Ohjelma
• Sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon tilanne :
tilannekuva ja aikataulu / osastopäällikkö Kari Hakari STM
• Mistä ja miten aluevaltuustot päättävät?/ erityisasiantuntija Antti
Kuopila STM
• Nyt rakennettaan uutta
• Demokratia hyvinvointialueilla/ Antti Kuopila ja Kari Hakari
• Miksi tarvitaan uudenlaista demokratiaa ja osallisuutta? / Joonas
Leppänen, Sitra

Sote-uudistuksen toimeenpanon tilanne:
tilannekuva ja aikataulu

Toimittajatapaaminen 10.1.2022
Kari Hakari, osastopäällikkö
STM

Sote-uudistuksen tavoitteet
• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaalija terveyspalvelut sekä pelastustoimen
palvelut kaikille suomalaisille
• Parantaa palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta erityisesti perustasolla
• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• Vastata yhteiskunnallisten muutosten
mukanaan tuomiin haasteisiin
• Hillitä kustannusten kasvua
• Parantaa turvallisuutta

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen

Väliaikaishallinto
09/2021–02/2022
=> Perusasiat
kuntoon
=> Priorisoidut
Perustamisvaihe työsuunnitelmat
07–08/2021
=> Toiminta
käyntiin

Vastuunotto
järjestämistehtävistä
1.1.2023
=> Toiminnan
Aluevaltuuston aika
vakiinnuttaminen
03/2022–
=> Kehittämistyön
=> Valmistelun
käynnistys ja
jatkaminen
jatkaminen
=> Tekemisen
priorisointi
=> Päätöksenteko

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen
• Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?
• 12/21 tilannekuvassa tarkastellaan joulukuun
2021 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien
etenemistä – Ovatko tehtävät käynnissä,
valmistumassa aikataulussa tai valmiita?

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste
•

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo
koko toimeenpanon valmiudesta suhteessa
ajankohtaan 1.1.2023 asti

•

Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä

•

Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai
valmistuu aikataulussa)

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

99 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Etelä-Pohjanmaa

96 %

100 %

100 %

75 %

98 %

Etelä-Savo

87 %

90 %

94 %

85 %

93 %

Helsinki

84 %

100 %

86 %

100 %

100 %

HUS

96 %

100 %

100 %

-

100 %

Itä-Uusimaa

86 %

90 %

82 %

100 %

55 %

Tehtävien lkm yht.

72 %

60 %

47 %

75 %

82 %

Kanta-Häme

100 %

97 %

100 %

35 %

65 %

Keski-Pohjanmaa

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Kainuu

90 %

93 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

Kymenlaakso

93 %

97 %

100 %

95 %

100 %

Lappi

71 %

83 %

94 %

100 %

73 %

Länsi-Uusimaa

65 %

80 %

41 %

40 %

51 %

Pirkanmaa

94 %

97 %

88 %

80 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

88 %

70 %

78 %

Pohjois-Karjala

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

PohjoisPohjanmaa

68 %

77 %

82 %

100 %

93 %

Pohjois-Savo

94 %

70 %

82 %

100 %

98 %

Päijät-Häme

86 %

90 %

88 %

100 %

80 %

Satakunta

78 %

90 %

71 %

65 %

40 %

Vantaa-Kerava

64 %

70 %

88 %

70 %

80 %

Keski-Suomi
Keski-Uusimaa

Varsinais-Suomi
72 % / valmiita
Alle 25 % tehtävistä käynnissä

77tehtävistä
%
25-49 %
käynnissä / valmiita 65 %

45 % / valmiita
50-75 % tehtävistä käynnissä

Yli 7540%%
tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 12/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Etelä-Karjala

83 %

14 %

87 %

13 %

75 %

22 %

41 %

59 %

77 %

14 %

Etelä-Pohjanmaa

73 %

22 %

77 %

10 %

91 %

0%

82 %

4%

91 %

6%

Etelä-Savo

56 %

21 %

67 %

8%

93 %

0%

61 %

10 %

78 %

7%

Helsinki

59 %

22 %

83 %

17 %

70 %

0%

83 %

17 %

34 %

66 %

HUS

73 %

24 %

73 %

21 %

30 %

70 %

-

-

45 %

55 %

Itä-Uusimaa

54 %

21 %

79 %

5%

81 %

8%

49 %

2%

36 %

5%

Kainuu

54 %

12 %

59 %

0%

58 %

3%

57 %

16 %

67 %

17 %

Kanta-Häme

77 %

19 %

97 %

0%

78 %

6%

29 %

4%

52 %

6%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

85 %

15 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

63 %

14 %

84 %

5%

89 %

0%

88 %

4%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

83 %

16 %

92 %

8%

69 %

31 %

41 %

59 %

60 %

13 %

Kymenlaakso

86 %

9%

77 %

5%

89 %

0%

76 %

2%

71 %

28 %

Lappi

50 %

16 %

77 %

0%

89 %

8%

63 %

4%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

41 %

13 %

77 %

0%

31 %

3%

41 %

0%

42 %

1%

Pirkanmaa

69 %

20 %

87 %

5%

78 %

6%

82 %

8%

76 %

5%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

53 %

34 %

51 %

10 %

76 %

6%

Pohjois-Karjala

63 %

31 %

82 %

5%

69 %

28 %

65 %

20 %

57 %

14 %

Pohjois-Pohjanmaa

48 %

15 %

67 %

10 %

78 %

0%

96 %

4%

83 %

8%

Pohjois-Savo

72 %

15 %

54 %

0%

69 %

0%

82 %

2%

94 %

5%

Päijät-Häme

62 %

19 %

77 %

13 %

75 %

6%

86 %

10 %

80 %

1%

Satakunta

51 %

17 %

77 %

0%

72 %

3%

61 %

4%

29 %

5%

Vantaa-Kerava

52 %

8%

69 %

0%

61 %

0%

80 %

0%

72 %

1%

Varsinais-Suomi

44 %

15 %

62 %

3%

64 %

0%

33 %

0%

24 %

2%

HUOM! Käynnissä olevat tehtävät merkitään harmaaksi, kun valmiiden tehtävien osuus ylittää 50 %.
Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yhteenveto alueellisen toimeenpanon etenemisestä
•

Toimeenpano on käynnistynyt kaikilla alueilla niiden tehtävien osalta, jotka tiekartan mukaisesti on pitänytkin aloittaa. Paljon
on kuitenkin vielä tekemistä ennen järjestämisvastuun siirtymistä 1.1.2023.

•

Alueittaiset erot ovat edelleen varsin suuret, mutta tasoittuneet hieman.

•

Toimeenpanossa ei ole toistaiseksi ilmennyt sellaisia asioita, jotka estäisivät uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

•

ICT-kokonaisuus on edelleen toimeenpanon suurin riski mm. suuren tehtävämäärän, järjestelmien kirjon, ICTmuutosrahoituspäätösten aikataulun sekä ICT-toimittajien resurssien riittävyyden vuoksi. Rahoituspäätökset saadaan viikolla 51.

•

Organisaatio- ja johtamisrakenteita valmistellaan parhaillaan ja näihin sekä toimielinrakenteeseen liittyvät kysymykset ovat
ajankohtaisia. Samalla on käynnistynyt hallintosääntövalmistelu.

•

Hyvinvointialueilta sekä HUS:n ja Helsingin kaupungin sote-valmistelijoita on pyydetty tiedot 14.1.2022 mennessä v. 2021
tilinpäätösarvioista ja v. 2022 talousarviosta sekä ennakkoarviot v. 2022 lisämäärärahatarpeista.

•

Yhteistyö kuntien kanssa sujuu edelleen pääosin hyvin. Hyvinvointialueet ovat kuitenkin nostaneet esiin huolen kuntien
omaisuusjärjestelyistä
•

Mm. pelastustoimen muutamilla alueilla on suunniteltu ja tehty päätöksiä irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyitä, joita on
tarkoitus toteuttaa ennen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Toimet voivat vääristää hyvinvointialueiden
rahoitusperustaa sekä heikentää alueiden mahdollisuuksia suoriutua tulevasta järjestämistehtävästään.

•

Ministeriöt ovat lähettäneet asiasta yhteisen kirjeen kunnille ja kuntayhtymille.

•

Muutoin sopimusten, henkilöstön, omaisuuden sekä tilojen siirrot etenevät pääosin hyvin. Joillain alueilla on haasteita aikataulun
kanssa ja pelastustoimessa on ongelmia TaHe-järjestelmien sopimusten siirron osalta niillä alueilla, joissa isäntäkunta hoitaa palvelun
nykyisin.

•

Henkilöstön saatavuus on edelleen haasteena. Alueilla pelätään nykyisen henkilöstön uupumista ja heikkenevä korotilanne kuormittaa
entisestään. Toimeenpanoa valmistelevan henkilöstön jaksamista tullaan seuraamaan kuukausittaisella seurannalla yhteistyössä TTL
kanssa.

Aluevaltuuston tehtävät
• Aluevaltuuston tehtävänä on päättää mm:
• Hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta
• Hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä,
ml. hallintosääntö
• Jäsenten valitsemisesta toimielimiin
• Hyvinvointialuejohtajan valinnasta
• Hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
• Hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä
• Asiakasmaksuista
• Taloudellisten etuuksien perusteista

KOKOUS 1
1.3.2022

KOKOUS 2
21.3.2022

KOKOUS 3
2.5.2022

KOKOUS 4
30.5.2022

MYÖHEMMIN

Organis aatio ja hallintos ääntö

Hyvinvointialueen johtajan valinta

Valtuus ton järjes täytyminen

Hyvinvointialue-s trategian 1.
käs ittely (Hyvinvointialueen visio,
arvot ja brändi; sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelus trategia
osana hyvinvointialuestrategiaa)

Valtuus ton valits em ien m uiden
ylim pien viranhaltijoiden valinta

Hyvinvointialueen vuoden 2023
talous arvion laadinnan perus teet
s trategian pohjalta

Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen
hyväksyminen

Aluehallituks en as ettam inen
Aluehallituks en väliaikais en
es ittelijän nim eäm inen
Tarkastuslautakunnan
asettaminen

S elvitys s iirtyväs tä om ais uudes ta,
s opimuksis ta, vas tuis ta ja kunnalta
vuokrattavista toim itilois ta
(voim aanpanoL 28 § )

Muiden toim ielim ien
asettaminen
Hyvinvointialuejohtajan viran
perus tam inen, kelpois uus ehtojen
m äärittäm inen ja m uut hakuun
liittyvät ratkais ut
Muun henkilös tön
rekrytointiperiaatteet johtajien,
päälliköiden ja es ihenkilöiden
valintoihin
Luottamushenkilöiden
taloudellis ten etuuksien
perusteet
Tilintarkas tajan valinta

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä,
palkkakuluis ta ja lom apalkkavelas ta
TAHE- ja ICT-palvelutuotannon
organis ointi ja kum ppanuudes ta
päättäminen
APT J-s trategian hyväksyntä
Toimialariippumattomia
järjes telm iä kos kevan s trategian
hyväksym inen (s trategian
toim eenpano hallituks en toim es ta)

Hyvinvointialue-s trategian 2.
käs ittely ja hyväksyntä
S os iaali- ja terveydenhuollon
palvelus trategia os ana
hyvinvointialuestrategiaa
Ehdotus henkilös tön
s iirtos uunnitelm aksi ja sopimukseksi
Kunnilta vuokrattavien kiinteis töjen
vuokranmääräytymisperusteet
Om is tajaohjauksen periaatteet ja
konserniohje
Nordlabin, Pohjois -S uom en s os iaalija terveydenhuollon os uus kunnan
integrointi osaksi PohjoisPohjanm aan hyvinvointialueen
kons ernia ja os aksi Pohjois -S uom en
yhteistyöaluetta

Varallis uuden hoidon s ekä
s ijoitus toim innan perus teet
S is äis en valvonnan ja
ris kienhallinnan perus teet
Tilivelvollis ten nim eäm inen

Maksujen yleis et perus teet s ekä
asiakasmaksut
Muilta hyvinvointialueilta
las kutettavien tuotettavien
palveluiden hinnoittelu- ja
laskutusperusteet

Pelas tus toim en ”kevyt”
palvelutasopäätös (8/2022)
Sote-järjes täm is s uunnitelma (8/2022)
Lopullinen s elvitys s iirtyväs tä
om ais uudes ta, s opimuksis ta,
vas tuis ta ja kunnalta vuokrattavis ta
toimitiloista
Vaten loppus elvitys
Vuoden 2023 hyvinvointialueen
talousarvio

Takaus s itoum uksen tai m uun
vakuuden antam inen tois en velas ta
(?)
Hyvinvointiohjelma ja alueellinen
hyvinvointikertomus

Hankintaohjeen hyväksyntä
Ateria - ja puhtaus palveluiden
tuotanto ja organis ointi
hyvinvointialueella

Hallintosääntö määrittelee toimivallan valintoihin liittyen =>
aluevaltuusto, aluehallitus, viranhaltijajohto

Aluevaltuuston strategiaseminaarit 27.1. ja 14.2.
=>Tavoite on, että organisaation, hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän
pohjaehdotus on valmis ensimmäiseen strategiaseminaariin mennessä

Demokratia hyvinvointialueilla
• Aluevaalit
• Lain mukaan (laki hyvinvointialueesta, 29 §) hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä
on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.
• Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksista ja menetelmistä.
• Aloiteoikeus
• Hyvinvointialueen kansanäänestys
• Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet
• Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto

• Kansalliskielilautakunta ja saamen kielen lautakunta
• Viestintä
• Mitä (uusia) tapoja hyvinvointialue voi hyödyntää vahvistaakseen oman alueensa
demokratiaa ja osallistumista?

MIKSI TARVITAAN UUDENLAISTA DEMOKRATIAA JA
OSALLISUUTTA?
Joonas Leppänen, Sitra

Miksi tarvitaan
- Ihmiset luottavat instituutioihin mutta eivät
koe pystyvänsä vaikuttamaan niiden kautta
päätöksentekoon (OECD 2021)
- Yhä suurempi osuus ihmisistä ei koe
parlamentaarisen puoluejärjestelmän kautta
vaikuttamista omakseen
- Asukkaiden äänen välittäminen
päätöksentekoon edellyttää
osallistumistapojen moninaisuutta
Kaikille pitäisi löytyä itselle sopiva tapa
osallistua päätöksentekoon
- Pitkäjänteinen päätöksenteko parantuu eri
mielipiteitä törmäyttämällä ja varmistamalla
ylisukupolvinen päätöksenteko
- Uusia osallistumismuotoja tarvitaan
katkaisemaan osallistumisen eriytymiskierre

uudenlaista demokratiaa ja
osallisuutta?
- Sitran tutkimuksen mukaan ihmiset
haluavat kuulla ja keskustella päättäjien
kanssa eniten sosiaali- ja
terveyspalveluista (58%) ja turvallisuudesta
(41%)
- Äänivallan keskittyminen kasvukeskuksiin
vaatii vastapainoksi uusia osallistumisen
muotoja, jotta voidaan taata kaikkien
alueen asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa
myös vaalien välillä
- Aluevaalien mahdollinen alhaisen
äänestysaktiivisuuden aiheuttama
demokratiavaje korjataan varmistamalla
osallistumistapojen moninaisuus

“DEMOKRATIA ON MAAILMANLAAJUISESTI HEIKENTYNYT
YHTÄJAKSOISESTI 15 VUODEN AJAN VUODESTA 2006 ALKAEN”
Freedom House (2021)

Democracy index 2020 – in sickness and in health -The
economist intelligence unit 2020

Perustuslaki velvoittaa edistämään
osallistumismahdollisuuksia
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa
valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen.
PeL 2§ 1. ja 2. mom.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan
päätöksentekoon.
PeL 14 § 4. mom

Lainsäädäntö linjaa vahvasti osallistumista
• Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus
osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.
• Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai
pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien
mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen
toimielimiin;
4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen

Osallisuus

Osallisuus tarkoittaa ihmisen kokemaa ja
konkreettista kuulumista yhteiskuntaan,
paikallisyhteisöihin ja elämistä itselle
sopivalla tavalla. Tähän kuuluu
voimaantuneisuus ja kyvykkyys olla
kulloistenkin voimavarojensa mukainen
aktiivinen toimija sekä omassa
elämässään että yhteiskunnassa.
Osallisuutta kokeva tulee kuulluksi ja
nähdyksi toivomallaan tavalla ja edistää
itselleen tärkeitä asioita.

Osallistuminen
Osallistumiseen sisältyy ajatus
kansalaisesta aktiivisena
subjektina, joka haluaa, osaa ja
saa toimia välittömänä
vaikuttajana itselleen tärkeissä
yhteiskunnallisissa asioissa.

Mitä luottamushenkilö hyötyy alueen
asukkaiden osallistumisesta?
- Pääsee vuorovaikutukseen asukkaiden/äänestäjien
kanssa monipuolisten osallistumismenetelmien
avulla
• Saa ajantasaisen tilannekuvan asukkaiden
mielipiteistä
• Mahdollistaa luottamushenkilön oman
mielipiteen kertomisen oikeaan aikaan
• Julkinen keskustelu rikastuu
- Saa taustatukea ja liikkumavaraa vaikeiden
päätösten tekemiseen
- Saa luottamusta ja arvostusta tekemäänsä työtä
kohtaan, kun se tulee näkyväksi ja tutuksi
asukkaille

Mitä hyvinvointialueen asukas hyötyy
osallistumistapojen moninaisuudesta?
- Saa parempia palveluja, kun palveluiden
järjestäjä kuulee asukkaiden tahdon
- Pääsee vaikuttamaan itselle
merkityksellisiin asioihin
- Saa oman äänensä ja mielipiteensä
kuuluviin
• Mahdollistaa useampien näkökulmien
kuulluksi tulemisen
• Vähentää vastakkainasettelua
- Saa vahvistettua kansalaisvalmiuksia,
vuorovaikutustaitoja ja omaa
tietotasoaan

Mitä hyvinvointialue hyötyy asukkaiden
osallistumisesta?
- Parantaa tilannekuvaa palveluista ja asukkaiden mielipiteistä
- Asukkaiden mukaan ottaminen päätöksenteon valmisteluun
alkuvaiheessa sitouttaa asukkaita ja helpottaa päätösten
toimeenpanoa
- Saa mielipidetiedusteluja ja kyselytutkimuksia syvempää
ymmärrystä päätöksenteon tueksi
- Rikastuttaa yhteiskunnallista keskustelua tuomalla asukkaiden
mielipiteitä asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden
näkemysten rinnalle
- Lisää kiinnostusta julkista keskustelua ja yhteistä päätöksentekoa
kohtaan
- Ehkäisee polarisaatiota ja vastakkainasettelua
- Saa mahdollisesti aikaan laajalle säteileviä muutoksia osallistujissa
- Henkilöstön laaja osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet omaan
työhön lisäävät työhyvinvointia ja on osaavan henkilöstön

ITSENÄISYYDEN HISTORIAN SUURIN HALLINNON REFORMI
MAHDOLLISTAA ENNENÄKEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA UUSIEN
OSALLISTUMISTAPOJEN LUOMISTA JA KYTKEMISTÄ
PÄÄTÖKSENTEKOON.

Minkälainen toimielinmalli tulisi
valita?
Toimielinmalli voidaan rakentaa seuraavien kysymysten pohjalta:
1. Mikä malli toteuttaa parhaiten asukkaan ja alueen etua sekä
uudistuksen keskiössä olevaa integraatiota?
2. Paljonko tarvitaan päätöksentekokapasiteettia (lautakuntia)?
3. Tarvitaanko palvelutuotannon ohjaukseen lautakuntaa tai
lautakuntia (ts. päätöksentekokapasiteettia)?
4. Minkälaisessa mallissa sekä päätöksenteon demokraattisuus,
että ammattijohtajuus ovat kummatkin riittävällä tasolla?
5. Kuinka paljon luottamushenkilöpaikkoja tulee tarjota valitun
valtuuston ulkopuolisille toimijoille?
6. Mitä päätöksenteon tasoa valtuusto haluaa painottaa ja minkä
roolin valtuusto itselleen haluaa ottaa?
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Koostuu luottamushenkilöistä,
sidosryhmien ja alueiden edustajista
Osa osallistujista satunnaisotannalla
Digitaaliset vaikuttamisen menetelmät
Asukasraadit- ja paneelit
Ajantasainen tieto asukkaiden mielipiteistä
Aloiteoikeus
Kansanäänestys ja neuvoa-antava
äänestys

Toimeenpano
Hyvinvointialueen oma
palvelutuotanto
In-House
In-House
In-House

Oy

Liikelaitos

Muut
palvelutuottajat

Entäs lautakunnat?
Vanha malli - lautakunnat
- Lautakuntien paikka poliittisen
päätöksenteon ja toimialan
operatiivisen toiminnan välillä ei
anna täysiä vaikuttamisen
mahdollisuuksia
- Lautakunnissa päätökset tehdään
aina esittelystä, joten
luottamushenkilö ei pääse
vaikuttamaan valmisteluun eikä
agendan asettamiseen
- Päätöslautakunnissa ei pääse
vaikuttamaan oikea-aikaisesti
- Kun päätösvalta on delegoitu
lautakunnille, on haastavampaa
luoda uusia malleja asukkaiden
osallistumiselle

malli
- Vaikuttajafoorumit
-Uusi
Koostuu
esim.
HVA:n luottamushenkilöistä,
satunnaisotannalla valituista asukkaista, eri
sidosryhmien ja alueiden edustajista sekä muilla
perusteilla jäseneksi kutsuttavista ja nimettävistä
- Vaikuttajafoorumeihin voidaan tuoda alueelle
parhaiten sopivat asukasosallistumisen tavat.
Mahdollisuus kokeilla uutta ja saada asukkaan ääni
paremmin kuuluviin.
- Luottamushenkilöt ja asukkaat vaikuttavat yhdessä
valmisteluvaiheessa. Mielipiteet välittyvät
valmisteluun ja viranhaltijoille oikea-aikaisesti,
eikä vasta kun valmistelu on edennyt
päätösvaiheeseen
- Valmistelu parantaa luottamushenkilön ja
asukkaan mahdollisuutta tehdä aloitteellista
politiikkaa  agendan asettaminen
- Julkinen keskustelu on oikea-aikaista

VAIKUTTAMISFOORUMIT PARANTAVAT
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MAHDOLLISUUTTA TEHDÄ
ALOITTEELLISTA JA VAIKUTTAVAA POLITIIKKAA.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA ASUKKAIDEN VAIKUTTAMINEN
VALMISTELUVAIHEESSA VARMISTAA HYVÄN YHTEISEN
TULEVAISUUDEN.
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