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Tiekartta: tuki osallistumiseen ja vaaleihin

• Tarkoituksena on edesauttaa maakuntien valmistelijoiden työtä
• Toimenpiteet eli moduulit muodostavat kokonaisuuden, jonka 

tavoitteena on tarjota tukea ja tietopaketteja maakuntavaalien 
järjestämisen ja maakunnan osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmän kehittämiseksi. 

• Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen 
ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon 
suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa.

• Yhteistyössä VM, STM, OM, Kuntaliitto, THL, maakunnat (Etelä-
Pohjanmaa, Pohjois-Savo) ja pääsopijajärjestöt

• http://alueuudistus.fi/tiekartta/tuki-osallistumiseen-ja-vaaleihin
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• Kootaan hyviä käytäntöjä ja malleja
• Perusaineisto täydennetty 9/2017

• Esimerkkejä valmistelun 
etenemisestä

• Esimerkkejä osallisuus- ja 
vuorovaikutusjärjestelmistä

• Osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenetelmiä, oppaita

• Digitaalisia menetelmiä
• Tukipaketti avoimen hallinnon 

periaatteista
• Viestintä ja vuorovaikutus

Osallistumisjärjestelmä
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• Nuorisovaltuusto tai muu nuorten 
vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto, 
vanhusneuvosto, kielivähemmistön 
vaikuttamistoimiselin

• Opas/oppaita asettamiseen
• Juridinen tausta ja toiminnan reunaehdot
• Kokoonpano, tehtävät
• Esimerkkejä hyvistä menetelmistä ja 

toimintatavoista

• Työpaja 1.11., oppaat vuoden loppuun

Vaikuttamistoimielinten 
asettaminen
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AKE - Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen 
keskiöön 
• Kuntaliitto vetää, VM ja OM rahoittavat
• 8 vapaaehtoista pilottimaakuntaa

• Etelä-Karjala, Lappi, Kainuu, Keski-
Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, 
Pohjois-Savo ja Satakunta

• Koulutustyöpajat, alkaen talvesta 2018
• Vähintään kaksi työpajaa/maakunta
• Kohderyhmät ja sisällöt: yhteistä ja 

erityistä
• Aikataulutukset ja käytännön järjestelyt 

alueen yhdyshenkilön kanssa
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Sopimukset 

• Maakunnan ja palveluja 
tuottavien yritysten välisiin 
sopimuksiin 
• Asukkaiden 

osallistumisoikeuksia 
turvaavat velvoitteet 

• Viestintää koskevat velvoitteet
• Osana muuta 

sopimusvalmistelua, syksy 
2017
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Maakuntavaalit

• Ohjeet maakuntavaalien 
toimittamisesta väliaikaisille 
valmistelutoimielimille ja 
maakuntavaalilautakunnille
• OM

• Tarvittaessa koulutusta vaalien 
toimittamisen tueksi
• OM

• Viestintä
• OM, VM, Kuntaliitto
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Maakunnan aloitejärjestelmää koskeva 
suunnittelu

• Sähköisen maakunta-aloitteen 
lisääminen demokratia.fi -
palveluihin
• Tavoitteena, että käytössä 

1.1.2019
• OM
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Toiveita?

• Esim. Koulutuskiertue uusille 
luottamushenkilöille 
maakuntavaalien jälkeen?
• maakunnan osallisuus- ja 

vaikuttamiskeinoja koskevaan 
lainsäädäntö ja sen 
toimeenpano?

• Muut koulutukset?
• Mallit?
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