli kuvasarjat, 

jotka olivat esillä näyttelyssä Kansalaistalolla ja Joensuun Rantakylän kirjastolla.  

 

Arto Hernetkoski ja Lasse Oikarinen, PKAMK 2012. 

Jokapäiväinen leipäjonomme – Sosiaalinen pääoma ja osallisuus leipäjonoasiakkaiden ko-

kemuksissa. 

Opinnäytetyössä selvitettiin leipäjonojen asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja sosiaalisesta 

pääomasta ruoka-avun toimintaympäristössä. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa aineisto 

kerättiin teemahaastattelulla (6 kpl).  

 

Sari Matilainen, Jyväskylän AMK 2013. 

Taidetyöpajanuorten tieto-osallisuuden kokemukset Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalve-

luissa.  

Opinnäytetyössä kartoitettiin Jyväskylän Nuorten taidetyöpajalla keväällä 2013 olevien nuorten 

kokemuksia tieto-osallisuudesta Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Kyselylomakkeen 

avulla selvitettiin (1) miten nuoret tietävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa eri palveluissa, (2) 

mitä mieltä he ovat eri virastojen lomakkeista, (3) kohtaavatko/ketä nuoret kohtaavat eri virastoissa 

ja palveluissa sekä (4) mistä Jyväskylässä sijaitsevista palveluista nuoret ovat ylipäätään tietoisia 

 

Muut opiskelijoiden ja työntekijöiden tuottamat raportit: 

Karttunen, Laura ja Tahvanainen, Suvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2011. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205158377
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112015712
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112716727
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112817002
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112817002
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121621438
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121621438
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7. Salli-hanke päättyy - työ jatkuu 

 

Salli-hankkeen osallistava ja aidoista kehittämistarpeista lähtevä toimintatapa ja pitkä hankeaika 

mahdollistivat sen, että erillistä ”juurruttamisvaihetta” hankkeen kehittämiskokeiluille ei toteutettu, 

vaan jatkosuunnitelmat kunkin kehittämiskohteen työn jatkamiselle tehtiin erikseen. Hankkeen ke-

hittämistyössä edettiin hankesuunnitelman ja vuosittain tarkennettujen toimintasuunnitelmien mu-

kaan siten, että tavoitteiden puitteissa oltiin valmiita myös uusiin avauksiin ja yhteistyöhön. Hanke-

aika mahdollisti erimittaisten kehittämiskaarien syntymisen 

ja uusiin ideoihin tarttumisen.  

Esimerkiksi Joensuun kaupungin aikuissosiaalityön kanssa 

käynnistettiin yhteistyötä sosiaalitoimistojen asiakaspa-

lautepäivän järjestämisen tiimoilta vuonna 2012. Asiakas-

palautepäivät järjestettiin myös 2013 ja 2015 vuosina. Asi-

akkaiden antamasta palautteessa nousi esille muun muassa 

Muistot näkyväksi! Muistelumenetelmäkansio. 

Saatavilla: http://www.jelli.fi/lataukset/2011/05/Muistot-n%C3%A4kyviksi1.pdf 

 

Juvonen, Tuila, Jyväskylän yliopisto 2013. 

Nuorten asiakasosallisuuden areenoita ja menetelmiä tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa. 
Kirjallisuuskatsaus. Kandidaatin tutkielma.  

Saatavilla: http://www.jelli.fi/lataukset/2011/05/Kirjallisuuskatsaus-STOA700-VALMIS-

Juvonen.pdf 

 

Pieviläinen, Hanna, Aducate 2012.  

Palautetta kunnan palveluista – Maahanmuuttajien ryhmähaastattelut Kontiolahdessa. Kult-

tuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä –kehittämishankkeen raportti. Itä-Suomen yli-

opiston koulutus- ja kehittämiskeskus. Saatavilla: 

http://www.jelli.fi/lataukset/2012/06/kehitt%C3%A4mishanke.pdf 

 

Puruskainen, Saija, Itä-Suomen yliopisto 2014. 

Asiakaspalaute osallisuuden rakentajana: Joensuun aikuissosiaalityön ja oSallisuushanke 

Sallin järjestämän toimeentulotuen kyselytunnin tarkastelua. Harjoittelujakson raportti.  

 

Saukkonen, Tanja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 2015.  

Mistä tulet, minne menet? Sossufoorumi kehittämistyön ketjussa. Sossufoorumin raportti. 

 

Valta, Johanna, Itä-Suomen yliopisto 2012.  

Kenelle on tilaa koko kansan olohuoneessa? Sosiaalisen tilan hahmotelmia Kansalaistalon 

kahviossa. Havainnoista tulkinnoiksi -opintojakson raportti.  

 

”Hanke on oikeaan aikaan viemässä 

osallisuuden teemaa eteenpäin. Verkos-

tomainen työote on osaltaan mahdollis-

tanut osallisuuden kysymysten leviämis-

tä eri toimijoiden pariin.” 

 (Arviointikysely 2014) 

 

http://www.jelli.fi/lataukset/2011/05/Muistot-n%C3%A4kyviksi1.pdf
http://www.jelli.fi/lataukset/2011/05/Kirjallisuuskatsaus-STOA700-VALMIS-Juvonen.pdf
http://www.jelli.fi/lataukset/2011/05/Kirjallisuuskatsaus-STOA700-VALMIS-Juvonen.pdf
http://www.jelli.fi/lataukset/2012/06/kehitt%C3%A4mishanke.pdf
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se, että toimeentulotuesta tarvittaisiin enemmän tietoa. Yhteistyötä jatkettiin ja vuonna 2014 jolloin 

Joensuun Kansalaistalolla järjestettiin kaksi toimeentulotuen kyselytuntia, joissa kuntalaiset saivat 

esittää kysymyksiä toimeentulotukeen liittyen. Kysymyksiin oli vastaamassa Joensuun kaupungin 

aikuissosiaalityön työntekijöitä. Toimeentulotuki-infojen jälkeen nähtiin tarve syvemmälle yhteis- 

ja kehittämistyölle asiakkaiden ja sosiaalitoimen välille. Kansalaistalolle perustettiin Salli-hankkeen 

koordinoima aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen kysymyksiä pohtiva ryhmä, Sossufoorumi. 

Ryhmässä on kokemusasiantuntijoiden lisäksi aikuissosiaalityön edustaja, Sallin työntekijä ja So-

roppi ry:n työntekijä. Sossufoorumin toiminta jatkuu vuonna 2016, jolloin sen tavoitteina on ihmis-

ten äänen kuulumisen edistäminen toimeentulotukikysymyksissä sekä vuoropuhelun ja viestinnän 

edistäminen. Asiakaspalautepäivien myötä syntynyttä yhteistyötä aikuissosiaalityön, Karelia 

AMK:n ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen välillä jatketaan myös uusilla toimintamuo-

doilla vuonna 2016. 

Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman kanssa tehtiin yhteistyötä koko hank-

keen ajan. Salli-hanke tarjosi opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja toimi opinnäytetöiden toimeksian-

tajana. Lisäksi tehtiin opintojaksoyhteistyötä, jossa opiskelijaryhmät (15–40 opiskelijaa per toimek-

sianto) jalkautuivat osana opintojaksoa tiedon tai palautteen keräämiseen (Asiakaspalautepäivät 

2012, 2013, 2015 ; Osallistu! Vaikuta! -teemapäivä 2014, Asukkaiden marraskuu 2014 ja Asukkai-

den huhtikuu 2015). Yhteistyö ammattikorkeakoulujen (P-K, E-S ja K-S) mahdollisti useiden kehit-

tämiskokeilujen toteuttamisen huomattavasti laajemmalla volyymilla kuin mihin Salli-hankkeen 

työntekijöiden toimesta olisi pystytty. Hyvät kokemukset opiskelijoiden jalkautumisesta turvalli-

suuspalautteen keräämisestä Osallistu! Vaikuta! -teemapäivänä poikivat jatkokeskusteluja siitä, 

miten hyvin alkanut yhteistyö voisi jatkua Salli-hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistyö toimijoi-

den välillä jatkuu vuoden 2016 aikana. 

Kuopion kaupunkiorganisaatiossa vuonna 2014 osallisuus -koulutuksilla aloitettu osallisuustyö jat-

kui osana kaupungin toimintaa ja osallisuuskoulutuksista tuli osa Kuopion kaupungin keskitettyä 

henkilöstökoulutusta. Kuopion kaupunki järjesti keväällä 2015 kolme eri teemaista osallisuusmene-

telmäkoulutusta: sähköiset menetelmät 28.4, työpajat ja foorumit kehittämisen välineenä 5.5. sekä 

palvelumuotoilun työkalut 13.5. Syksyllä 2015 Kuopion kaupunki järjesti yhden osallisuuskoulu-

tuksen, joka toteutettiin samansisältöisenä kuin syksyllä 2014. 

Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Sallin toimesta aloitetut Arki-infot jatkuvat Ma-

taran toimijoiden koordinoimana myös vuonna 2015. http://matara.fi/wp-

http://matara.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tammikuun_infon_flyer.jpg
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content/uploads/2015/01/Tammikuun_infon_flyer.jpg ja 

https://www.facebook.com/pages/Kansalaistoiminnankeskus-Matara/178469692256423?fref=ts 

Salli-hankkeen tekemä työ on lisännyt osallisuusymmärrystä ja osaamista Pohjois-Karjalan Sosiaa-

liturvayhdistyksessä. Syksyllä 2014 toteutetussa yhdistyksen jäsenkyselyn vastauksissa todettiin, 

että yhdistyksellä on tärkeä rooli julkisen ja kansalaisen välillä. Samoin pidettiin tärkeänä sitä, että 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toimii jatkossakin kansalaisten äänen esille tuojana ja vai-

kuttajana. Näitä asioita yhdistyksen toiminnassa vuosina 2011–2015 on Salli-hanke erityisesti pitä-

nyt esillä. Yhdistyksen strategia valmistui kevään 2015 aikana ja jatkossakin osallisuuden edistämi-

nen, erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta, kirjattiin yhdeksi yhdistyk-

sen toiminnan kärjistä. Salli-hankkeessa tuotettuja julkaisuja, muita materiaaleja (kuten power point 

-esityksiä) ja saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään yhdistyksen toiminnassa myös Salli-

hankkeen päättymisen jälkeen.   

Vuonna 2014 hankkeen tuotoksia ja tuloksia levitettiin alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeen 

työntekijät esittelivät hankkeen tuloksia useissa puheenvuoroissa (esim. Kuntaliitossa, SOSTE-

risteilyllä). Sallin tuloksia ja kokemuksia on hyödynnetty ja hyödynnetään myös Pohjois-Karjalassa 

Siun Sote -kokonaisuudessa, jossa uuteen palvelumalliin sisällytetään systemaattisia tapoja asuk-

kaiden osallistumiselle palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Asukkaiden marraskuuta ja erilaisia 

tapoja kuulla asukkaita palvelujen kehittämisessä on esitelty valtakunnallisesti ja se on herättänyt 

laajaa kiinnostusta.  

Joensuun vertaistoimintaopas on saanut hyvää palautetta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. 

Oppaan päivittäminen ja levittäminen jatkuvat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminta-

na hankkeen jälkeen. 

Sallin kokoama osallisuus -aiheinen verkkosivusto www.jelli.fi/osallisuus on rakentunut valtakun-

nallisesti merkittäväksi osallisuus -aiheista materiaalia kokoavaksi tietopankiksi. Sivustoa hyödyn-

netään ammattikorkeakoulujen opetuksessa (mm. Jamk, Karelia amk, Humak). Sivusto löytyy hel-

posti google -hakukoneella hakusanalla ”osallisuus” ja se on linkitetty Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitoksen osallisuus -aiheiselle sivustolle: http://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-

terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus 

  

http://matara.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tammikuun_infon_flyer.jpg
https://www.facebook.com/pages/Kansalaistoiminnankeskus-Matara/178469692256423?fref=ts
file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.jelli.fi/osallisuus
http://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus
http://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus
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Liite 1. Katsaus vuosiin 2011–2015 

 

Vuosi 2011 

oSallisuushanke Salli käynnistyi maaliskuussa 2011. Ensimmäisen vuoden aikana organisoiduttiin 

hanketiiminä ja etsittiin toimiva tapoja mm. sisäiseen viestintään liittyen. Vuonna 2011 hankkeessa 

työskentelivät projektipäällikkö (Joensuu) ja kaksi projektikehittäjää (Joensuu ja Kuopio). Ensim-

mäisen vuoden haasteena olivat mm. osallisuus-käsitteen moninaiset määritelmät, hankesuunnitel-

man väljyys, hankealueen laajuus, toiveiden, tarpeiden ja kehittämisideoiden runsaus sekä tähän 

peilattuna henkilöstöresurssien vähyys. Ensimmäisen hankevuoden keskeisimmät aikaansaannokset 

olivat: 

- Kartoitettiin yhteistyökumppaneita, rakennettiin oppilaitosyhteistyötä ja tehtiin pääkumppanei-

den kanssa (alueiden sosiaaliturvayhdistykset) kumppanuussopimukset, perustettiin hankkeelle 

alueelliset projektiryhmät maakuntiin sekä koottiin hankkeen ohjausryhmä. 

- Valmisteltiin alueellisia kehittämispilotteja yhdessä toimijoiden kanssa. 

- Koottiin osallisuusaineistoa ja osallisuutta lisääviä menetelmiä hankkeen verkkosivuille 

www.jelli.fi/osallisuus 

- Rakennettiin Kaste-yhteistyötä ja osallistuttiin Kaste II ohjelman alueellisen toimeenpanosuun-

nitelman valmisteluun. 

- Käynnistettiin hankkeen kehittämis- ja arviointikokonaisuus STKL:n (vuodesta 2012 lähtien 

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry) ja ISO:n kanssa. 

- Järjestettiin ensimmäinen Salli osallisuus! -koulutuspäivä Joensuussa. 

- Luotiin hankkeelle graafinen ilme ja tuotettiin esittelymateriaalia. 

- Hankkeen ohjauksessa oli kahdeksan opiskelijaa (sosionomi, yhteisöpedagogi ja sosiaalityö), 

jotka suorittivat opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja Joensuun Kansalaistalolla. Opiskelijat 

järjestivät Kansalaistalolla mm. kesätoimintaa, pitivät suomen kielen keskusteluryhmää maa-

hanmuuttajille ja toteuttivat Kansalaistalon 15-vuotisjuhlat yhdessä talon kävijöiden kanssa. 

Opiskelijatyöpari teki Joensuun alueen vertaistoimintakartoituksen. 

- Tuotettiin Joensuun alueen vertaistoimintaopas 2012 yhdessä P-K:n Sotun Kathy-toiminnan ja 

RAMPE-hankkeen (KASTE) kanssa. 

- Käynnistettiin Pohjois-Karjalan aikuissosiaalityön verkosto yhdessä Itä-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen kanssa. 

 

Vuosi 2012 

Hankkeen päämäärää ja osatavoitteita tarkennettiin ja suhteutettiin resursseihin vuoden 2012 alussa. 

Osallisuutta päätettiin tarkastella hankkeessa erityisesti palvelujen kehittämisen näkökulmasta: Mi-

ten saadaan heikossa asemassa olevien ihmisten ääni kuuluviin heille suunnattujen palvelujen suun-

nittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa? Millaisia osallisuutta tukevia rakenteita palveluihin  

  

file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.jelli.fi/osallisuus
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Liite 1. Katsaus vuosiin 2011–2015 

 

voisi synnyttää? Osatavoitteista karsittiin pois kohta 5, ”koulutuskokonaisuuden valmistelu”, re-

surssien puutteen vuoksi sekä muotoiltiin viimeistä osatavoitetta uudestaan.  

Vuonna 2012 hankkeessa oli henkilöstömuutoksia. Jyväskylään palkattiin projektikehittäjä 1.4.2012 

alkaen työalueenaan Keski-Suomi ja Etelä-Savo, mikä vauhditti kehittämistoimien etenemistä näis-

sä maakunnissa. Pohjois-Karjalassa henkilöstöresurssit pysyivät ennallaan. Keskeisiä tuloksia 

vuonna 2012 olivat: 

Yleiset 

- Hanke osallistui Kaste-ohjelman alueellisen toimeenpanosuunnitelman työstämiseen alueellisis-

sa Kaste-tilaisuuksissa.  

- Hankkeella oli ohjauksessa kuusi opiskelijaharjoittelijaa ja hankkeelle valmistui neljä opinnäy-

tetyötä.  
 

Pohjois-Karjala 

- Joensuun alueen vertaistoimintaoppaan esittely ja levittäminen sosiaali- ja terveysalan ammatti-

laisille. 

- Sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivän suunnittelu ja toteuttaminen kolmen kunnan alueella 

yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja Karelia AMK:n kanssa. 

- Ryhmähaastattelut kunnan palveluihin liittyen somalitaustaisille maahanmuuttajille Kontiolah-

della.  

- Jatkettiin Kansalaistalon toimintojen kehittämistä.  

- Järjestettiin yhteistyökumppanien kanssa Ota koppi -tilaisuus erityistä tukea tarvitsevien nuorten 

palvelujen tilanteesta nuorten ja heidän perheiden, työntekijöiden ja päätöksentekijöiden kanssa 

- Hyvinvointia kirjoittamalla – ryhmä Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry:n ja Soroppi 

ry:n kanssa. Yhdessä suunnitellun ryhmän tavoitteena oli tukea syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten aikuisten ja aikuisten yhteisöllisyyttä ja arjen luovaa toimintaa kirjoittamisen keinoin. 

Ukri sai apurahan Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta. Salli-hanke vastasi Hyvinvointia kirjoit-

tamalla -ryhmän tiedottamisesta kohderyhmille. Sallin työntekijät osallistuivat muutamaan ryh-

män tapaamiseen ja järjestivät ryhmän tuottaman Ikkuna -antologian julkistamistilaisuuden 

Kansalaistalolla. 

 

Keski-Suomi 

- Jyväskylässä toteutettiin ideapajoja nuorten aikuisten kanssa yhteistyössä kumppaneiden kanssa 

ja aloitettiin nuorten ja viranomaisten kohtaamisen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa. Käyn-

nistettiin yhteistyö Jyväskylän yliopiston PalKO-tutkimushankkeen kanssa. 

- Järjestettiin Salli osallisuus! -koulutuspäivä Jyväskylässä 

 

Pohjois-Savo 

- Pohjois-Savossa aloitettiin yhteistyöneuvottelut toimijoiden kanssa ja sovittiin keskeiset kump-

panuudet. Varsinaisiin toimenpiteisiin ei edetty ennakoidulla tavalla vuoden 2012 aikana Poh-

jois-Savossa.  

- Järjestettiin Salli osallisuus! -koulutuspäivä Kuopiossa 
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Liite 1. Katsaus vuosiin 2011–2015 

 

Etelä-Savo 

- Etelä-Savossa Sallin rooli painottui Nuorten ohjauspiste Mikkelin Olkkarin matalan kynnyksen 

toiminnan kehittämiseen. Vakituista nuorten kehittäjäryhmää ei onnistuttu muodostamaan eikä 

Sallille löydetty sopivaa roolia Olkkarin kehittämisessä. Päätettiin pohtia Sallin kehittämistyölle 

uusia suuntia vuoden 2013 alussa. Kehittämistyön tekeminen "etänä" asetti omat haasteensa to-

teutettaville toimenpiteille. 

 

Vuosi 2013 

Vuonna 2013 hankkeessa oli jälleen useita henkilöstömuutoksia. Pohjois-Savossa hankkeessa ei 

olut palkattuna työntekijää loppuvuonna 2013. Pohjois-Karjalassa projektikehittäjä työskenteli 80 % 

työajalla elokuusta alkaen. Vuoden aikana vahvistuivat käsitykset liittyen hankkeen rakenteen haas-

tavuuteen ja henkilöstöresurssien riittävyyteen näin isolla alueella. Hankkeen keskeisimmät toimen-

piteet: 
 

Yleiset 

- Tehtiin yhteistyötä Itä- ja Keski-Suomen Kaste-kokonaisuudessa.   

- Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien kuvaaminen aloitettiin Innokylään. 

- Työntekijät esittelivät hankkeen kehittämiskokemuksia sekä pitivät hankkeen teemoihin liittyviä 

puheenvuoroja eri foorumeilla. 

- Jatkettiin www.jelli.fi/osallisuus -sivuston ylläpitoa ja kehittämistä.  

- Aloitettiin hankkeen päätuotoksen, artikkelikokoelman työstäminen (julkaisun suunnittelu, kir-

joituspyynnöt ym.)  

- Hankkeella oli ohjauksessa 4 opiskelijaharjoittelijaa ja valmistui yksi opinnäytetyö.  

 

Pohjois-Karjala 
 

- Jatkettiin Salli-hankkeen, kuntien aikuissosiaalityön ja Karelia AMK:n yhteistyötä. Sosiaalitoi-

mistojen asiakaspalautepäivä toteutettiin neljässä aikuissosiaalityön palvelupisteessä. Lisäksi 

kehitettiin toimintamalli asiakaspalautteen keräämiseksi kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä ja 

kerättiin palautetta kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin osallistuvilta ihmisiltä Joensuussa ja 

Kontiolahdessa. 

- Vertaistoimintaa Joensuun alueella opas päivitettiin sitä esiteltiin ja levitettiin laajasti sote-alan 

ammattilaisille.  

- Kansalaistalolla käynnistettiin matalankynnyksen tietoiskut Arki-infot (8 kpl) 

- Suunniteltiin ja koordinoitiin Osallistu! Vaikuta! -teemaviikko kuntalaisille yhdessä kuntien ja 

järjestöjen kanssa Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun kirjastoissa (8 tapahtumaa).  

- Järjestettiin Ota koppi II-työpaja 
 

Keski-Suomi 

- Jatkettiin Jyväskylän Nuorten aikuisten ääni -ryhmän toimintaa yhteistyössä PalKO-hankkeen 

kanssa. Ryhmä järjesti nuorten aikuisten ja viranomaisten ja päättäjien tapaamisia (3 kpl). Ta-

paamiset saivat näkyvyyttä alueen mediassa. 

- Jyväskylässä aloitettiin Arki-infot Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.   

file:///C:/Users/hanna/Documents/LOPPURAPORTTI/www.jelli.fi/osallisuus
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Pohjois-Savo 

- Kuopiossa kerättiin asukastupien kävijöiltä kokemustietoa liittyen osallistumisen haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin kaupungin palvelujärjestelmässä. Painopisteenä ovat asukastuville jalkautu-

neet sosiaali- ja terveyspalvelut. Annettujen palautteiden perusteella laadittu asukastupien (3 

kpl) kehittämisraportti valmistui toukokuussa ja toimitettiin kaupungille hyödynnettäväksi pal-

velujen kehittämisessä.  
 

Etelä-Savo 

- Toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä Mikkelin Seutusoten alueella   

- Mikkelin nuorten ohjauspiste Olkkarin asiakaspalautteen kerääminen yhteistyössä Mikkelin 

AMK:n kanssa.  

 

Vuosi 2014 

Hanke eteni suurimmaksi osaksi toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa oli myös vuonna 

2014 toimipaikka- ja henkilöstömuutoksia. Sosiaalityön yliopisto-opiskelija oli hankkeessa palkat-

tuna harjoittelijana 13.1–12.4.2014. Hankkeessa työskenteli sosiaalipedagogiikan yliopisto-

opiskelija projektiassistenttina 1.9.-19.12.  

 

Yleiset 

- Hankkeen julkaisu oSallisuuden jäljillä -artikkelikokoelma valmistui. Tehtiin hankkeen muut 

julkaisut Asiakkaan äänellä -menetelmäopas ja Tää ei nyt vaan toimi! -kooste. Levitettiin kaik-

kia julkaisuja alueellisesti, valtakunnallisesti ja verkossa.  

- Koottiin Asiakkaan äänellä -koulutuspaketti ja järjestettiin koulutuksia 

- Työntekijät esittelivät hankkeen kehittämiskokemuksia sekä pitivät hankkeen teemoihin liittyviä 

puheenvuoroja eri foorumeilla maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 

- Tehtiin yhteistyötä Itä- ja Keski-Suomen Kaste-kokonaisuudessa.  

- Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja kuvattiin Innokylään.  

- Hanke kehitti ja piti yllä osallisuussivustoa www.jelli.fi/osallisuus.  

- Toteutettiin arviointikysely hankkeen toiminnasta laajennetulle ohjausryhmälle. 

- Suunniteltiin ja kirjoitettiin SULO-hanke jatkoksi Sallille. SULOlle haettiin rahoitusta kolmeksi 

vuodeksi Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelle RAY:ltä. 
 

Pohjois-Karjala 
 

- Vertaistoimintaa Joensuun alueella opas päivitettiin vuosille 2014 ja 2015 ja sitä levitettiin sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisille.  

- Kansalaistalolla järjestettiin 13 Arki-infoa 

- Suunniteltiin ja toteutettiin Osallistu! Vaikuta! –teemapäivä yhteistyössä kumppaneiden kanssa 

Joensuussa (6 paikkaa). Organisoitiin teemapäivänä kuntalaispalautteen kerääminen. 40 ensim-

mäisen vuoden sosionomiopiskelijaa jalkautui eri puolille kaupunkia ihmisten pariin keräämään 

palautetta postikortille (n. 370 kerättyä palautetta). 

-  

http://www.jelli.fi/osallisuus
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- Pohjois-Karjalan sote-hanke (Siun Sote) kutsui Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja 

oSallisuushanke Sallin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Asukkaiden marraskuuta. 

Asukkaiden marraskuun oli osa maakunnallisen sote-tuotantoalueen valmistelua. Kuukauden 

aikana maakunnan asukkailta kerättiin palautetta sote-palvelujen nykytilanteesta.  

Sallin työntekijät olivat mukana Asukkaiden marraskuun suunnittelusta ja toteutuksesta vastan-

neessa työryhmässä, toteuttamassa yleisötilaisuuksia (6 kpl), tiedottamassa palautteen keräämi-

sestä järjestökenttää (yli 400 järjestöä), ohjeistamassa sosionomiopiskelijaryhmää jalkautumaan 

palautteen keräämiseen eri puolille maakuntaa (mm. järjestöjen toimintaryhmät ja tapahtumat, 

kohtaamispaikat, terveyskeskusten aulat jne.). Hankkeen työntekijät kävivät esittelemässä 

Asukkaiden marraskuuta ja keräämässä palautetta muutamissa järjestöjen työkokouksissa ja 

toimintaryhmissä. Sallin puitteissa tehtiin työsuunnitelma Asukkaiden marraskuun toteuttami-

sesta. Asukkaiden marraskuun palautteen keräämisten seurantaa varten työstettiin seurantatau-

lukko. 

- Jatkettiin ja syvennettiin yhteistyötä Soroppi ry:n ja Joensuun kaupungin aikuissosiaalityön 

kanssa: yhteistyössä järjestettiin kaksi toimeentulotuen kyselytuntia sekä yhteistyöllä käynnis-

tettiin toimeentulotuen asiakasfoorumin toiminta Joensuussa. 

- Tehtiin yhteistyötä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Soroppi ry:n kanssa KEMIA 

(keho-mieli-asenne) –ryhmän järjestämisessä Kansalaistalolla. 

- AVI:n sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoryhmän järjestämässä seututilaisuudessa 

Joensuussa Sallin projektipäällikkö piti puheenvuoron ikäihmisten omista kokemuksista liikku-

misen turvallisuuteen liittyen.  Aineistona olivat ATH-tutkimuksen tulokset sekä projektipäälli-

kön käymä teemakeskustelu Joensuun vanhusneuvoston kanssa. 

- Järjestettiin Asiakkaan äänellä -koulutuksia sosiaalialan ammattilaisille (3 kpl) yhteistyössä 

Pohjois-Karjalan Talentian ja ISO:n kanssa. 

 

Keski-Suomi 

- Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa järjestettiin 8 Arki-infoa.  

- Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä järjesti Sallin ja PalKo-hankkeen tukemana nuorten 

aikuisten ja viranomaisten ja päättäjien keskustelutilaisuuden ”Tää ei nyt vaan toimi!” ja vieraili 

eduskunnassa. 

- Teetettiin ulkoinen arviointi (prof. Mikko Mäntysaari) Jyväskylän Salli-toiminnasta 

- Järjestettiin Asiakkaan äänellä -koulutus sosiaalialan ammattilaisille yhteistyössä Kosken kans-

sa. 

- Toteutettiin osana Kosken järjestämiä valtakunnallisia Aikuissosiaalityönpäiviä Osallisuus-

työpaja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 

 

Pohjois-Savo 

- Tehtiin ostopalvelusopimus Kuopion kaupungin (suoritusorganisaatio) kanssa henkilöstölle 

suunnattavien osallisuuskoulutusten suunnitteluksi ja toteuttamiseksi sekä osallisuusvastaavien 

verkoston kokoamisesta. 

- oSallisuushanke Salli osti Kuopiolta osallisuuskoulutuspaketin ja koulutukset kaupungin henki-

löstölle. Hankkeen tuotoksena syntyi kaksi koulutuspakettia (Asiakkaan äänellä ja Osallisuus 

Kuopiossa), joiden pohjalta järjestettiin koulutuksia. 

-  
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- Koulutus suunniteltiin yhteistyössä Sallin kanssa ja siinä huomioitiin Sallin tavoitteiden mukai-

set näkökulmat (kunta-järjestöyhteistyö ja heikossa asemassa olevat ihmiset). Yhteistyö toteutui 

sovitusti. 

- AVI:n sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoryhmän järjestämässä seututilaisuudessa 

Iisalmessa Sallin projektipäällikkö piti puheenvuoron ikäihmisten omista kokemuksista liikku-

misen turvallisuuteen liittyen.  Aineistona olivat ATH-tutkimuksen tulokset sekä projektipäälli-

kön käymä teemakeskustelu Iisalmen vanhusneuvoston kanssa. 

Etelä-Savo 

- Esiteltiin Sallin tuotoksia ja tuloksia Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle 

- Järjestettiin Asiakkaan äänellä -koulutus sosiaalialan ammattilaisille yhteistyössä Mikkelin seu-

tu-soten kanssa. 

- AVI:n sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoryhmän järjestämässä seututilaisuudessa 

Pieksämäellä Sallin projektipäällikkö piti puheenvuoron ikäihmisten omista kokemuksista liik-

kumisen turvallisuuteen liittyen.  Aineistona olivat ATH-tutkimuksen tulokset sekä projekti-

päällikön käymä teemakeskustelu Pieksämäellä vanhusneuvoston kanssa. 

 

Vuosi 2015 

Pohjois-Karjala 

- Työntekijäresurssit vuoden aikana: projektipäällikkö 1,1–15.3 (100 % työaika), projektike-

hittäjä 1.1–31.12 (80 % työaika), yliopistoharjoittelija 1.9–31.10 (100 % työaika), suunnitte-

lija (23 h/kk ajalla syyskuu-lokakuu, 100 % työajalla marras-joulukuussa 1 kk ajan).  

- Jatkettiin ja kehitettiin Joensuun Sossufoorumin toimintaa. 

- Joensuun Sossufoorumin toimesta järjestettiin kaksi asukkaille suunnattua toimeentulotuen 

infotilaisuutta sekä yksi asiakastyön ammattilaisille suunnattu infotilaisuus. 

- Osallistuttiin Siun sote prosessiin ja asukkaiden huhtikuuhun. Projektikehittäjä osallistui so-

sionomiopiskelijoiden toimintojen ohjaamiseen: sote-palautteen keruu ja nuorisopäivä, toi-

minnallinen opinnäytetyö.  

- Järjestettiin aikuissosiaalityön asiakaspalautepäivät yhteistyössä Joensuun alueen aikuissosi-

aalityön ja Karelia AMK:n kanssa. 

- Tehtiin oppilaitosyhteistyötä (palkattu yliopistoharjoittelija sekä lähihoitajaopiskelijoiden 

ohjaama KEMIA-ryhmä) 

- Koordinoitiin Joensuun Kansalaistalon arki-infot. 

- Osallistuttiin Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyöhön. 

- Päivitettiin Joensuun alueen vertaistoimintaopas 2015 (800 kpl). Levitettiin opas sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille. Järjestettiin oppaan esittelytilaisuuksia alueen oppilaitos-

ten opiskelijoille ja opetushenkilöstölle sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalialan henkilös-

tölle. Esittelyjä tehtiin yhteistyössä vertaistoiminnassa mukana olevien tahojen kanssa. 

- Päivitettiin Joensuun alueen vertaistoimintaopas 2016. (200 kpl). Levitettiin opas sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille.  

- Päivitettiin www.jelli.fi/osallisuus -sivustoa 

 

http://www.jelli.fi/osallisuus
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PK Sosiaaliturvayhdistys / oSallisuushanke Salli, osallistujat 2013–2015 

 

 

Tilaisuus/ 

tapahtuma/projekti 

 

 

Tapahtu-

mia 

 

Ammattilai-

sia/yhteistyö

kumppanei-

ta 

 

Opiskelijoi-

ta 

 

Kuntalai-

sia 

 

Yhteensä 

(hlöä) 

 

 

Osallistu! Vaikuta! –

teematapahtuma (2013, 

2014) 

 

15 

 

36  

 

60 (palautteen-

keruun toteutus 

ja Karelia AMK 

yhteistyö) 

 

n. 600 
 

696 

 

Kuopio, hyvän mielen ta-

pahtuma 

 

 

1 

 

 

  

150 
 

150 

 

Asiakaspalautepäivät (ai-

kuissosiaalityö) ja kuntout-

tavan työtoiminnan palaut-

teenkeruu 

 

 

 

19 

 

 

17  

 

 

81 (opiskelijat, 

palautteenke-

ruun toteutus) 

 

n. 600 
(luvun täsmäl-

lisen määritte-

lyn haasteelli-

suus johtuu 

toiminnallisen 

palautteen 

keruusta) 

 

 

 

n. 698 

 

Mikkelin Olkkari (palaut-

teenkeruu) 

 

 

4 

 

2  

 

3 

 

69 

 

74 

 

Arki-infot 
 (Joensuu 2013-2015 Jyväskylä 

2014) 

 

 

33 

 

 

34  

 

 

 

420 

 

454 

 

Vertaistoimintaopasinfot  

ammattilaisille/ minikoulu-

tukset opiskelijoille / Asuk-

kaille esittelyt tapahtumissa 

 

 

 

22 

 

 

272 

 

 

98 

 

 

60 

 

 

430 

 

Asukastupien kehittämis-

kysely 

 

 

3 

 

10 

  

35 

 

45 

 

Nuorten aikuisten ääni –

projekti  
(Nuorten ääni –ryhmän toiminta 

+ palvelukysely nuorten taide-

työpajalla) 

 

 

25 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

80 

 

 

90 
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Tilaisuus/ 

tapahtuma/projekti 

 

 

Tapahtu-

mia 

 

Ammattilai-

sia/yhteistyö

kumppanei-

ta 

 

Opiskelijoi-

ta 

 

Kuntalai-

sia 

 

Yhteensä 

(hlöä) 

 

Nuorten ja viranomaisten 

kohtaamiset  
(21.1.2013, 6.3.2013 ja 4.9.2013) 

 

 

3 

 

18 

  

29 
 

47 

 

Nuoret.Kohtaavat.Päättäjät. 
(27.5.2013) 

 

 

1 

 

50 

  

30 
 

80 

 

Tää ei nyt vaan toimi! (Jy-

väskylä) 

 

 

1 

   

 
 

43 

 

JKL –nuorten vierailu 

eduskunnassa 

 

 

1 

   

 
 

15 

 

Joensuun seminaari 3.10.13 

 

 

1 

 

91 

   

91 

 

Mikkelin osallisuussemi-

naari 13.5.13 

 

 

1 

 

90 

   

90 

 

Ota Koppi II 19.2.2013 

 

 

1 

 

31 

  

7 

 

38 

 

Kansalaistalon matalan 

kynnyksen ryhmät  
(kädentaitoryhmä ja toimintapäivät– 

yhteistyö Silta-hankkeen kanssa 

2013, KEMIA-ryhmä, Väreistä voi-

maa –ryhmä)  

 

 

130 

 

 

 

 

30 

 

1630 

 

1630 

 

Joensuun Sossufoorumi  
(toimii suljettuna ryhmänä, ryhmän 

kokoonpano vakio)  

 

15 

 

3 

  

3  

 

6 

Kyselytunti toimeentulo-

tuesta – infotilaisuudet Jo-

ensuun Kansalaistalolla 

asukkaille, Kyselytunti toi-

meentulotuesta ammattilai-

sille 2014, 2015, Sossufoo-

rumin esittelytilaisuus Kan-

salaistalolla 

 

 

 

6 

 

 

50 

 

 

 

 

 

80 

 

 

130 
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Tilaisuus/ 

tapahtuma/projekti 

 

 

Tapahtu-

mia 

 

Ammattilai-

sia/yhteistyö

kumppanei-

ta 

 

Opiskelijoi-

ta 

 

Kuntalai-

sia 

 

Yhteensä 

(hlöä) 

 

 

Asukkaiden marraskuu 

2014 ja Asukkaiden huhti-

kuu 2015  

 

 

 

12  
(yleisötilaisuuk-

sien lkm. Li-

säksi sosio-

nomiopiskeli-

joiden jalkau-

tumiset maa-

kunnan alueel-

la sekä järjes-

töjen kautta 

palautteen 

keruu) 

 

 

7 

 

42 

 

270 
 (yleisötilai-

suuksiin 

osallistuneet) 

 

 

319  
(lisäksi sosio-

nomiopiskelijat 

keräsivät palau-

tetta useilta 

sadoilta asuk-

kailta maakun-

nassa)  

 

Asiakkaan äänellä koulu-

tukset (Joensuu, Jyväskylä, 

Mikkeli) (Salli hankkeen järjes-

tämä) 

 

 

5 

 

68 

   

68 

 

Salli osallisuus –seminaari 

(Joensuu) 

 

 

1 

    

60 

 

Osallisuus työpaja  
(Jkl aikuissosiaalityön päivät) *  

 

 

 

1 

    

70 

 

Osallisuuden jäljillä – se-

minaari (Lahti) * 

 

 

1 

 

25 

 

15 
  

40 

 

Osallisuus – sessio Soste – 

risteilyllä * 

 

 

1 

 

30 

   

30 

 

Luennot/opetustuokiot 

opiskelijoille * 

 

 

 

3 

  

 

123 

  

 

123 

 

Sisäinen turvallisuus – 

AVI:n seututilaisuudet * 

 

 

 

3 

    

95 

Kuntaliitto * 1 30   30 
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Tilaisuus/ 

tapahtuma/projekti 

 

 

Tapahtu-

mia 

 

Ammattilai-

sia/yhteistyö

kumppanei-

ta 

 

Opiskelijoi-

ta 

 

Kuntalai-

sia 

 

Yhteensä 

(hlöä) 

 

 

Tervis-hankkeen (Kaste) 

väliseminaari * 

 

 

 

1  

 

50 

   

50 

 

Osallisuus koulutukset 

Kuopion kaupungin henki-

löstölle ** 

 

 

 

8 

 

113 

   

113 

 

Yhteensä 

 

 

319 

 

1036 

 

453 

 

4063 

 

5835 

 

* Sallin puheenvuoro tapahtumassa ja tilaisuuden suunnitteluun osallistuminen 

** Salli-hankkeen ja Kuopion kaupungin ostopalvelusopimuksen mukaisesti kaupungin toteutus 

*** Yhteensä -luvussa ei ole huomioitu sosionomiopiskelijoiden Asukkaiden marraskuun ja –

huhtikuun aikana kerättyä palautetta, joita kerättiin useilta sadoilta asukkailta maakunnan 

alueella.  


