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DEMOKRATIA VERKOSTON ASETTAMINEN

Oikeusministeriö on tänään asettanut demokratiaverkoston, jonka tehtävä-
nä on koordinoida hallituksen demokratiapolitiikkaa, seurata hallitusoh-
jelman demokratiaan liittyviä kirjauksia ja ensisijaisesti koordinoida de-
mokratiapoliittisen selonteon valmistelua.

Toimikausi 1.3.2012-30.6.2015

Taustaa Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskau-
den aikana äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamista kehitetään kan-
salaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, demokratian edistämistä koskevan
periaatepäätöksen ja valmisteltavan demokratiapoliittisen selonteon pohjal-
ta.

Vanhasen ensimmäinen hallitus asetti erillisen poikkihallinnollisen poli-
tiikkaohjclman pohtimaan miten valtiovalta voisi edistää demokratian toi-
mivuutta ja tukea kansalaisten osallistumista. Kansalaisvaikuttamisen poli-
tiikkaohjelma (2003-2007) pyrki edistämään kansalaisyhteiskunnan toi-
mintaa, aktiivista kansalaisuutta, kansalaisten yhteiskunnallista vaikutta-
mista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Politiikkaohjelman lop-
puasiakirjassa asetetaan suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteeksi, että
Suomi tunnetaan jatkossakin demokratian kehittämisen edelläkävijänä, ja
että aktiivinen kansalaisuus on Suomessa keskeisten tunnuslukujen mu-
kaan Euroopan parhaiden maiden tasolla.

Oikeusministeriössä valmisteltiin vuosien 2008-2010 aikana laaja demo-
kratia-asiakirjakokonaisuus, jonka tavoitteena oli muodostaa yleiskuva
suomalaisen demokratian tilasta, tunnistaa keskeiset kehittämiskohteet ja
tehdä niitä koskevia esityksiä. Helmikuussa 2010 Valtioneuvosto antoi
valmistelun pohjalta periaatepäätöksen demokratian edistämisestä Suomes-
sa. Periaatepäätös demokratian edistämisestä sisältää 32 toimenpidekoko-
naisuutta, joilla tuetaan perinteisiä vaikuttamiskeinoja ja luodaan edelly-
tyksiä uudenlaiselle vaikuttamiselle. Toimenpiteet liittyvät edustukselli-
seen demokratiaan ja äänestämiseen, kansalaisyhteiskunnan vahvistami-
seen, uusien osallistumiskanavien kehittämiseen, kansalaiseksi kasvami-
seen sekä demokratiapolitiikkaan ja hallinnon kehittämiseen.
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Tavoite ja tehtävät Oikeusministeriö asettaa demokratiaverkoston, jonka tehtävänä on koordi-
noida hallituksen demokratiapolitiikkaa, seurata hallitusohjelman demokra-
tiaan liittyviä kirjauksia ja ensisijaisesti koordinoida demokratiapoliittisen
selonteon valmistelua. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna
2014.

Kokoonpano

Puheenjohtaja Johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö

Jäsenet Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
Ibmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs Sauli Feodorow,
ulkoasiairuninisteri ö
Neuvonantaja Johanna Jokinen-Gavidia, ulkoasiainministeriö
Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, sisäasiainministeriö
Erityisasiantuntija Sinikka Keskinen, sisäasiainministeriö
Tiedottaja Kirsti Haimila, puolustusministeriö
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Finanssineuvos Marja Granlund, valtiovarainministeriö
Opetusneuvos Monica Melen-Paaso, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Heikki Blom, opetus- ja kulttuuriministeriö
Viestintäjohtaja Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö (jäsenet nimetään myöhemmin)
Verkkopäätoimittaja Kaisu Aho, työ- ja elinkeinoministeriö
Teollisuusneuvos Antti Joensuu, työ- ja elinkeinoministeriö
Erikoistutkija Keijo Tanner, sosiaali- ja terveysministeriö
Kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö
Lainsäädäntöneuvos Malja Mäntynen, ympäristöministeriö
Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö (sihteeri)

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmä hoitaa työnsä virkatyönä.

Oikeusministeri

Maria Wakeham-HartonenSuunni ttelija
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Jakelu Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri

Tiedoksi Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäasiainministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö


