Ohuesta osallistumisesta
yhteiseen
ongelmanratkaisuun
Tiekartta kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea

Hei viheliäisten
haasteiden ratkaisija!

Kimurantteja ongelmia kukaan ei pysty ratkaisemaan yksin.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, luontokato, väestöryhmien
eriytyminen ja kaupunkien maankäyttöpaineet vaativat erilaisten
tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä eri toimijoiden,
kuten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, viranomaisten ja
yritysten välillä.
Oletko ongelmanratkaisuprosessin koollekutsuja? Julkaisu
auttaa suunnittelemaan näiden prosessien kehittämistä
yhteistoiminnallisiksi.
Oletko ongelmanratkaisun muu osapuoli tai yhteistoiminnan
edistämisestä kiinnostunut? Julkaisu antaa ajatuksia siihen,
miten voit itse ja miten organisaatiosi tai yhteisösi voi toimia
suhteessa yhteisen ongelmanratkaisun prosesseihin.

Julkaisu kokoaa ideoita ja käytännön
kokemuksia CORE -hankkeesta, jossa on
tutkittu ristiriitojen sovittelun ja yhteisen
ongelmanratkaisun mahdollisuuksia
ympäristökysymysten käsittelyssä.

Julkaisun Google Slides -versiota voi käyttää suoraan
koulutusdioina. Materiaalipankki tarjoaa syventävää tietoa.
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Yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja
Jyväskylän metsissä
”Ilman ulkopuolista sovittelijaa
oltaisiin ehkä juututtu niihin
umpikujiin”.
– Jyväskylän metsäohjelmaprosessin osallistuja

Jyväskylän metsäohjelma laadittiin yhteistyössä
kaupungin viranomaisten, metsäsektorin, tutkimuslaitosten ja ympäristö- ja asukasjärjestöjen voimin.
Ohjelma onnistui nivomaan yhteen metsien
suojelun laajentamisen sekä talousmetsien hoidon
periaatteet strategisiksi linjauksiksi. Laajemman
yleisön näkemyksiä selvitettiin karttapohjaisella
kyselyllä, jonka pohjalta uudistettiin mm.
virkistysmetsien hoitoa.
Prosessi oli joidenkin toimijoiden mielestä raskas,
mutta kaikki olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Kuten
eräs osallistuja kiteytti: “Lopputulema on oikein
hyvä, seisotaan kaikki sen ohjelman takana”.
Onnistumisen avaintekijöitä olivat toimijoiden vahva
sitoutuminen prosessiin sekä ulkopuolinen fasilitointi. Osallistujien mukaan fasilitaattori piti
keskustelun raiteilla ja huolehti siitä, että kaikki
näkökulmat otettiin huomioon. Erään osallistujan
mukaan “tää oli reiluudessaan ihan toiselta
planeetalta kuin aiemmat osallistuvat
metsäohjelmaprosessit”.
Lue lisää täältä
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Yhteistoiminnassa osapuolet
yhdistävät voimansa
Viheliäisten haasteiden ratkaiseminen lähtee
sen tunnistamisesta, että ratkaisu vaatii muiden
hyväksyntää, päätöksiä, osaamista tai resursseja.
Ympäristöä koskevassa päätöksenteossa vielä yleinen
“ohut osallistuminen”, kuten lausuntojen antaminen
jo pitkälti tehdyistä ratkaisuista, ei useinkaan riitä.
Vaatiiko tilanne yhteistoimintaa vai osallistumista?
Vaiko vain kuuntelua tai tiedon jakamista? Seuraavan
sivun kaavio auttaa tunnistamaan tilanteeseen
sopivan toimintatavan.
Lue lisää:
Kimurantit ongelmat kutsuvat monipuolistamaan
toimintatapoja

kuulemistilaisuus

lausuntopyyntö

Ohut
osallistuminen

osapuolet yhteistyössä ongelmanmäärittelystä
päätöksentekoon ja toimeenpanoon
Yhteistoiminta
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YHTEISTOIMINNAN “RATAPIHA”: ASKELEET ONGELMAN ÄÄRELTÄ
RATKAISUN TOIMEENPANOON

Ongelmien hetteikkö:
määrittele ongelma

Vaatiiko
ongelman
ratkaisu
muita?

Toteuta
itse,
ilman
osallisia

Ei

Kyllä
Osallistamisen ja yhteistyön valinnat

Ovatko
osallisten
näkemykset
tiedossa?
Kyllä

Ei

Tarvitaanko yhteistä
ongelmanratkaisua ja
toimeenpanoa?

Onko
sidosryhmien
sitoutuminen
olennaista?

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Jaa
tietoa

Kuuntele
ja kokoa
näkemykset

Kutsu
osallistu
maan

Päätä ja
toteuta
yhdessä

Tiedottaminen

Kuuleminen

Osallistaminen

Yhteistoiminta
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Kuulemisessa osallisilta
kootaan tietoa esimerkiksi
heidän tarpeistaan.

Yhteistoiminnassa osapuolet määrittelevät ja ratkaisevat
ongelmaa yhteistyössä ja voivat sitoutua ratkaisun
toimeenpanoon.

Kuulemista laajemmassa
osallistamisessa osalliset
osallistuvat esimerkiksi työpajatyöskentelyyn. Kuuleminen ja
osallistaminen voivat puoltaa
paikkaansa, jos niiden
tarkoituksesta on selvä yhteinen
käsitys, niissä syntyvää tietoa
todella hyödynnetään
prosessissa ja osalliset näkevät
osallistumisen vaikutuksia.

Yhteistoiminta on tyypillisesti:

Osallistaminen toimii ammattikielessä, osallisille viestiessä on
ihmisläheisempää puhua esim.
osallistumisesta tai mukaan
tulemisesta.

●
●
●
●
●

Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä
(ei vain yksittäinen tilaisuus)
Fasilitoitua (ei vain puheenjohtajan vetämää)
Neuvottelevaa (ei “osallistamista”)
Ongelmanratkaisua (ei vain keskustelua)
Yhteistyötä (ei vain kokoustamista)

Yhteistoiminnalla on julkisluonteinen tavoite eli se ei käsittele
vain yksityisiä intressejä. Yhteistoiminta tähtää konsensusratkaisuihin, ei äänestyspäätöksiin.
Lue lisää:
Mihin yhteistoiminta sopii ja missä sitä tarvitaan erityisesti?
Miten yhteistoiminta eroaa puntaroivasta demokratiasta?
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Susirauhaa rakentamassa
”Keskustelu on noussut hyvin
pois aiempien vuosien poteroista.
Ketään osapuolta eri väheksytä,
opetellaan ymmärtämään eriäviä,
jopa ristikkäisiä mielipiteitä ja
keskustellaan vaihtoehdoista niin
kauan, että yhteinen ratkaisumalli löydetään.”
– Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja
Heli Siitari ja Luonto-Liiton susiryhmän
puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla,
Maaseudun Tulevaisuus 11.1.2019

Susikannan hoitosuunnitelman päivityksen
tavoitteena oli parantaa sidosryhmien vuorovaikutusta pitkään jatkuneissa kiistoissa. Prosessin
käynnistyessä sidosryhmät määrittivät itse ne
asiakysymykset, joista oli tarkoitus keskustella.
Kaikki valitut teemat käytiin läpi talven kuluessa.
Aluksi käytiin avointa keskustelua ilman painetta
saavuttaa yhteisymmärrystä. Myöhemmin löydettiin
mahdollisuuksia yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin.
Alueellisten tilaisuuksien avulla saatiin palautetta ja
tietoa paikallisesti tärkeistä näkökohdista.
Prosessiin osallistuneet kokivat yhteisen työskentelyn
rakentavaksi ja ymmärrys susiasioista laajeni, vaikka
ponnistelun tulokset eivät saavuttaneetkaan kaikkien
sidosryhmien sisällä laajempaa hyväksyntää.
Osapuolten välille kuitenkin syntyi yhteistoimintatahtoa ja opittiin uusia tapoja käydä keskustelua
kiistanalaisesta aiheesta.
Lue lisää täältä
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Yhteistoiminta julkisen
hallinnon näkökulmasta
Julkinen hallinto tarvitsee yhteistoimintaa
saadakseen aikaan perusteltuja, asioiden
monimutkaisuuden paremmin huomioivia ja laajasti
hyväksyttyjä päätöksiä ja mahdollistaakseen
resurssien yhdistämisen päätösten toimeenpanossa.
Yhteistoiminta voi myös vähentää esimerkiksi
muutoksenhakuna näkyviä vastakkainasetteluja ja
siten riskiä hankkeiden viivästymiselle.
Poliittisten päätöksentekijöiden rooli on tärkeä
olosuhteiden luomisessa yhteistoiminnalle.

Moniammatillinen
yhteistyö
poliisin arjessa

Jyväskylän
metsäohjelma
– yhteisesti
hyväksyttyjä
ratkaisuja

Collaborative
Public Managerkoulutus

Rahankeräyslain valmistelu:
sidosryhmät
löysivät
ratkaisun

Iijoen
vesistövisio
– yhteinen
toteutus
mahdollistui
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Paikallisen yhteistyömallin
mahdollisuudet
kaivospaikkakunnalla
”Yhteistyön avulla voitaisiin
ennakoida ja varautua erilaisiin
skenaarioihin sekä varmistaa,
että hyödyt ja haitat jakautuvat
oikeudenmukaisesti”
– Kartoitusraporttia varten haastateltu
sidosryhmän edustaja

Paikallisen kaivostoiminnan laajentuessa oli
Sodankylässä tunnistettu tarve kasvattaa kaivostoiminnasta saatavia yhteisiä hyötyjä ja minimoida
sen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia paikallistasolla.
CORE-hankkeessa selvitettiin sopimuspohjaisen
yhteistyön mahdollisuuksia yhtiöiden, kunnan
ja sidosryhmien näkökulmista. Selvityksessä
tunnistettiin paikalliselle yhteistyölle mahdollisuuksia
mm. vesistövaikutusten yhteisseurannassa, kaivostoiminnan paremmassa ennakoinnissa, paikallisen
kaivosfoorumin järjestämisessä ja sidosryhmien
välisen viestinnän parantamisessa, sekä paikallisten
kaivosten alihankintayritysten osaamisen
kehittämisessä.
Lue lisää täältä
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Yhteistoiminta yritystoiminnan
näkökulmasta
Yritystoiminnan kannalta yhteistoiminnallisuus on
yhteiskuntavastuun toteuttamista. Yhteistoiminta
lisää hyväksyttävyyttä ja houkuttelee vastuullisuutta
arvostavia asiakkaita ja työntekijöitä. Se helpottaa
sosiaalisen toimiluvan saamista, mikä puolestaan
tukee kaavoitus- ja lupaprosessien etenemistä ja
pienentää riskiä kaava- ja lupavalituksista. Konfliktien
lieventäminen vähentää transaktiokustannuksia.
Yhteistoiminnassa jaettu arvonluonti ja muu kuin
taloudellinen arvo tulee näkyväksi, ja luovien
ratkaisujen löytäminen mahdollistuu.

Sodankylä:
Yhteistyötä
kaivostoiminnan
alalla

Lupapiste:
digitaalinen
palvelu luotiin
yhteistyössä

Muovipussit:
Green Deal
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Arvostusta vesistöille
Keski-Suomessa
– viranomainen resursoi
kansalaistoimijan yhteisten
tavoitteiden toteuttajaksi
“Uudenlaisella lähestymistavalla
haluttiin valtuuttaa kansalaisjärjestö
koordinoimaan ja tekemään konkreettisia toimenpiteitä vesistöjen ja
järviluonnon hyväksi. […] Järvipäivät
tapahtumineen vastasi hyvin KeskiSuomen liiton uudelle toimintamallille asetettuja tavoitteita.”
–Ympäristöpäällikkö Reima Välivaara,
Keski-Suomen liitto, teoksessa Järvipäivät 2019 (pdf), toim. Möttönen &
Niemi, s. 69–70.

Asukkaat Saarijärven reittivesillä olivat jo
kauan kokeneet vesiensä laadun heikentyvän.
Aktiivit perustivat Pelastetaan Reittivedet ry:n (PRV)
vuonna 2011 pilaantumista vastustamaan.
Keski-Suomen liitto valtuutti kansalaistoimijat
kohentamaan keskisuomalaisten vesien arvostusta.
PRV:n johdolla Suomen luonnonsuojeluliitto, ProPäijänne, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja COREhanke järjestivät kolmipäiväisen Järvipäivät 2019
-tapahtuman.
Kokeilu lisäsi kansalaisyhdistysten tunnettuutta
ja toimintamahdollisuuksia ja tuotti samalla
esimerkin siitä, kuinka viranomaiset voivat valtuuttaa
ja resursoida kansalaistoimijan maakunnalliseen
kehittämistyöhon. Työ jatkuu PRV:n uudella
hankkeella “Taimen takaisin Saarijärven reitille”.
Lue lisää täältä
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Yhteistoiminta kansalaistoiminnan
näkökulmasta
Kansalaistoiminnassa yhteistoiminta avaa
mahdollisuuksia vaikuttaa. Yhteistoiminta laajentaa
osallistujien joukkoa ja voi purkaa asetelmia, joissa
vaikuttamaan pääsevät toistuvasti samat tahot.
Kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja yhteisöt tuovat
omat tavoitteensa ja osaamisensa mukaan yhteistoiminnallisiin prosesseihin. Kuten muutkin
osapuolet, nekin joutuvat pohtimaan suhdettaan
yhteistyöhön.

Viranomainen
resursoi
kansalaistoimijan KeskiSuomessa

Kansalaisraati
soiden
käytöstä EteläPohjanmaalla

Kansalaisenergia-areena
– yhteistä tiedontuotantoa
murrospoluilla
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Huomio osapuolten
tarpeisiin ja intresseihin
Erilaisia tavoitteita ajavat osapuolet takertuvat
usein omiin ja toistensa vaatimuksiin ja
kannanottoihin. Valmiit ratkaisuehdotukset
johtavat helposti juupas-eipäs-kinaamiseen ja
huonoihin kompromisseihin.
Parempia ja luovempia ratkaisuja voi löytyä,
jos osapuolet pystyvät ymmärtämään
paremmin sekä omia että toistensa tarpeita ja
rakentamaan näihin vastaavia ratkaisuja.
Lue lisää:
Yhteistoiminnan logiikka

Näkyvä,
ääneen lausuttu

Vaatimukset,
valmiit ratkaisuehdotukset

Intressit
Näkymätön,
puhumaton
Tarpeet
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Yhteistoiminnan
edellytykset
Edellytykset yhteistoiminnalle ovat hyvät, kun…
●
●
●
●
●

●
●

Osallistuminen on vapaaehtoista
Osapuolet ymmärtävät olevansa
riippuvaisia toisistaan
Yhteistyö tähtää yhteiseen hyötyyn
Osapuolten välille on mahdollista syntyä
luottamusta ja vastavuoroisuutta
Osapuolilla on riittävät resurssit
yhteistoimintaan (valmiiksi tai järjestetty
kyseistä prosessia varten)
Osapuolilla on tarvittavaa osaamista
Mukana on neutraali fasilitaattori
huolehtimassa, että osapuolet jakavat
vastuun prosessista ja lopputuloksista

“Periaatteita ja työkaluja voi hyvinkin
soveltaa eri mittakaavan prosesseihin ja
asioihin: oli kyseessä pienempi työpaja,
haastattelukierros, pienempi kokous,
hanke, isompi sidosryhmätilaisuus tai
suunnitteluprosessi.”
– Collaborative Public Manager
-koulutuksen osallistuja
“Se pieni skeptisyys mikä alussa oli kyllä
hävis aika äkkiä, et sit huomas et hei
näähän oikeesti kuuntelee täällä ja on
aidosti kiinnostuneita kokemuksista.”
– Rahankeräyslain valmistelun osallistuja
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Yhteistoiminnallisen
kapasiteetin
kehittäminen
Yhteistoiminnallinen kapasiteetti kuvaa
niitä edellytyksiä ja kyvykkyyksiä, jotka
mahdollistavat eri toimijoiden välisen,
yhteisen ongelmanratkaisun ja haluttujen
tulosten saavuttamisen.

Hallintojärjestelmän kapasiteetti
Päätöksenteon prosesseissa ja toimijaverkostoissa on
huomioitu avoimuus ja moninäkökulmaisuus sekä
vallan ja vastuun jakaminen.
Osapuolten välinen kapasiteetti
Osapuolilla on toimiva keskusteluyhteys ja
luottamusta toisiinsa. Yhteistyöprosessit tukevat
yhteistä ongelmanratkaisua ja mahdollistavat
jaetun oppimisen.
Organisaation kapasiteetti
Organisaation käytännöt ja kulttuuri tukevat
ratkaisujen muotoilua yhdessä muiden kanssa.
Virheistä opitaan ja asiantuntijoihin luotetaan.
Yksilön kapasiteetti
Yksilöllä on hallussaan yhteistoiminnan kannalta olennaiset
henkilökohtaiset taidot, ymmärrys
haasteista ja toisten näkemyksistä sekä
avoin suhtautuminen yhteistyöhön.
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Käänne yhteistoiminnallisuuteen
tarvitsee suunnannäyttäjiä

Avaintekijät ovat niitä henkilöitä, jotka ovat
valmiita panostamaan ja sitoutumaan yhteistyöhön. He raivaavat tietä yhteistoiminnalle
ja johtavat prosesseja omaa asemaansa ja
kokemustaan hyödyntäen.
“Vaatii omaa panostusta ja kiinnostusta,
että yhteistyö korostuu työssä.”
– Collaborative Public Manager
-koulutuksen osallistuja
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Tarua ja totta
yhteistoiminnasta
Yleisiä uskomuksia
●

●
●
●
●

Ihminen on joko yhteistyökykyinen ja yhteistä
etua ajatteleva tai yhteistyökyvytön ja oman
edun ajamiseen keskittyvä.
Yhteistyössä on luovuttava omista eduista.
Toimivassa yhteistyössä ei synny kiistoja
tai jännitteitä.
Yhteistyö hidastaa asioiden etenemistä
eikä tuota lisäarvoa.
Yhteistoiminta on näennäisvaikuttamista.

Aidossa yhteistoiminnassa
●

●
●
●
●
●

Ei ole kiellettyä edistää omia tarpeita ja intressejä
kunhan huomioi myös muiden tarpeet ja
intressit.
Yhteistyö voi auttaa omien tavoitteiden
saavuttamisessa.
Yhteistyö ei vaadi toisten tarpeiden asettamista
omien edelle.
Osapuolilla on paremmat edellytykset kiistojen ja
jännitteiden käsittelyyn.
Yhteistyö voi sujuvoittaa asioiden etenemistä ja
jopa nopeuttaa uusien ratkaisujen löytämistä.
Parhaimmillaan yhteistyö on vaikuttavaa.
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Yhteistoiminnan
käytäntöjä
Suomeen sopivia yhteistoiminnan käytäntöjä on kehitetty ja niitä kannattaa hyödyntää. Lainsäädännön
antamista puitteista käytäntöjen hyödyntämiselle on tietoa täällä. Collaborative Public Manager osaajayhteisö verkostoi ja tukee yhteistoiminnalliseen hallintaan kouluttautuneita Suomessa.
Vaiheistettu neuvottelu
Kärjistyneissä konflikteissa on hyötyä vaiheistetusta
neuvottelusta, jossa tunnistetaan ongelman kannalta
olennaiset sidosryhmät, rakennetaan prosessin pelisäännöt ja
yhteinen tietopohja, ja neuvotellaan kaikille hyväksyttävistä
ratkaisuista ja niiden toteutuksesta. Kolmas neutraali osapuoli
auttaa kiistan osapuolia löytämään yhteisesti hyväksyttävän
ratkaisun. Valmistelija voi omaksua aktiivisen kuuntelijan
roolin ja jättää tilaisuuden vetämisen ulkopuolisen
fasilitaattorin tehtäväksi.

Sidosryhmäanalyysi tunnistaa yhteistoiminnallisen
prosessin kannalta keskeiset osapuolet ja heidän intressinsä,
joiden huomioiminen on tavoiteltavan lopputuloksen
kannalta kriittistä.
Yhteisessä tiedontuotannossa osapuolet sitoutuvat jakamaan
osaamistaan ja rakentamaan yhteistä tietopohjaa. Tätä vaihetta
voidaan tukea esimerkiksi murrosareenatyöskentelyllä.
Osallistumisprosesseissa voi hyödyntää “käänteistä oppimista”:
Osallistujat perehtyvät ongelmaan ja määrittelevät omat
tietotarpeensa ja viranomaiset ja tutkijat tarjoavat selkokielisiä
vastauksia osallistujien kysymyksiin.
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Yhteistoiminnalliset alustat
Oregonin hallinnossa
”Hallinnon tehtävänä ei ole
toteuttaa politiikkaohjelmia, vaan
ratkaista ongelmia.”
– John Kitzhaber, Oregonin kuvernööri
1995–2003 ja 2011–2015

Oregonissa yhteistoiminnallisia menetelmiä
hyödynnetään systemaattisesti osavaltion hallinnossa.
Yksittäisten ongelmien ratkaisun sijaan puhutaan
yhteistoiminnallisista alustoista (collaborative
platforms), jotka rakentavat pitkäjänteisesti monenvälisiä ongelmanratkaisuprosesseja eri aloilla ja
alueilla. Tällaisia alustoja on rakennettu 1990-luvulta
alkaen luonnonvarojen hallinnan (vedet ja metsät)
tarpeisiin ja myöhemmin myös koulutuksen,
terveydenhuollon ja alueiden kehittämisen sektoreille.
Osavaltion hallinnolla on tukenaan myös erityinen
yhteistoiminnallisen hallinnan asiantuntijaorganisaatio
National Policy Consensus Center (Portland State
University), joka suunnittelee ja toteuttaa konfliktin- ja
ongelmanratkaisuprosesseja.
Tiedot Oregonin yhteistoiminnallisista
alustoista on koottu “Atlakseen”
https://atlasofcollaboration.org/about

ASKELMERKKEJÄ YHTEISTOIMINNALLISELLE KÄÄNTEELLE – kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea
katso täältä askelmerkkien tarkemmat kuvaukset

Eri tasojen
kapasiteettien
kehittyminen
(ks. s.16)
Kokemusten
ja tiedon
jakaminen

Tarpeen
tunnistaminen,
tilannekuva

Kokeilut

Hyviä
käytäntöjä
tarjolla

Kapasiteetin
kehittäminen,
resurssien
turvaaminen

Toimintatapojen
vakiintuminen
eri sektoreilla

Osaamisen
jakaminen ja
päivittäminen
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Laajempia
ympäristöja muita yhteiskunnallisia
ongelmia
ratkaistu
– kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea

Johtamisen
rutiinien
kehittyminen
Järjestelmätaso

Yhteistoiminnan
merkityksen
ymmärtäminen

Tarpeen
tunnistaminen,
tilannekuva

Osaamisen
kehittäminen ja
soveltaminen

Osaamisen
jakaminen ja
päivittäminen

Yhteinen taso
Organisaatiotaso
Yksilötaso
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Aloita muutoksen tekeminen
vaikka näin:
Aloita
●

●
●

Lopeta
keskustele toimintasi kannalta tärkeimpien
toimijoiden kanssa siitä, mitä teidän tulisi tehdä
yhdessä
osallistu fasilitointikoulutukseen
kutsu yhteistoiminnan osaaja kahville

●
●

●
Kasvata
●
●
●

ymmärryksen luomista kysymällä
ja kuuntelemalla
turvallista ilmapiiriä, joka mahdollistaa
ideoiden esittämisen
yhdistävien asioiden etsimistä

yksin puurtaminen siellä, missä tarvitset
välttämättä muita mukaan
osallistaminen ilman selvää tarkoitusta ja
mielekkäitä rooleja osallistujille, varsinkin
jos edustat julkista hallintoa
vaikeiden kysymysten väistely

Vähennä
●
●
●

ajattelua, että ratkaisu on keksittävä itse
oletuksia toisten ajattelusta – sen sijaan
kysy ja kuuntele
keskittymistä toisten asemiin – kiinnostu sen
sijaan perimmäisistä intresseistä
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Syvennä ymmärrystäsi yhteistoiminnan
lähestymistavoista
Kehittyvä yhteistoiminnan materiaalipankki tarjoaa
syvempää tietoa yhteistoiminnan lähestymistavoista
ja menetelmistä, esimerkkejä niiden soveltamisesta
ja linkkejä lisätietolähteisiin. Voit kommentoida ja
ehdottaa sisältöä kommenttitoiminnolla.
CORE on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen
neuvoston rahoittama hanke. Julkaisu perustuu
hankkeessa tehtyyn tutkimukseen ja keskusteluihin
syksyllä 2020 ja keväällä 2021 järjestetyissä
tilaisuuksissa. Työssä on ollut mukana julkisen
hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten
edustajia. Tiekartassa ja materiaalipankissa esiintyvät
sitaatit ovat työhön osallistuneiden huomiota ja
oivalluksia matkan varrelta.
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“Kokonaisarvio niin, mun mielestä se meni tosi hyvin.
Oli jopa sieltä pois tullessa joskus sellanen, että vau
että suomalainen yhteiskunta toimii ja tää on
demokratiaa ja tää on järkevä tapa valmistella.”
– Rahankeräyslain valmistelun osallistuja

