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• Hallintosääntöjen päivittäminen on edelleen kesken – ensimmäiset
versiot hyväksytty
• Ei välttämättä osallisuudesta mainintaa – voi tulla seuraavassa versiossa
• Osallisuus näyttäytyy monimuotoisena ja osin keskeneräisenä toistaiseksi
• Myös toimintakulttuurin rakentamisella on kytkös osallisuuden
toimivuuteen ja toisinpäin
• Alueilla ei välttämättä vielä varsinaista vastuuhenkilöä esim. osallisuudelle
• Myöskään organisaatiorakenteita ei ole hyväksytty kaikilla alueilla

• Alueet ovat erilaisia – osallisuudelle ei ole olemassa yhtä
samanlaista rakennetta
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• Suurimmalla osalla alueista osallisuus on huomioitu
hallintosäännössä ja/tai erillisessä osallisuusohjelmassa
• Osalla alueista osallisuus vahvasti kirjattuna
hyvinvointialuestrategiaan tai palvelustrategiaan
• Voi olla kytkettynä myös viestinnän, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen
yhteyteen

• Osallistumisen raportointi voi tapahtua osana hyvinvointikertomusta,
jolloin kytkeytyy myös osaksi hyte-toimintaa
• Noin puolet alueista pyrkivät nimeämään vaikuttamistoimielimet
toukokuun loppuun mennessä
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Tarkastelu koskee vain osaa hallintosäännöistä
• Aluevaltuuston tehtäviin kirjattu:
• Päättää merkittävistä strategisista ratkaisuista, kuten hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta, talousarviosta,
palveluverkostosta, alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta, hankintastrategiasta ja osallisuusohjelmasta

• Aluehallituksen tehtävänä on:
• vastata alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien periaatteista ja edistämisestä

• Lautakunnan tehtävänä on:
• valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle esitys osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaksi ja mahdollisista muista
hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan tehtäväalueen mukaisesti
• seurata ja edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista

• Strategiassa on huomioitava:
• asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Hyvinvointialuejohtaja
• johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa
sekä vastaa osaltaan…

• Valmistelujohtajat
• vastaavat mm. seuraavista tehtäväkokonaisuuksista: hallinto, hankinnat, talous, henkilöstö, viestintä ja osallisuus, tukipalvelut
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Alue

Malli

Etelä-Karjala

Osallisuus- ja demokratiajohtokunta

Keski-Pohjanmaa

Alueneuvottelukunta, asiakasraadit

Lappi

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta

Pirkanmaa

Alueelliset ja teemakohtaiset vaikuttajafoorumit

Pohjanmaa

Asukasraadit kolmelle eri ryhmälle 1) lapset, nuoret ja perheet 2) työikäiset 3) ikäihmiset

Pohjois-Karjala

Osallisuusvaliokunta, Lapsi- ja perheasiainneuvosto

Pohjois-Pohjanmaa

Yhdyspintalautakunta (osallisuusohjelman valmistelu), alueelliset neuvottelukunnat (osallistumis-,
vaikuttamismahdollisuudet, asukaslähtöisyys)

Pohjois-Savo

Kuntafoorumi, Yrittäjäfoorumi, Kansalaispaneeli, Asiakaspaneeli, HYTE-neuvottelukunta, Järjestöneuvosto

Vantaa-Kerava

Lähidemokratian seurantalautakunta, digitaaliset vaikuttamiskanavat, alueelliset asukasraadit,
Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Varsinais-Suomi

Monikulttuurisuusneuvosto

Kiitos!

