
6. Sidosryhmien osallistaminen

6.1   Sidosryhmien tunnistaminen 

On tärkeä tunnistaa ne sidosryhmät, jotka voivat olla auttamassa ja tukemassa yhteisön 
suunnittelua ja toimintaa. 

Sidosryhmiin voivat kuulua ihmiset, ryhmät, yhdistykset ja organisaatiot, jotka ovat 
kiinnostuneita yhteisöstä tai siitä toiminnasta, jota yhteisö tekee. Sidosryhmiin kuuluvat kaikki 
ne tahot, jotka vaikuttavat tai ovat kytköksissä yhteisöön tai toimintaan, jota yhteisö on 
suunnitellut toteuttavansa. 

Sidosryhmistä ja yhteistyöstä voit lukea lisää Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla-oppaasta. 
https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia_opas_kylatoimijoille_0.pdf 

Sidosryhmä-kartan avulla yhteiskunnallinen yritys voi ymmärtää keitä liittyy kehitettävän 
tuotteen tai palvelun kehittämiseen, mitä se heille merkitsee ja mitkä ovat heidän tarpeensa. 
http://toolkit.designthinking-socialup.eu/fi/sidosryhm%C3%A4-kartta 

“Yhteisön sidosryhmiä ovat kaikki ne ihmiset, ryhmät, yhdistykset, organisaatiot ja 

yritykset, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteisöstä tai sen toiminnasta tai ovat 

tekemisissä yhteisön tai sen toiminnan kanssa. Sidosryhmät voivat vaikuttaa tai niihin 

vaikutetaan yhteisön toiminnan, tavoitteiden tai toimintakäytänteiden kautta. Tärkeimpiä 

sidosryhmiä ovat asukkaat, alueella toimivat yhdistykset ja ryhmät, kehittäjät, hallinto-

organisaatioissa (kuten kunta) työskentelevät henkilöt, yrittäjät, valtuutetut ja muut 

ryhmät, joiden kautta yhteisölle voidaan hankkia voimavaroja ja resursseja toimintaan.” 

http://neighborhoodeconomics.org/community-stakeholders/ 

6.2 Sidosryhmien motivaatioiden ymmärrys auttaa tuen saamisessa ja ristiriitojen 

ratkaisemisessa 

Sidosryhmien osallistaminen tuo yhteisön suunnitelmien toteuttamiseen apua ja tukea sekä 
auttaa tunnistamaan mahdolliset haasteet ja ristiriidat. Osallistamisen avulla on mahdollisuus 
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selvittää sidosryhmien motiivit olla mukana yhteisön kehittämisessä, jolloin on helpompi ottaa 
käyttöön parhaat toimintatavat ja tunnistaa mahdolliset ristiriidat tai haasteet, joita 
paikallisyhteisön kehittämiseen liittyvät toimet saattavat nostaa esiin. 

Lisää tietoa: http://toolkit.designthinking-socialup.eu/fi/sidosryhm%C3%A4-kartta 

6.3  Sidosryhmien osallistamisen kautta saatavat hyödyt 

Sidosryhmien avulla yhteisön toimintaan voi saada uusia näkemyksiä ja näkökulmia, joita ei 
muuten olisi otettu huomioon. Osallistamalla sidosryhmät mukaan yhteisön toimintaan jo 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehostetaan yhteisön toimintaa. Tällöin useat tahot ovat 
tietoisia siitä, millaisia toimia yhteisössä ollaan suunnittelemassa ja tekemässä, joten syntyviin 
mahdollisuuksiin osataan tarttua ensi tilassa. Sidosryhmien kautta saadaan myös tietoa 
ongelmista tai haasteita, joihin voidaan näin ollen varautua etukäteen. 

Osallistamalla mahdollisimman monipuolisesti eri sidosryhmiä vahvistetaan samalla yhteisöä ja 
varaudutaan erityisesti tilanteisiin, jossa esiintyy haasteita ja ristiriitoja. Sidosryhmien 
sitoutumisella saavutetaan suuremmat hartiat. Sidosryhmien verkostojen avulla voidaan myös 
vakuuttaa muita tahoja suunnitelmien ja toiminnan toimivuudesta, joka auttaa tulevaisuudessa 
uusien toimijoiden osallistamisessa. 

6.4 Esimerkkejä 

Vinkkejä kunnille yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä 

https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ytya_vinkkivihko_final.pdf 
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