
Mitä luvassa syksylle?



Mitä luvassa syksylle 2022?

  

- Sitran asiantuntijat tulevat mielellään  
keskustelemaan luottamushenkilöiden kanssa 
asukasosallistumisen merkityksestä ja uusista 
osallistumisen tavoista 
 Ota suoraan yhteyttä Joonakseen tai Elinaan

joonas.leppanen@sitra.fi, 
elina.eerola@sitra.fi

- Valtuutetun demokratiakirje
• hyvinvointialueille suunnatun demokratia ja 

osallisuus -teemoihin keskittyvän uutiskirje. 
• Tilaa uutiskirje täältä 

https://sitra.creamailer.fi/subscribe/bl4lsopPbfI1L

mailto:joonas.leppanen@sitra.fi
mailto:elina.eerola@sitra.fi
https://sitra.creamailer.fi/subscribe/bl4lsopPbfI1L


Demokratia-teemaryhmän 
syksy 2022

Etätilaisuudet

- Ti 27.9. klo 12-14 
Teema: Vaikuttavuus, Jonna Heliskoski

- Ti 1.11. klo 9.00-12.00
Teema: Asukaspaneeli

- Ti 29.11. klo 9-12 
Teema: Alueiden kokeiluhanke-esittelyt 



Asukasosallistuminen 
hyvinvointialueilla -kokeilut

- Kokeiluilla tavoitellaan alueen asukkaiden ja 
asiakkaiden osallistumisen vahvistamista ja sen 
kytkemistä kiinteäksi osaksi päätöksentekoa.

- Tavoitteena on, että hyvinvointialueen 
päätöksenteon rakenteet tukevat asukkaiden 
osallistumista ja että hyvinvointialuelain 29 
§ osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
koskevaa kirjausta noudatetaan kunnianhimoisesti.

- Kriteerit: Kunnianhimo, kytkentä päätöksentekoon, 
osallistumista tukevat rakenteet, sitoutuneisuus, 
innovatiivisuus

II -vaiheessa 
mukana olevat 
alueet

- Keski-Pohjanmaa
- Etelä-Karjala
- Pohjois-Karjala
- Pirkanmaa
- Kainuu
- Lappi
- Keski-Uusimaa
- Keski-Suomi
- Etelä-Pohjanmaa

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611#Pidm45949344002144


Soteuudistuksen kansallinen osallisuusverkosto

• Perustettu tammikuussa 2021.
• 46 jäsentä, joiden tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen osallisuuden ja demokratian 

valmistelu.
• Kokoontuu noin kerran kuukaudessa

• ti 13.9. klo 10–11.30
• ti 11.10. klo 10–11.30
• ti 8.11. klo 10–11.30
• ti 13.12 klo 10–11.30

• Aiheet ja puhujat valitaan ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti.
• Kuinka päästä mukaan? Laita sähköposti: 

• Kutsut ryhmän kokouksiin: maarita.mannelin@siunsote.fi puhelin 050 591 258 
• Liittyminen ryhmän teamsiin: Marjut Suo marjut.suo@keusote.fi

mailto:maarita.mannelin@siunsote.fi
mailto:marjut.suo@keusote.fi


Kuntamarkkinat 14.-15.9. Kuntatalo, Helsinki

Tuu säkin moikkaa meitä
osatolle? Ai kun kiva!



Hyvää huomista, Demokratia 
-verkkotapahtuma
15.9. klo14.00-16.30
Kuinka siirrymme informaatiohäiriköinnin 
aikakaudesta innostavaan digidemokratiaan?

- Pääpuhujana yksi
mailman tunnetuimpia
disinformaatio- ja 
propaganda-
asiantuntijoista Peter 
Pomerantsev

- Tilaisuus on englanniksi

- Tilaisuuden jälkeen
Demokratiadrinkit
Sitrassa!

- Ohjelman ja 
ilmoittautuminen: 
https://www.sitra.fi/tap
ahtumat/

https://www.sitra.fi/tapahtumat/


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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