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Osallistujien ohjeet 
 
 

Lue nämä ohjeet tarkasti, ennen kuin alat täyttää osallistumislomaketta. Tästä saat kaikki tarpeelliset 
tiedot, jotka auttavat täyttämään osallistumislomakkeen osiot oikein ja kuvaamaan toimintojanne 
onnistuneesti. 

PERUSTIEDOT 

Kieli: Osallistujia kannustetaan lähettämään lomake englanniksi, jotta vastausten läpikäynti 

helpottuu ja arviointiprosessi nopeutuu. On kuitenkin huomattava, että millä tahansa EU:n virallisella 

kielellä lähetetyt vastaukset hyväksytään, ja ne käännetään automaattisella käännöstyökalulla.  

Osallistumistapa: verkkotyökalulla. 

Määräaika: 15.2.2023, klo 12.00 CET (klo 13.00 Suomen aikaa) 

OSALLISTUMISLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN 

Osallistumislomake tulisi täyttää mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, jotta eurooppalaisen 
tuomariston riippumattomat asiantuntijat pystyvät arvioimaan monimuotoisuuden ja osallisuuden 
alalla tehdyn työnne.  

Varmista, että olet esittänyt selkeästi monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevan lähestymistapanne 
ja strategianne ja kuvannut tarkasti tärkeimmät innovatiiviset toimet, jotka ovat johtaneet 
menestykseen näillä aihealueilla. Ilmaise toimien aikaväli: milloin ne käynnistettiin, mitä edistystä 
täytäntöönpanossa on tapahtunut ja mitä tulevaisuuden kehitysaskeleita on odotettavissa. 

Keskity tarkkoihin tietoihin, faktoihin ja numeroihin. Anna esimerkkejä, laadulliset ja määrälliset 
tiedot mukaan lukien.  

Jokaiselle vastaukselle määritetty merkkien enimmäismäärä sisältää välilyönnit. 
 

 
A. PERUSTIEDOT PAIKALLISVIRANOMAISESTA  

Lyhyt kuvaus osallistuvasta paikallisviranomaisesta (kunta, kaupunki tai alue) 

https://eudiversity2023.eu/fi/palkinnot/osallistu/
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Kerro tässä perustietoja paikallisviranomaisesta, sen historiasta, taloudesta ja alueen väestöstä. Käy 
erityisesti läpi monimuotoisuuden ja osallisuuden kannalta merkittäviä seikkoja. Vastauksen 
perusteella pitäisi pystyä erityisesti muodostamaan kuva seuraavista: paikallisviranomaisen 
ratkaistavina olevat haasteet, esimerkiksi taloudellisesta hyvinvoinnista huolehtiminen tai 
infrastruktuurin saavutettavuusesteiden ratkaiseminen, sekä alueen väestön monimuotoisuus ja siinä 
tapahtuneet viimeaikaiset muutokset, esimerkiksi huomattavan suuren maahanmuuttajamäärän 
saapuminen, väestön ikääntyminen ja vastaavat ilmiöt. 

 

 
B. ALOITTEIDEN LUONNE JA SOVELTAMISALA 

Kuvaa tärkeimmät monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävät aloitteet, jotka olette toteuttaneet tai 
joiden toteutus on käynnissä. Näiden aloitteiden tarkoitus voi olla tiettyjen syrjinnälle alttiiden 
ryhmien (sukupuoleen, rotuun tai etniseen taustaan, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään ja/tai hlbtiq-identiteettiin perustuva syrjintä) tilanteen1 ja kokemuksen2 parantaminen sekä/tai 
näiden ryhmien erityisiin tarpeisiin3 vastaaminen. 

Mahdollisuuksien mukaan aloitteessa tulisi kuvata kattava lähestymistapa ja siihen sisältyvä 
intersektionaalinen lähestymistapa. Aloitteen kuvaamasta paikallisviranomaisen monimuotoisuutta 
ja osallisuutta edistävästä lähestymistavasta tulisi käydä ilmi sen tavoitteena oleva kunnianhimoinen 
tulevaisuuden visio.  

Kerro seuraavat tiedot jokaisesta aloitteesta: 

▪ Mitkä ovat sen tavoitteet, päämäärät ja toimintalinjat? 

▪ Mitä sidosryhmiä on mukana ja keitä ovat edunsaajat?  

▪ Mitä resursseja on kohdennettu?  

▪ Mitkä ovat alku- ja päättymispäivät?  

Ilmaise mahdollisuuksien mukaan tarkasti, onko aloitteet tai politiikat kohdistettu tietyille syrjinnälle 
alttiille ryhmille (sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään ja/tai hlbtiq-identiteettiin perustuva syrjintä). 

Aloitteista tulisi käydä ilmi paikallisviranomaisen omaksuma johdonmukainen lähestymistapa 
monimuotoisuuteen ja osallisuuteen eri politiikanaloilla sekä kunnianhimoinen visio, jolla 
paikallisviranomainen taistelee syrjintää vastaan.  

Osallistumislomakkeen osiota B voidaan käyttää promotointitarkoituksiin (julkaisu palkinnon 
verkkosivuilla, esitteessä jne.), joten anna mahdollisimman tarkka kuvaus. 

 
C. VASTUUT / SITOUMUKSEN TASO 

Kuvaa yleistä lähestymistapaanne monimuotoisuuteen ja osallisuuteen tällä alalla toteuttamanne 
yleisen strategian ja politiikan osalta. Kuvaile myös niiden täytäntöönpanon edistämiseen käytettyjä 
rakenteita. 

 
1 ”Tilanteella” tarkoitetaan näiden ryhmien kokemaa haittaa, joka voi olla taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen 
tai kulttuurillinen. 
2 ”Kokemuksella” viitataan näiden ryhmien vuorovaikutuksen luonteeseen ja laatuun niin muun väestön kuin 
julkisella ja yksityisellä sektorilla toimivien organisaatioidenkin kanssa. 
3 ”Erityisillä tarpeilla” tarkoitetaan erityisiä tarpeita, jotka liittyvät näiden ryhmien identiteettiin ja siihen, miten 
he päättävät toteuttaa identiteettiään elämänsä eri osa-alueilla. 
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Kuvaa yleistä monimuotoisuus- ja osallisuusstrategiaa ja -politiikkaa, jota osallistuva 
paikallisviranomainen toteuttaa. Voit mainita esimerkiksi seuraavia:  

▪ korkean tason poliittiset julkilausumat ja sitoumukset monimuotoisuuteen ja osallisuuteen  

▪ erityinen monimuotoisuuteen ja osallisuuteen keskittyvä strategia, tai monimuotoisuuden ja 
osallisuuden sisällyttäminen paikallisviranomaisen laajempaan strategiaan tai poliittiseen 
viitekehykseen 

▪ järjestelmät, joilla monimuotoisuuden ja osallisuuteen keskittymistä voidaan valtavirtaistaa 
politiikoissa, ohjelmissa ja säädöksissä  

▪ rakenteet tai puitteet, joilla voidaan panna täytäntöön, koordinoida ja valvoa 
monimuotoisuuden ja osallisuuden politiikkoja ja toimia, esimerkiksi yhden tai useamman 
osaston ja komitean perustaminen tärkeimpien mukana olevien toimijoiden sitouttamiseksi 

▪ aloitteet, joilla kaikki sidosryhmät saavat valtaa ja pääsevät mukaan monimuotoisuuteen ja 
osallisuuteen tekemiin sitoumuksiinne 

▪ monimuotoisuuteen ja osallisuuteen keskittyviin strategioihin ja politiikkoihin kohdennetut 
resurssit ja henkilöstö  

▪ näiden strategioiden ja politiikkojen valvonta- ja arviointimekanismit.  

D. VAIKUTUS 

Anna määrällisiä ja/tai laadullisia tietoja, joilla voidaan osoittaa aloitteellanne saavutetut tulokset ja 
vaikutukset. Voit antaa linkkejä asiakirjoihin tai audiovisuaaliseen materiaaliin (videot tai kuvat), 
joista mittareiden avulla saavutetut tulokset ja muutokset käyvät ilmi.  

Tehokkuuden ja vaikutuksen arvioinnissa on viitattava aloitteisiin, jotka on eritelty osiossa B. 
Aloitteiden luonne ja soveltamisala. 

1. Miten aloitteenne ovat paranteet syrjinnälle alttiiden ihmisten (sukupuoleen, ikään, 
vammaisuuteen, rotuun / etniseen taustaan, uskontoon tai vakaumukseen ja/tai hlbtiq-
identiteettiin perustuva syrjintä) tilannetta ja kokemusta aloitteiden aloittamisen jälkeen 
ja/tai miten ne ovat huomioineet heidän erityistarpeensa? 

Anna konkreettisia esimerkkejä sekä laadullisia ja määrällisiä tietoja, ja viittaa tiettyyn 
aloitteeseen tai tiettyihin aloitteisiin. 

 

1. Miten nämä aloitteet hyödyttävät koko väestöä? 

Anna konkreettisia esimerkkejä sekä laadullisia ja määrällisiä tietoja, ja viittaa tiettyyn aloitteeseen tai 
tiettyihin aloitteisiin. 

 

E. ALOITTEIDEN LAATU JA KESTÄVYYS 

 

1. Miten huolehditte monimuotoisuus- ja osallisuusaloitteidenne laadun varmistamisesta ja 
mittaamisesta? 

Monimuotoisuus- ja osallisuustulosten laatu määritetään syrjinnälle alttiiden ryhmien (sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen taustaan, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja/tai hlbtiq-
identiteettiin perustuva syrjintä) elämänlaadun paranemisen perusteella heidän tilanteensa ja 
kokemustensa pohjalta sekä siitä seuraavien, koko väestölle karttuvien hyötyjen perusteella.  
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Esittele paikallisviranomaisen käyttöön ottamat mittarit sekä arviointi- ja valvontamekanismit, joilla 
näitä aloitteita seurataan. Voit myös mainita, liittyvätkö aloitteet kansallisiin ja/tai EU-tason 
strategioihin tai onko aloitteet sovitettu yhteen niiden kanssa, ja miten ne noudattavat kansallisia ja 
eurooppalaisia standardeja ja lainsäädäntöä. 

2. Miten varmistatte monimuotoisuus- ja osallisuusaloitteidenne kestävyyden jatkumisen vielä 
aloitteiden päätyttyäkin? 

Kestävien tulosten saavuttaminen vaatii jatkuvia pyrkimyksiä ja mekanismeja, joilla voidaan poimia 
aloitteista opittuja asioita ja soveltaa niitä jatkossa. Lisäksi on varmistettava investoinnit ja resurssit, 
joilla voidaan ylläpitää saavutettuja tuloksia ja kehittää niitä eteenpäin. 

Kuvaile toimenpiteet, joihin on ryhdytty toteutettujen aloitteiden kestävyyden varmistamiseksi, sekä 
niillä saavutetut tulokset. 

 

F. SYRJINNÄLLE ALTTIIDEN HENKILÖIDEN OSALLISTUMINEN  

1. Syrjinnälle alttiiden henkilöiden (sukupuoleen, rotuun tai etniseen taustaan, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja/tai hlbtiq-identiteettiin perustuva syrjintä) ja 
heitä edustavien järjestöjen sekä osallisuusasiantuntijoiden osallistuminen 
monimuotoisuuteen ja osallisuuteen keskittyvien strategioiden, politiikkojen ja 
aloitteidenne suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin. 

Kerro tästä osallistumisesta antamalla esimerkkejä.  

Anna mahdollisuuksien mukaan myös linkkejä, joista saattaa käydä ilmi näitä ryhmiä edustavien 
henkilöiden näkemykset paikallisviranomaisenne monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävistä 
strategioista, politiikoista ja aloitteista. 
 

2. Toimet, joilla autetaan ja tuetaan näitä edustajajärjestöjä ja vahvistetaan niiden tehokasta 
osallistumista monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviin strategioihinne, politiikkoihinne 
ja aloitteisiinne.  

Kuvaile tällaisia paikallisviranomaisenne toteuttamia toimia ja anna esimerkkejä. 
 

G. MIKSI PAIKALLISVIRANOMAISENNE ANSAITSEE SAADA PALKINNON? 

Kuvaile, miksi monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävät lähestymistapanne ja tuloksenne ovat 
innovatiivisia ja tärkeitä ja miksi palkinto tulisi antaa juuri teille. Kerro, mistä 
kuntanne/kaupunkinne/alueenne on erityisen ylpeä.  

Voit kertoa, mikä monimuotoisuuteen ja osallisuuteen keskittyvissä strategioissanne, politiikoissanne 
ja aloitteissanne on erityistä ja mitä piirteitä kannattaa erityisesti nostaa esiin hyvinä esimerkkeinä 
muille paikallisviranomaisille. 
 

H. PAKOLLINEN OSA HLBTIQ-HENKILÖIDEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN ERIKOISPALKINNOSTA 
KILPAILEVILLE 

Kerro yleinen visionne romanien tasavertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen parantamiseksi. 

1. Kerro yleinen visionne hlbtiq-henkilöiden tasa-arvon, osallisuuden ja osallistumisen 
parantamiseksi.  

2. Kuvaile yleistä strategiaanne ja politiikkaanne, joilla edistetään hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa, 
osallisuutta ja osallistumista. Tähän sisältyvät erityiset strategiat, valtavirtaistamisjärjestelmät ja 
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institutionaaliset rakenteet, joiden toteuttaminen on käynnissä tai suunnitteilla. 

 
3. Kuvaile tärkeimpiä paikallisviranomaisenne toteuttamia, erityisesti hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa, 

osallisuutta ja osallistumista parantavia aloitteita, joilla parannetaan hlbtiq-henkilöiden tilannetta ja 
kokemusta ja huomioidaan heidän erityiset tarpeensa. 

 
4. Kerro, miten hlbtiq-yhteisöt ja heidän edustajajärjestönsä olivat mukana strategianne ja politiikkanne 

sekä tärkeimpien aloitteidenne suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa. 

 
Anna vastaukseksi konkreettisia esimerkkejä. 

 
I. TUKIMATERIAALIT – VALINNAINEN 

Pakollisten osioiden – verkossa täytettävän osallistumislomakkeen sekä sen yhteydessä 
ladattavan, allekirjoitetun kunnian ja omantunnon kautta annettavan vakuutuksen – lisäksi voit 
ladata 10-sivuisen PowerPoint-esityksen, jossa tuodaan esiin ja havainnollistetaan vastauksenne 
tärkeimpiä kohtia esim. kuvien avulla. 

 

J. YHTEYSHENKILÖ, VERKKOLINKIT JA POSTIOSOITE 

Anna tähän kaikki paikallisviranomaisenne osallistumisesta vastaavan henkilön tarvittavat 
yhteystiedot. 

Lisää myös linkit paikallishallinnon verkkosivulle sekä erityisiin monimuotoisuuteen ja osallisuuteen 
keskittyville sivuille, jos sellaisia on. 


