
  

Demokratipriset 2017 – Partnerskap 

Regler och anvisningar 
 

Genom att nominera en kandidat kan du påverka vem som får Demokratipriset 2017 - nedan 

finns detaljerade anvisningar om hur det går till att nominera en kandidat. 

 

Justitieministeriets Demokratipris på 10 000 euro delas år 2017 mellan tre pristagare. Priset 

delas ut till instanser eller aktörer inom det civila samhället som främjat demokrati. 

Justitieministeriets samarbetsparter år 2017 är finansministeriet, Yle, landsbygdspolitiska 

rådet, Finlands Kommunförbund och Företagarna i Finland. 

 

Syftet med priset är att lyfta fram exempel på verksamhet som stärker en 

partnerskapsbaserad verksamhetskultur i Finland. Genom priset vill man också belöna dem 

som arbetar med att utveckla olika former av partnerskap. Priset delas ut för fjärde gången. 

Demokratipriset delas ut vid huvudseminariet för demokrativeckan, som under Finlands 100-

årsjubileumsår ordnas i riksdagen den 30 mars 2017. 

 

Vad är partnerskap? 

 

Partnerskap är ett omfattande begrepp med många dimensioner. Därför kan kandidaterna 

som nomineras vara mycket olika. Det kan vara fråga om verksamhet som bidrar till att t.ex. 

ordna tjänster på ett nytt sätt, stärka välmående eller gemenskap, främja lokal demokrati, 

skapa möjligheter till hobbyverksamhet eller frivilligt arbete, öka sysselsättningen, förbättra 

säkerheten i vardagen, utveckla boendemiljön eller främja invandrares integration.          

 

Partnerskap innebär att de olika sektorerna och aktörerna som deltar i verksamheten har en 

jämlik ställning. Därför kan partnerskap anses vara en mer krävande verksamhetsform än 

vanligt samarbete som i regel har en hierarkisk struktur. Ett partnerskap ingås eller uppstår 

inte direkt utan måste oftast byggas upp under en längre tid. Vid partnerskap kan samarbetet 

basera sig på  

 ett gemensamt och tillsammans överenskommet konkret mål,  

 fungerande, öppen växelverkan,  

 jämlikhet och förtroende, 

 ömsesidighet, 

 respekt för varandra och andras särdrag och kultur     

samt på att  



 verksamheten medför ett verkligt mervärde,      

 aktörernas resurser och kunskaper kompletterar varandra och   

 det finns en naturlig plats och struktur för gemensamma möten.   

 

Kriterierna för valet 

 

Som pristagare kan nomineras exempel på ett verksamhetssätt, en verksamhetsmodell, ett 

förfarande eller en process som stödjer en partnerskapsbaserad verksamhetskultur på 

nationell, regional, lokal eller gräsrotsnivå. Priset delas ut till instanser eller aktörer inom det 

civila samhället. Sådana parter i partnerskapet som företräder andra sektorer 

uppmärksammas genom ett hedersomnämnande. Om staten eller en kommun deltar i 

partnerskapet som nomineras, kan dessa föreslås som mottagare av Demokratiutmärkelsen, 

som delas ut samtidigt som en del av handlingsplanen för öppen förvaltning. 

 

Vid bedömningen av förslaget fästs uppmärksamhet vid  

 på vilket sätt verksamheten utgör ett partnerskap och hur verksamheten skiljer sig från 

mer traditionellt samarbete,    

 hur verksamhetssättet, verksamhetsmodellen, förfarandet eller processen har stärkt 

partnerskapet,   

 vilka parter som deltar i verksamheten och på vilket sätt dessa har förbundit sig till 

partnerskapet och 

 vilka konkreta resultat och vilket mervärde verksamheten har lett till.   

 

Därtill fästs uppmärksamhet vid  

 på vilket sätt det partnerskapsbaserade verksamhetssättet ursprungligen har valts och 

byggts upp,  

 om partnerskapet har blivit en etablerad del av parternas verksamhet,    

 på vilket sätt växelverkan, förtroende och jämlikhet mellan parterna syns i praktiken,  

 på vilket sätt man har löst problemen som i allmänhet förekommer vid samarbete,  

 vilket problem eller behov man strävat efter att lösa genom partnerskapet och   

 på vilket sätt förfarandet har främjat delaktighet och demokrati. 

 

Verksamhetsmodellen ska basera sig på samarbete mellan två eller flera aktörer, 

förvaltningsområden, nivåer eller sektorer. Verksamheten kan rikta sig till hemlandet eller 

utlandet, men aktörernas hemvist måste vara i Finland. Verksamhetsmodellen, förfarandet 

eller processen som nomineras måste vara i bruk år 2017.  

 

Nominering av kandidater 

 



Kandidater kan nomineras av vem som helst som vill belöna aktörer som främjat 

partnerskapsverksamhet eller lyfta fram ett verksamhetssätt, en verksamhetsmodell, ett 

förfarande eller en process som främjat en partnerskapsbaserad verksamhetskultur.   

 

En person/instans kan nominera flera kandidater, men man måste fylla i en separat blankett 

med motivering för varje kandidat. 

 

Nomineringar kan lämnas in under tidsperioden 16.1–17.2.2017 elektroniskt på adressen 

https://www.webropolsurveys.com/S/9C62760C850685C8.par och per post under adress 

Justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 

2B, Helsingfors).  

 

Materialet som gäller priset finns på justitieministeriets webbplats 

http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/grundlaggandebestammelser/perusoikeudetjademokratia/de

mokratiajaosallistuminen/demokratiapalkinto.html 

 

Juryn och valet av pristagarna 

 

Pristagarna väljs av en jury som består av ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i 

skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä. 

 

Juryn väljer två pristagare som uppfyller de ovan nämnda kriterierna. Den tredje pristagaren 

väljs genom en publikröstning som ordnas på webben 2–15.3.2017. En förhandsgallring av 

kandidaterna görs av planeringsgruppen, som består av företrädare för justitieministeriet, 

finansministeriet, Finlands Kommunförbund, Företagarna i Finland och landsbygdspolitiska 

rådet.  
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