
Kutsu

eOsallistuminen - ylhäältä päin 

annettua osallistumista?

19.11.2007, kello 8.30 - 15.00

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Pekka Aula
Pekka Aula on verkkoviestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteelli-
sessä tiedekunnassa. Professuurin lisäksi Aula on viestinnän erikoisaikakausi-
lehti Maineen päätoimittaja. Kuluvana vuonna hän sai Suomen Ekonomiliiton 
myöntämän Pro oeconomia -palkinnon kirjastaan Hyvä yritys - Strateginen 
maineenhallinta.

Päivi Kurikka
Kuntaliiton erityisasiantuntijana työskentelevä Päivi Kurikka on hyvin perehty-
nyt demokratiakysymyksiin julkishallinnossa. Työssään hän edistää kuntalaisten 
suoran osallistumisen mahdollisuuksia lukuisissa hankkeissa. 

Oili Salminen
Oili Salminen on verkkotoimittaja (otakantaa.fi) oikeusministeriön demokratian 
vastuualueella  ja työryhmän sihteeri sähköistä kansalaisosallistumista edistä-
vässä hankkeessa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja 
opiskellut Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella.

Tapio Häyhtiö
Tapio Häyhtiö valmistelee Tampereen yliopistossa väitöskirjaansa poliittisesta 
kansalaisosallistumisesta Internetissä. Hän on myös politiikan tutkimuksen 
tutkijakoulutuksen koordinaattori. 

Pertti Lappalainen
Lappalainen työskentelee lehtorina Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntijuuden maisteriohjelmassa. Nykyisiin tutkimusintresseihin lukeutuu 
verkko kansalaistoimijoiden käytössä.



Ohjelma

8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Tervetulosanat
Professori Pekka Aula, HY

9.15 Sähköinen osallistuminen valtionhallinnossa 
– odotuksia ja täyttyneitä toiveita. OM:n demokratian 
vastuualue, verkkotoimittaja, YTL, Oili Salminen 

10.00 Verkko kansalaisyhteiskunnan osallistajana ja sen 
käytössä. JY:n kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden 
maisteriohjelma, lehtori, YTT, Pertti Lappalainen

10.45 Lounastauko

11.45 Mitä hyötyä osallistuvasta kansalaisesta on 
virkamiehelle? Entä sähköisen osallistumisen 
menetelmistä? Kokemuksia ja näkemyksiä.
Kuntaliitto, erityisasiantuntija, YTM, Päivi Kurikka

12.30 Sähköinen osallistuminen tavallisen kuntalaisen/
asukkaan näkökulmasta – sudenkuopat ja 
onnistumisen kokemukset. 
Politiikan tutkimuksen tutkijakoulutuksen 
koordinaattori, tutkija, YTM, Tapio Häyhtiö 

13.15 Seminaarin päättäminen, keskustelu

14.00 DemoNET-verkoston osanottajien tapaaminen

eOsallistuminen - ylhäältä päin annettua osallistumista?

Tilaisuuden tarkoituksena on järjestää kohtauspaikka hallinnon ja tutkijoiden 
väliselle kohtaamiselle, avoimelle keskustelulle ja rakentavalle kritiikille puolin ja 
toisin. 

Tavoitteena on saada mukaan hallinnon puolella sähköisen osallistumisen paris-
sa käytännön työtä tekeviä viranhaltijoita sekä aihepiirin parissa työskenteleviä 
tutkijoita ja aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita.

Tapahtuman järjestävät Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia, valtiotieteellinen tiedekunta sekä oikeusministeriön demokratian 
vastuualue.

Tapahtuma järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksella, salissa 10 (Fabia-
ninkatu 33, käynti uudelta puolelta).

Ilmoittautuminen 12.11. mennessä  osoitteessa:  
http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=3699

Lisätietoja:

Anu Heikkilä
anu.heikkila@helsinki.fi 
p. (09) 191 20279


