Demokratiatunnustus 2017 – Kumppanuus
Säännöt ja ohjeet
Ehdottamalla suosikkiasi voit vaikuttaa kenelle vuoden 2017 Demokratiatunnustus myönnetään – alta löydät yksityiskohtaiset ohjeet ehdotuksen tekemiseen.
Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto-hankkeen Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Valtiovarainministeriön yhteistyökumppaneita Demokratiatunnustuksen myöntämisessä ovat oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto.
Tunnustuksella halutaan nostaa esille esimerkkejä käytännöistä, joilla voidaan vahvistaa
kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria Suomessa. Tunnustus myönnetään nyt kolmatta kertaa ja se jaetaan Suomi100-juhlavuoden demokratiaviikkojen pääseminaarissa
30.3.2017 Eduskunnassa.
Mitä on kumppanuus?
Kumppanuus perustuu eri sektoreiden ja toimijoiden tasavertaisuuteen. Näin se on vaativampi yhdessä toimimisen tapa kuin tavanomainen yhteistyö, joka perustuu usein hierarkkiseen
asetelmaan. Kumppanuutta ei solmita eikä synnytetä hetkessä, vaan se vaatii aikaa. Kun toimitaan kumppanuudessa, yhteistyö perustuu esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•

yhteiseen, yhdessä sovittuun konkreettiseen tavoitteeseen,
toimivaan, avoimeen vuorovaikutukseen,
tasavertaisuuteen ja luottamukseen,
vastavuoroisuuteen,
toisen kunnioittamiseen sekä toisen erityispiirteiden ja kulttuurin arvostamiseen,
sekä siihen, että
toiminnasta koituu aitoa lisäarvoa,
toimijoiden resurssit ja osaaminen täydentävät toisiaan, ja
yhteisille kohtaamisille on paikkansa ja rakenteensa.

Valintakriteerit
Demokratiatunnustuksen saajaksi voi ehdottaa esimerkkiä toimintatavasta, toimintamallista,
käytännöstä tai prosessista, jolla on vahvistettu kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Vuoden 2017 tunnustus myönnetään yhdelle kunta- ja yhdelle valtionhallinnon toimijalle/organisaatiolle.
Ehdotuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen,
•
miten kumppanuuden tunnuspiirteet toteutuvat ja miten toiminta eroaa perinteisemmästä yhteistyöstä,
•
miten ehdotettava toimintatapa, toimintamalli, käytäntö tai prosessi on vahvistanut
kumppanuutta,
•
mitä eri osapuolia toiminnassa on mukana ja miten ne ovat sitoutuneet kumppanuuteen, ja
•
mitä konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa kumppanuudessa toimimalla on saatu aikaan.
Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen,
•
miten kumppanuuteen perustuva toimintatapa on alun perin valittu ja rakentunut,
•
onko toiminta vakiintunut osaksi osapuolten normaalia toimintaa,
•
mitä avoin vuorovaikutus, luottamus ja tasavertaisuus käytännön toiminnassa tarkoittavat,
•
miten toiminnassa on ratkaistu tyypilliset yhteistyön tekemiseen liittyvät ongelmat,
•
millaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan tai tarpeeseen kumppanuudella on haettu ratkaisua, ja
•
miten käytäntö on edistänyt osallisuutta ja demokratiaa.
Toimintamalli on kahden tai useamman toimijan, hallinnonalan, tason tai sektorin välinen.
Toiminta voi kohdistua kotimaahan tai ulkomaille, mutta toimijoiden kotipaikan on oltava
Suomessa. Palkinnon saajaksi ehdotettavan toimintamallin, käytännön tai prosessin on oltava
käynnissä vuonna 2017.
Ehdokkaiden ilmoittaminen
Ehdotuksia Demokratiatunnustuksen saajaksi voivat tehdä kaikki, jotka haluavat kiittää tiettyjä
kumppanuutta edistäneitä toimijoita tai nostaa esiin hyväksi havaitun, kumppanuuden toimintakulttuuria vahvistaneen toimintatavan, toimintamallin, käytännön tai prosessin.
Yksi henkilö/taho voi ilmoittaa useampia ehdokkaita, mutta jokaisesta tulee täyttää erillinen
ehdotus perusteluineen.

Ehdotuksia
otetaan
vastaan
28.2.2017
asti
sähköisesti
osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/E472EB1C2B311A7A.par ja postitse osoitteessa Valtiovarainministeriö/kirjaamo, PL 28, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite Ritarikatu 2B, Helsinki).
Palkintoa
koskevat
aineistot
löytyvät
valtiovarainministeriön
http://vm.fi/hallinnon-avoimuus/avoin-hallinto/demokratiatunnustus-2017.

verkkosivulta

Raati ja valinta
Palkittavat valitsee raati, johon kuuluu edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta ja edellisten Demokratiatunnustusten voittajat. Raati valitsee kaksi
palkittavaa, yhden kuntapuolelta ja yhden valtionhallinnosta.

