Oikeusministeriön verkkodemokratiapalvelut

demokratia.fi – demokratiatieto ja -palvelut yhdestä
osoitteesta
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Demokratiapalvelut ja niiden toiminnot
Aloiteoikeus: kansalaisaloite.fi, hyvinvointialuealoite.fi, kuntalaisaloite.fi
Keskustelu ja kyselyt: otakantaa.fi
Deliberatiiviset keskustelut: digiraati.fi
Lausuntopyynnöt ja lausunnot: lausuntopalvelu.fi
Puolueen perustaminen: puoluerekisteri.fi
Tietoa demokratiasta ja osallistumiskanavista: demokratia.fi
Tieto vaaleista ja vaaleja koskevat materiaalit ja lomakkeet: vaalit.fi
Tiedot ja palvelut löytyvät myös Suomi.fi:stä:
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudetja-vaikuttaminen
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Hyvinvointialueen aloiteoikeus
30 § Aloiteoikeus
Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Aloitteessa on oltava kunkin aloitteen tekijän osalta perusteet, joista käy ilmi hyvinvointialueen jäsenyys. Aloitetta
käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi.
Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa.
Aluevaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
31 § Hyvinvointialueen kansanäänestys
Aluevaltuusto voi päättää, että hyvinvointialueen toimivaltaan kuuluvasta asiasta toimitetaan hyvinvointialueen
alueella neuvoa-antava kansanäänestys. Aluevaltuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa kansanäänestys, ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen.
Aloitteen tekemiseen kansanäänestyksen toimittamisesta tarvitaan vähintään kolme prosenttia 15 vuotta
täyttäneistä hyvinvointialueen asukkaista. Aluevaltuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa
tarkoitettu kansanäänestys. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille
tilaisuus tulla kuulluiksi.
Kansanäänestyksen toimittamisesta säädetään hyvinvointialueilla ja kunnissa toimitettavissa neuvoa-antavissa
kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (656/1990).
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Hyvinvointialoitepalvelun kehittäminen
• Oikeusministeriö toteuttaa aloitepalvelun yhteistyössä hyvinvointialueiden
kanssa

• Palvelumuotoiluprosessi toteutetaan 4-6/2022
• Aloitepalvelun vaatimusten määrittely: syksy 2022
• Aloitepalvelun tuottaminen syksy 2022- syksy 2023. Palvelun tuottajana
toimii Visma Oy. Palvelun omistajana OM. Palvelusta vastaa OM ja
Oikeusrekisterikeskus (ORK)

• Aloitepalvelun on tarkoitus valmistua syksyllä 2023
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Digiraati
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Digiraati
•

Digiraati otetaan nyt pilottikäyttöön (kehitysversion lanseeraus viikolla 15), pilotointia ja
jatkokehitystä tehdään v. 2022-2023 ajan

•

Digiraadin ympärille ollaan kehittämässä toimintamallia, jonka avulla tuetaan erityisesti
heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun

•

toimintamallin kehittämistä tehdään yhdessä nuorten osallisuuden osaamiskeskuksen (OSKE) ja
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen

•

kehitystyöhön osallistuu myös Tampereen yliopiston ALL-YOUTH-tutkimushanke; Digiraatikonsepti perustuu ALL-YOUTH-hankkeen kehittämään malliin ja prototyyppiin

•

pilottivaiheeseen otetaan mielellään mukaan muutama hv-alue, mutta laajamittaisesti palvelu
on kaikkien hv-alueiden käytössä vasta 2023 loppupuolella

•

pilottivaiheeseen osallistumisesta kiinnostuneet hv-alueet voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen
demokratia.om@gov.fi

•

Digiraati toimii nyt alkuvaiheessa omana, itsenäisenä palvelunaan, mutta se on jossain vaiheessa
tarkoitus integroida osaksi otakantaa.fi-palvelua

•

Digiraati on nyt suunnattu etupäässä lapsille ja nuorille, mutta sen kohderyhmää on
myöhemmin tarkoitus laajentaa myös muihin ikäryhmiin
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Räätälöitävyys
RSS ja Widget (leijuke)

• Widget (leijuke) - ja RSS-toimintojen avulla palveluita ja hankkeita voidaan
esittää muissa verkkopalveluissa, verkkosivuilla ja esim. uutiskirjeissä

• Sisältöä näyttävän widgetin eli leijukkeen avulla voidaan näyttää palvelun
sisältöä toisessa palvelussa tai verkkosivustolla. Toiminnot siirtyvät
automaattisesti leijukkeessa määritetyn kunnan tai hyvinvointialueen
vastaaviin toimintoihin

• Leijukkeen kaikki linkit aukeavat selaimessa uuteen välilehteen ja käyttäjä
ohjataan palvelun puolelle

• Leijukkeen sisältö päivittyy palvelun sisällön mukaan automaattisesti
muutaman minuutin viiveellä
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Esimerkki: demokratiapalvelut hyvinvointialue X:n verkkosivulla

Aloitteet

Keskustelut, raadit
ja kyselyt
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