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AikatauluTavoitteet ja tehtävät, syksy 2022
- Vahvistetaan hyvinvointialueiden osallistumisen 

rakenteiden pohjaa, joka mahdollistaa uusien 
vaikuttamisen tapojen käyttöönoton ja kytkemisen 
päätöksentekoon
 Sitran asiantuntijat tulevat mielellään keskustelemaan 
valtuustojen kanssa asukasosallistumisen merkityksestä

- Tuetaan osallisuusohjelmaan käyttöönotossa
 Koulutus, info, eri teemaiset tilaisuudet syksyn ajan 

- Kehitetään yhdessä eri alueille sopivia uusia osallistumisen 
tapoja ja demokratiainnovaatioita
 Osallistutaan menetelmien tuotekehitykseen ja seurataan 
Sitran kokeilurahoitukseen valittujen ideoiden etenemistä

- Muodostetaan yhteinen tahtotila ja sparrataan toisiamme 
hyvinvointialueiden demokratian ja osallistumisen 
vahvistamisessa
 Jaetaan parhaat opit ja käytännöt

- Muut yhteisesti sovittavat asiat

- Syksyn kick-off
lähitapaamimem
Helsingissä 31.8.2022 

- Ryhmä kokoontuu             
1-2 krt/kk 



Sitran kysely hyvinvointialueille
• Sitran alustava kysely hyvinvointialueille                      

asukasosallistumisesta ja kiinnostuksesta lähteä 
kokeilemaan ja juurruttamaan käytäntöön uusia 
osallistumisen menetelmiä.

• Vastauksia 17 alueelta 
• Käymme yhteiset keskustelut kaikkien vastanneiden kanssa
• Tarjottu samalla alueille mahdollisuutta kutsua Sitran 

asiantuntijat keskustelemaan uusien aluevaltuutettujen 
kanssa perehdytyksiin asukasosallistumisen merkityksestä 
ja uusista osallistumisen tavoista 

 14 aluetta toivoi yhteydenottoa



Mitä uutta osallistumisen menetelmää olisit 
kiinnostunut kokeilemaan alueellasi?

*Digitaaliset ratkaisut, nuorille soveltuvat menetelmät ja digitaalinen järjestöpaneeli



Asukasosallistuminen hyvinvointialueen ja 
kunnan elinvoiman voimavarana 
19.6. klo 9.00-11.00

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäjinä 1.1.2023.
Tällä hetkellä alueilla valmistellaan laajalla rintamalla myös 
niiden demokratia- ja osallisuusrakenteita sekä osallistumisen 
ohjelmia.
Missä nyt siis mennään tässä työssä? Miten alueilla ajatellaan 
työn edistymisestä ja millaisia demokratian ja osallisuuden 
rakenteita niihin on muodostumassa? Entä mitä asioita nousee 
esille demokratian ja osallisuuden osalta kuntien ja 
hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä?
Näistä puhutaan Kuntademokratiaverkoston ja Sitran 
webinaarissa 10.6.2022 klo 9.00-11.00.
Ilmoittaudu mukaan tästä viimeistään 8.6.2022,               
niin saat kaleteriisi tapahtuman osallistumislinkin. 
Tilaisuuden ohjelma täsmentyy lähiaikoina.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FEventParticipation%2FEventPublic%2F0d7b8060-65c0-4b61-bd2d-fef5c4fbda42%3FdisplayId%3DFin2559924&data=05%7C01%7Celina.eerola%40sitra.fi%7C1e8cba14b7e1479175ce08da388e85a7%7Cb01220f1ab94493686d7f3b40f38f4b7%7C0%7C0%7C637884482613572491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WTaLoA4RE2pD9Lk6CF3WLEVqfr11Pb4BhtDdpPMsCOY%3D&reserved=0


Hyvinvointialueiden hallitusten puheenjohtajisto
kutsuttu Helsinkiin 15.6. 

Tilaisuutta isännöivät valtionvarainministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö ja Sitra



sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund
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