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Jakelussa mainituille

Ohjausryhmän asettaminen; Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke

Asettaminen
Oikeusministeriö on tänään asettanut ohjausryhmän seuraamaan ja
tukemaan Lasten ja nuorten ääni Euroopassa (Barn och ungas röst i Europa)
-hankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa.
Toimikausi
Ohjausryhmän toimikausi on 22.3.2021-30.4.2023.
Tausta
Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke (ks. liite 1) sisältyy
yhteiseurooppalaiseen CP4Europe - Strengthening National Child
Participation Frameworks and Action in Europe -hankkeeseen, johon on
myönnetty rahoitus EU:n Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelman
lapsen oikeuksien edistämiseen tarkoitetusta rahoitushausta. Kaksivuotinen
hanke käynnistyy huhtikuussa 2021 ja sitä koordinoi Euroopan neuvosto.
Euroopan neuvoston ja Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Tšekki,
Slovenia, Portugali ja Islanti.
Yhteiseurooppalaisen hankkeen päätavoitteena on vahvistaa lasten
osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla Euroopan laajuisesti.
Tarkoitus on vahvistaa lasten osallistumismekanismeja kansallisella ja
paikallisella tasolla sekä kehittää lasten osallistumista tukevaa toimintaa
yhdessä lasten osallistumismenetelmiin perehtyneiden ammattilaisten
kanssa, lasten osallistumiseen liittyvät erityiset haasteet huomioon ottaen.
Erityistä huomiota kiinnitetään haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä
tukea tarvitsevien lasten, kuten vammaisten lasten, etnisiin vähemmistöihin
kuuluvien tai maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumiseen.
Suomen kansallisen hankeosion päätavoitteena on kehittää menetelmiä,
koota hyviä käytäntöjä ja tuottaa koulutusmateriaalia sekä tarjota koulutusta
lasten ja nuorten osallistumisesta.
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Suomen hankeosiota koordinoi oikeusministeriö ja kansallisina kumppaneina
toimivat lapsiasiavaltuutetun toimisto sekä osana kansallisen lapsistrategian
toimeenpanoa sosiaali- ja terveysministeriö ja valtioneuvoston kanslia.
Hankkeella on suoria yhtymäkohtia kansallisen demokratiaohjelman,
kansallisen lapsistrategian sekä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan
ohjelman (VANUPO) tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Suomen
hankeosio on suunniteltu yhteistyössä em. organisaatioiden kesken.
Tehtävät
Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja tukea hankesuunnitelmassa (liitteet 2
ja 3) määriteltyjen kansallisten toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa.
Ohjausryhmä voi käsitellä myös hankkeen Euroopan tason hanketoimintojen
suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä kysymyksiä.
Kokoonpano
Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja:
yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö
Jäsenet (varajäsenet suluissa):
erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö (asiantuntijasihteeri)
kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö
erityisasiantuntija Sami Demirbas, oikeusministeriö
erityisasiantuntija Sanna Koulu (projektisihteeri Laura Saarinen), sosiaali- ja
terveysministeriö
projektipäällikkö Johanna Laisaari (neuvotteleva virkamies Jouni Varanka),
valtioneuvoston kanslia
lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Ohjausryhmään kutsutaan pysyvänä asiantuntijana kehittämispäällikkö Elina
Stenvall SOS-lapsikyläsäätiöstä. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan
muuttaa ja täydentää tarpeen mukaan. Ohjausryhmä voi lisäksi kuulla
työssään muita hankkeen teeman kannalta olennaisia asiantuntijoita.
Tasa-arvon toteutuminen kokoonpanossa
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § 1 momentti
edellyttää, että valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvolain 4 a § 3
momentin mukaan viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään
nimeämään ehdokkaita lainkohdassa tarkoitettuihin toimielimiin, tulee
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista
jäsenpaikkaa kohden.
Ohjausryhmän nimeämispyynnössä on viitattu tasa-arvolain kiintiösäännöksiin
ja pyydetty tahoja nimeämään kutakin jäsenpaikkaa kohden sekä nais- että
miesehdokkaan. Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole ollut
mahdollista, tämä on pyydetty perustelemaan nimeämisehdotuksessa.
Nimeämisessä on huomioitu ohjausryhmässä edustettujen tahojen oma,
käytettävissä oleva asiantuntemus huomioiva esitys jäsenistä. Ohjausryhmän
kokoonpano ei ole varsinaisten jäsenten osalta tasa-arvolain
kiintiösäännöksen mukainen.
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Kustannukset
Ohjausryhmä hoitaa tehtävänsä virkatyönä. Ohjausryhmän jäsenille ei
makseta kokouspalkkioita. Kokouksiin liittyvät matkakustannukset voidaan
korvata kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti.
Mahdollisista asiantuntijapalkkioista päätetään erikseen.

ylijohtaja, osastopäällikkö

Johanna Suurpää

erityisasiantuntija

Maria Wakeham-Hartonen

Liitteet

1. Hankkeen asettamispäätös
2. Hankesuunnitelma (EU Project proposal – Concept paper)
3. Hankekuvaus

Jakelu

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Elina Pekkarinen
OM ESI Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus, Kaisa Tiusanen
OM DJO Demokratia ja vaalit, Niklas Wilhelmsson
OM DJO Demokratia ja vaalit, Liisa Männistö
OM DJO Demokratia ja vaalit, Sami Demirbas
SOS-Lapsikyläsäätiö, Elina Stenvall
STM YTO Lapset ja nuoret -yksikkö, Laura Saarinen
STM YTO Lapset ja nuoret -yksikkö, Sanna Koulu
VNK STRO Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö, Johanna Laisaari
VNK STRO Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö, Jouni Varanka

Tiedoksi

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
VNK Valtioneuvoston kanslia
STM Kirjaamo

