


OSPA-hanke

Hankkeen hallinnoija: Kehittämisyhdistys Mansikka ry

Hankeaika: 1.1.2021-31.12.2022

Hankealue: Pohjois-Savon maakunta

Budjetti: 266 668 €

Rahoittajat: ELY/Maaseuturahasto, Pohjois-Savon liitto/Pohjois-Savon 
kehittämisrahasto 



Tarve

• Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden ongelma

• Eriarvoistumisen kehitys ja paineet kuntatalouteen

• Väestörakenteen vinouma

• Hyvinvointi-indikaattorit Pohjois-Savossa heikkoja 

• Tiedon, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarve

• Resurssivaje kunnissa

• Tiedon ja ymmärryksen kasvattaminen osallisuuden ja osattomuuden 
merkityksestä kustannuksiin 

• Sote-uudistus?



Tavoitteet

• Ymmärryksen lisääminen osallisuuden hyödyistä ja erilaisista 
toimintamalleista kuntaorganisaatioissa, yhdistyksissä, yrityksissä 

• Osallisuuden kehittäminen ja lisääminen maaseutukunnissa

• Kumppanuuksien syntyminen

• Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen vähentäminen/ehkäiseminen

• Osallisuustyö systemaattiseksi ja pysyväksi toiminnaksi kunnissa

• Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen

• Demokratian vahvistuminen



Osallisuuden monet muodot

Tieto-

osallisuus

Suun-
nittelu-

osallisuus

Päätök-
senteko-
osallisuus

Toiminta-
osallisuus



Toimenpiteet

• Osallisuutta ja kumppanuuden malleja kehitetään pilottikunnissa 

konkreettisen toiminnan kautta 

• Muualla maakunnassa tarpeiden mukaan lyhyempikestoisia 

prosesseja, fasilitointia, koulutusta, valmennusta

• Piloteissa syntyneitä toimintamalleja levitetään muiden 

hyödynnettäväksi



Muut toimenpiteet pilottikunnissa

• Konkreettisen kehittämisteeman lisäksi hankkeen toimenpiteitä voivat 
olla kunnan tarpeista riippuen esim.:
• Järjestetään koulutuksia/ työpajoja osallisuudesta kunnan johtoryhmälle, 

toimialoille, luottamushenkilöille, asukkaille ja muille kohderyhmille

• Otetaan käyttöön osallisuuden työkaluja ja järjestetään yhdistys- ja 
yritysiltoja, työpajoja, infoja, koulutusta, opintomatkoja jne. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaan lisätään uutta sisältöä 
(tai tehdään kuntakohtainen osallisuussuunnitelma) 



Pilotit
Kiuruvesi
Yhteistyön kehittäminen kaupungin, 
yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa

Tervo
Ikääntyvän väestön hyvinvointi ja 
palvelutarpeet

Vesanto
Kolmen palveluntuottajan (kunta, srk, 
pankki) yhteistyön kehittäminen

Rautalampi
Metsäeskari ja koko kylän 
kohtaamispaikka

Sonkajärvi
Palveluiden tori

Siilinjärvi
Kulttuuritoiminta kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjänä

Tuusniemi
Kylien palvelutuotanto 
lähipalveluna



Pilottihaku 
kunnille 

Pilottien 
työryhmät

Pilotit 
käynnistyvät, 

tavoitteet

Toimintatapa

Väliarviointi

Pilottien 
prosessit 
etenevät

Osallisuuden 
työkalut
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- Sparraus, 
fasilitointi, tiedon 
jakaminen, ideat

- Monikanavainen 
viestintä

- Seurantaryhmä
- Hanke- ja 

verkostoyhteistyö

Pilotit työskentelevät 
prosessimaisesti
- kokoontumiset, 
alatyöryhmät, työkalut
Toteuttamistapa 
pilottikohtainen

Kuntien osallisuustoimen-
piteiden arviointi

Valmennukset ja työpajat 
(tarvittaessa koko hankkeen ajan)

Prosessissa opitun hyödyn-
täminen hyte-suunnitelmassa



Tulokset

• Riippuvat pilottien valitsemista teemoista, voivat olla esim.:

• Kuntalaisten eri sektoreiden tuottamien palveluiden säilyminen, 

kehittyminen, uusien palvelujen syntyminen

• Uutta yritystoimintaa (esim. tukipalveluita, osuuskuntatoimintaa, 

yhteiskunnallista yrittäjyyttä)

• Uusia rahoitusratkaisuja tai kustannussäästöjä

• Resurssit voivat vahvistua eri sektoreiden yhteistyöllä

• Digitaalisia työkaluja ja palveluja käyttöön



Ota yhteyttä!

Seija Korhonen
Projektipäällikkö
seija.korhonen@mansikkary.fi
050 567 8728

Elina Huerta
Kumppanuuskehittäjä
elina.huerta@mansikkary.fi

050 511 8490
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