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TERVETULOA YHTEISKEHITTÄMISEN MATKALLE!

Tämä toimintamalli tarjoaa teille työkalun asiakasosallisuuden 
kehittämistyölle yhteisössänne. Tämä on luova ja yhteistoiminnallinen 

työkalu, jonka avulla voitte yhdessä kehittää toimintaa, tutustua 
toisiinne, viilata olemassa olevaa ja ideoida jotain ihan uutta. 

Joten kääritään hihat yhteisen hyvä puolesta! 
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ALKUVALMISTELUT ENNEN MATKALLE LÄHTÖÄ

• Tarvittavat välineet: tulosta kohdasta ”yhteiskehittämisen pohja”, 
A3-kokoisena (yhteensä 4 sivua) ja kokoa pohja ohjeiden mukaisesti. 
Aseta pohja teipin avulla keskelle pöytää. 

• Tulosta kohdasta ”minähahmo” jokaiselle oma paperi A4-kokoisena. 

• Tulosta kohdasta ”puhekuplat” jokaiselle osallistujalle oma 
puhekupla A4-kokoisena.

• Tulosta kohdasta ”tiedottaminen” yksi symbolipohja A3-kokoisena.

• Tulosta kohdasta ”palvelun eri toiminnot” yksi pohja A3-kokoisena.

• Tulosta kohdasta ”yhteiskehittämisen palautepohja” jokaiselle 
osallistujalle A4-kokoisena. Tulosta aikataulusuunnitelmapohja  
A4-kokoisena.

• Kyniä, tusseja ja sakset.

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yhteiskehittamisen-pohja-4-kpl-A3.pdf
https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/minahahmo-A4.pdf
https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/puhekupla-A4.pdf
https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/tiedottaminen-A3.pdf
https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/palvelun-eri-toiminnot-A3.pdf
https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/yhteiskehittamisen-palautepohja-A4.pdf
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AIKATAULUSUUNNITELMA

Aikataulun laadinta: Sopikaa yhdessä yhteiskehittämisen aikataulu. 
Huomioikaa aikataulua suunniteltaessa, että työpajojen väliin jää 
riittävästi aikaa muutoksille ja suunnitelluille toimenpiteille. 

Työpaja 1: Startti yhteiskehittämiselle, jossa käydään ohjeistuksen 
mukaisesti asiakasosallisuuden eri osa-alueet.

Työpaja 2: Tarkistuspisteellä on tarkoituksena tarkastella, mitä 
toimenpiteitä on tehty asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitä 
mahdollisesti vielä tarvitsisi tehdä.

Työpaja 3: Maalissa tarkastellaan kehittämistyön tuloksia ja 
mahdollisia tulevia suuntaviivoja. 

STARTTI
1. TYÖPAJA

TARKISTUSPISTE
2. TYÖPAJA

MAALI
3. TYÖPAJA
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ASIAKASOSALLISUUS PÄHKINÄNKUORESSA

• Palvelut ovat olemassa asiakkaita varten. 

• Palveluiden tavoitteena on ihmislähtöisyys, parempi ja 
yhdenvertainen saavutettavuus, vaikuttavuus sekä erilaisten 
palveluiden yhteentoimivuus. 

• Asiakas osallistuu ja kokee vaikuttavansa palvelujen kehittämiseen, 
suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin sekä niistä päättämiseen 
vuorovaikutteisesti ammattilaisten kanssa (THL 2019).

• Asiakasosallisuus on ennen kaikkea asiakasymmärrystä.
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YHTEISKEHITTÄMISEN PELISÄÄNNÖT  

• Erilaiset näkökulmat ja ajattelutavat sekä tarpeet tulee päästä esille. 
Moniäänisyys rikastuttaa prosessia ja tuo erilaisia mahdollisuuksia esiin. 

• Kunnioitetaan erilaisia näkemyksiä ja ideoita. 

• Muistetaan kultainen keskitie!

• Jaetaan tietoa, kokemuksia ja osaamista. Muistetaan, että erilaiset 
tunteet ovat myös tärkeässä osassa.

• Tässä työskentelyssä jokaisella osallistujalla on tärkeä rooli oman 
kokemusasiantijuutensa kautta. Työskentelyä ohjaajavan työntekijän 
on hyvä huolehtia asioiden kirjaamisesta ja dokumentoinnista 
tasavertaisena osallistujana. 

TAVOITE
Tarkastella ja kehittää palvelua asiakasosallisuuden näkökulmasta.
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LÄMMITTELYOSUUS

Tämän tehtävän tarkoituksena on esittäytyä ja tutustua toisiinne. 

Olette kenties jo ennestään hyvinkin tuttuja tai mukana on myös uusia 
kasvoja. Tämä onkin siis oiva tilaisuus tutustua toisiinne paremmin. 

Oletpa sitten asiakas tai palvelussa työntekijänä, kaikki lähtee samalta vii-
valta tämän asiakasosallisuuden kehittämisen parissa, kuten siellä teidän 

arjessa varmasti muutenkin toimitaan. 

Me tulemme yhteiseen toimintoon jostakin, me vietämme aikaa yhdes-
sä ja sitten matkamme jatkuu taas toisaalle. On menneisyys, nykyhetki 
ja tulevaisuus. Vietetään seuraavaksi pieni hetki yhdessä näiden kolmen 

aihealueen parissa ja esitellään itsemme. 
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MENNYT
MISTÄ TULEMME?

Kerro toisille kolmella 
lauseella, millainen on sinun 

perusaamusi?

MISSÄ OLEMME NYT?
Kuvaile kolmella 

sanalla, millainen olo 
sinulla on nyt?

TULEVA

MINNE OLEMME MENOSSA?
Jatka lausetta  

"viiden vuoden kuluttua 
tahtoisin..."

NYKY- 
HETKI

TUTUSTUMISTEHTÄVÄ
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Valitkaa kuvista yksi, jonka avulla kerrotte itsestänne muille. 
Kuka sinä olet ja mistä tulet? 

Tai valitse kuvista yksi, joka kuvastaa sinua parhaiten, sen ei tarvitse 
suoraa kertoa sinusta, vaan kuvassa voi olla esimerkiksi jokin väri tai

varjo tai muu elementti, joka kertoo vaikka sinun luonteestasi tai siitä mikä
sinulle on tärkeää.

ESITTELYKIERROS
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Valitkaa kuvista yksi, jonka avulla kerrotte itsestänne muille. 
Kuka sinä olet ja mistä tulet? 

Tai valitse kuvista yksi, joka kuvastaa sinua parhaiten, sen ei tarvitse 
suoraa kertoa sinusta, vaan kuvassa voi olla esimerkiksi jokin väri tai

varjo tai muu elementti, joka kertoo vaikka sinun luonteestasi tai siitä mikä
sinulle on tärkeää.

ESITTELYKIERROS
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PALVELUN HAHMOTTAMINEN

Kehittämispohjan keskellä on rakennus, joka kuvastaa teidän palveluanne. 
Nimetkää se yhdessä pohjaan ja hahmottakaa sen ympärille muita 

toimipisteitä tai paikkoja, jotka liittyvät kyseiseen palveluun. Muut paikat 
voivat olla organisaation toimipisteitä tai paikkoja, joissa toimintaa 

järjestetään tai palveluita, jotka ovat tiiviisti kytköksissä siihen. 

Kirjoittakaa paikkojen nimet pohjaan.

Pohtikaa asiaa sekä palveluun osallistuvan että työntekijöiden 
näkökulmista. On hyvä tehdä näkyväksi ja ymmärtää palveluun 

vaikuttavat hallintorakenteet ja erilaiset sidosryhmät.

TIETO-OSALLISUUS TOIMINTAOSALLISUUS

SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖSOSALLISUUS ARVIOINTIOSALLISUUS

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

Palvelun nimi

Muu toiminto Muu toiminto

Muu toiminto Muu toiminto

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yhteiskehittamisen-pohja-4-kpl-A3.pdf
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MINÄ OSANA PALVELUA

• Leikatkaa ”minähahmo” paperista irti mieleinen itseä  
kuvaava hahmo. 

• Asettakaa vuorotellen oma hahmo Yhteiskehittämisen pohjalle lähelle 
sitä paikkaa, jossa itse käy tai työskentelee. 

• Omalla vuorollaan jokainen kertoo, kuinka usein käy palvelussa ja 
miksi.

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/minahahmo-A4.pdf
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TIETOISKU: TIETO-OSALLISUUS

Tieto-osallisuuteen kytkeytyy niin tiedotus kuin viestintäkin  
sekä niiden esteettömyys ja yksilöllisyys. 

Tieto-osallisuuteen liittyviä kysymyksiä: 

Kuinka asiakas saa tietoa palvelusta?

Onko palvelu esteetöntä ja saavutettavaa? 
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 TIETO-OSALLISUUDEN TEHTÄVÄ

• Täydentäkää omat puhekuplat (sekä asiakkaat että työntekijät) 
jatkamalla niissä olevia lauseita. 

• Käykää kierros, jossa jokainen lukee oman puhekuplansa.

• Ottakaa seuraavaksi esiin ”tiedottaminen” –symbolipohja  
kaikkien näkyviin.

• Käykää läpi, missä eri kanavissa palveluistanne tiedotetaan. 

• Äänestäminen 1: Jokainen antaa yhden äänen mielestään parhaalle 
tiedotuskanavalle. Käydään kierros, jossa valittu kirjuri kirjaa ylös 
perustelut. 

• Äänestäminen 2: Jokainen antaa yhden äänen sille tiedotuskanavalle, 
joka kaipaisi kehittämistä.

• Kirjuri kirjaa jälleen esille nousseet asiat ja tämän jälkeen käydään 
läpi äänestyksessä eniten ääniä saaneen kehittämiskohteen 
parannusehdotukset. 

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/tiedottaminen-A3.pdf
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 APUKYSYMYKSET:

• Millainen mielikuva palvelusta syntyy erilaisten kanavien kautta?  
Onko esimerkiksi nettisivut ja some-sisältö keskenään linjassa?

• Mistä osallistuja saa tiedon palvelusta, missä eri kanavissa palvelua 
markkinoidaan?

• Mitä kautta tai millä tavoin halutaan saada tietoa palvelusta?

• Onko tieto kaikkien saavutettavissa? 

• Millä keinoilla näkyvyyttä voisi parantaa tai tehostaa erilaisia kanavia 
hyödyntäen? (sanomalehti, some, nettisivut, kaupan ilmoitustaulu jne.)

• Pohtikaa miten tieto kulkee palvelusta ulospäin ja entä miten palvelun 
sisällä?

• Täyttäkää yhdessä "kehittämispohjan" to do -lista.  

TIETO-OSALLISUUS TOIMINTAOSALLISUUS

SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖSOSALLISUUS ARVIOINTIOSALLISUUS

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

Palvelun nimi

Muu toiminto Muu toiminto

Muu toiminto Muu toiminto

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yhteiskehittamisen-pohja-4-kpl-A3.pdf
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TIETOISKU: TOIMINTAOSALLISUUS

Toimintaosallisuudella tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta toimia omassa 
elinympäristössään, käyttämissään palveluissa sekä sosiaalisissa 

suhteissa. 

Toimintaosallisuus voidaan nähdä toteutuvan silloin, kun osallistumisen 
ja mukana olemisen lisäksi yksilö kokee itsensä osalliseksi toimintaan 

yhdessä muiden kanssa.

Yksinkertaisesti toimintaosallisuudella tarkoitetaan toiminnan 
osallistavuuden eri ulottuvuuksia.

Toimintaosallisuuteen liittyviä kysymyksiä:

Onko jokaisella mahdollisuus osallistua toimintaan mahdollisista  
rajoitteista riippumatta omana itsenään? 

Onko toiminta luonteeltaan sellaista, että jokaisella on mahdollisuus  
osallistua toimintaan yhdessä muiden kanssa? 
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 TOIMINTAOSALLISUUDEN TEHTÄVÄ

• Ottakaa esiin tulostettu pohja ”palvelun eri toiminnot”. 

• Kirjatkaa sisäkehälle kaikki mahdolliset toiminnot, jotka kuuluvat 
kyseiseen palveluun.

• Valitkaa jokainen itselle mieleisen värinen tussi ja ympyröikää ne 
toiminnot, joihin itse osallistutte.

• Keskustelkaa toiminnasta yleisesti ja siitä, mitä se osallistujille 
merkitsee.

• Keskustelkaa hetki, millaista toimintaa haluaisitte ja kirjatkaa ne 
ulkokehälle.

• Pohtikaa ovatko palvelun toiminnot sellaisia, joihin kaikkien on 
mahdollista osallistua vai onko toimintaan osallistumiseen olemassa 
joitakin esteitä ja mitä niille voisi mahdollisesti tehdä.

 APUKYSYMYKSET:

• Mihin toimintoihin osallistun ja millainen oma roolini siinä on?  
Onko minulla joitakin toiveita toimintaan osallistumiseen liittyen?

• Millä tavoin on mahdollista osallistua? Esimerkiksi etänä, läsnä, 
”kuuntelu-oppilaana”, tekijänä, kehittäjänä, vertaisohjaajana tms. 

• Mitkä ovat ns. pakollisia toimintoja, joihin tulee osallistua tai entä 
millainen osallistuminen on riittävää? Onko sitoutuminen riittävää?

• Onko toimintaan osallistuminen järjestäjien näkökulmasta 
ennakoitavaa? Esimerkiksi ennakkoilmoittautuminen, miten esteestä 
ilmoitetaan jne. 

• Täyttäkää yhdessä "kehittämispohjan" to do -lista.  

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/palvelun-eri-toiminnot-A3.pdf
https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yhteiskehittamisen-pohja-4-kpl-A3.pdf
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TIETOISKU: SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖSOSALLISUUS

Suunnitteluosallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että toimintaan 
osallistuvalla yksilöllä on tietoa palvelutarjonnasta sekä itseään koskevista 
palveluprosesseista ja oikeus saada tietoa valmisteilla olevista toiminnoista 
sekä mahdollisuus osallistua omien palveluidensa suunnitteluprosesseihin.

Päätösosallisuus liittyy osaltaan suunnitteluosallisuuteen sekä sen 
toteutumiseen. Päätösosallisuuden toteutuessa asiakkaalla tulisi olla 

päätösvaltaa itseään koskevien palveluiden tuottamiseen.

Päätösosallisuus konkretisoituu toiminnan arjessa yhteiskehittämisen mallissa 
to do –listojen sekä niiden konkreettisten toteuttamisten osalta. 
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 SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖSOSALLISUUDEN TEHTÄVÄ

• Kuka vastaa pääsääntöisesti tällä hetkellä toiminnan suunnittelusta?

• Pääseekö osallistujat toiminnan suunnitteluun mukaan ja millä tavoin?

Seuraavaksi pääsette osallistuvan budjetoinnin hengessä pohtimaan 
yhdessä, millaista toimintaa toivotaan ja millaisen toiminnan 
suunnittelussa halutaan olla mukana:

• Palvelu on saanut hankerahoituksen, josta päätetään irrottaa  
10 000 €:n summa, joka käytetään yhdessä ideoituun tarkoitukseen.  
Nyt pääsette pohtimaan ”mikä olisi siisteintä ikinä!” Antakaa 
mielikuvituksen ja toiveiden lentää. Mihin summa voitaisiin käyttää ja 
miten se kulujen osalta jakautuisi?

• Palvelu on saanut yllättävän 500 €:n lahjoituksen, joka käytetään 
yhdessä ideoituun tarkoitukseen. Pohtikaa yhdessä, millaiseen 
yhteiseen hyvään voisitte summan käyttää ja mihin raha riittäisi.

• Pohtikaa miten voisitte yhdessä kerätä rahaa yhteistä hyvää varten. 
Voisitteko itse valmistaa esimerkiksi myytäviä tuotteita, järjestää 
arpajaiset tai tapahtuman?

• Muistetaan myös aineeton hyvä. Mitä sellaista voidaan toteuttaa, joka 
ei vaadi suurta rahallista panosta 

• Täyttäkää yhdessä "kehittämispohjan" to do -lista.  

TIETO-OSALLISUUS TOIMINTAOSALLISUUS

SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖSOSALLISUUS ARVIOINTIOSALLISUUS

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

To do –lista 

1. Mikä konkreettinen asia nousi tehtävästä esille, jota halutaan yhdessä kehittää?

2. Mitä asialle aiotaan tehdä?

3. Milloin?

4. Kuka tai ketkä tekevät ja mitä?

5. Mitä resursseja vaatii?

6. Mitä halutaan saavuttaa?

Palvelun nimi

Muu toiminto Muu toiminto

Muu toiminto Muu toiminto

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yhteiskehittamisen-pohja-4-kpl-A3.pdf
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TIETOISKU: ARVIOINTIOSALLISUUS

Arviointiosallisuudessa oleellista on se, että asiakkaat ja henkilöstö 
tietävät, mitä arvioidaan ja minkä vuoksi sekä mitä palautteella tehdään 

ja kenelle se menee. Pelkkä arviointipalautteen kerääminen ei takaa 
sitä, että hallinnollisissa rakenteissa olisi otettu huomioon valmiudet 

muuttaa tarvittaessa palvelun rakenteita palautteiden pohjalta. Arviointia 
toteuttaessa on hyvä miettiä jo lähtökohtaisesti se, että pelkkä arviointi 
itsessään ei vielä johda arviointiosallisuuden toteutumiseen. Arvioinnin 

tarkoituksena on kehittää toimintaa ja saada aikaan muutoksia. 



2120

 ARVIOINTIOSALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TEEMOJA:

• Mitä jo arvioidaan ja mihin arvioinnin osa-alueisiin tai vaiheisiin voi 
osallistua? 

• Miten arvioidaan?

• Miksi arvioidaan?

• Mitä arvioinnilla tehdään?

• Mihin arviointi menee?

• Ketä arviointiin ja sen suunnitteluun osallistuu?

• Mitä muuta pitäisi arvioida?

 ARVIOINTIOSALLISUUDEN TEHTÄVÄ

• Keskustelkaa hetki siitä, mitä asiaa haluaisitte arvioinnin avulla kehittää.

• Valittuanne yhden arvioitavan asian, miettikää mikä olisi mieluisa 
arvioinnin tapa (peukkuäänestys, vapaamuotoinen lomake, 
kysymykset, joihin vastataan hymiöillä, arvosanan antaminen eri osa-
alueille vai jokin muu).

• Miettikää keneltä vastauksia halutaan kerätä.

• Keskustelkaa, mihin arvioinnilla pyritään saamaan muutosta ja miten 
arvioinnin tuloksia hyödynnetään.

• Täyttäkää yhdessä "kehittämispohjan" to do -lista.  

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yhteiskehittamisen-pohja-4-kpl-A3.pdf
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YHTEISKEHITTÄMISEN ARVIOINTI

Nyt olette käyneet kaikki asiakasosallisuuteen liittyvät osa-alueet läpi ja 
osallistuneet aktiivisesti yhteiseen kehittämiseen.

Lopuksi voitte arvioida tämän kehittämistuokion hyödyntäen  
valmista palautepohjaa. 

Keskustelkaa yhdessä yhteiskehittämisestä ja jokainen jakaa 
palautepohjaansa kirjattuja ajatuksia haluamallaan tavalla.

Käykää vielä kiitos –kierros tuokion päätteeksi; jokainen sanoo oikealla 
istuvasta jonkin positiivisen asian, jonka huomasi kehittämistuokion aikana tai 

josta haluaa toista kiittää.

Jättäkää mahdollisuuksien mukaan yhteiskehittämisen pohja seinälle 
näkyviin jatkotyöskentelyä varten ja sopikaa seuraavan tapaamisen 

päivämäärä ja kellonaika.

https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/12/yhteiskehittamisen-palautepohja-A4.pdf
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