*pakolliset kentät merkitty tähdellä
1. Yhteystiedot
*Etunimi
*Sukunimi
*Sähköposti
*Puhelinnumero
2. *Organisaatio/taho, jota edustan: ☐ Järjestö ☐ Tutkija ☐ Viranomainen ☐ Muu:
3. * Organisaation nimi

ELÄMÄNALUEMALLI
4. Elämänaluemalli on sopiva tarkastelukulma Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen systemaattiseen
seurantaan.
☐ Täysin samaa mieltä ☐ Osittain samaa mieltä ☐ En osaa sanoa ☐ Osittain eri mieltä ☐ Täysin
eri mieltä
5. Mahdolliset perustelut:
6. Elämänaluemalliin suunnitellut läpileikkaavat teemat (julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja
ihmisoikeuksien toteutuminen (PL 22§) sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo (PL 6§)) ovat
Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen seurantaan tarkoituksenmukaisia.
☐ Täysin samaa mieltä ☐ Osittain samaa mieltä ☐ En osaa sanoa ☐ Osittain eri mieltä ☐ Täysin
eri mieltä
7. Mahdolliset perustelut:
8. Jos teidän olisi valittava alustavasta kehikosta viisi (5) Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen
kannalta keskeisintä elämänaluetta, mitkä valitsisitte?
Merkitse elämänalueet tärkeysjärjestykseen numeroin 1-5, joista 1 on tärkein, 5 vähiten tärkeä.
☐ Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus
☐ Oikeusturva ja hyvä hallinto
☐ Yksityis- ja perhe-elämä
☐ Sanan-, mielipiteen- ja vakaumuksenvapaus
☐ Kieli ja kulttuuri
☐ Osallisuus ja vaikuttaminen
☐ Toimeentulo ja ihmisarvoinen työ
☐ Sivistys ja koulutus
☐ Terveys, hyvinvointi ja ympäristö
☐ Muu, mikä?

9. Mahdolliset perustelut:
INDIKAATTORIT
10. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR)
kolmiportaisen mallin mukaisesti ihmisoikeusindikaattorit voidaan jakaa valtion sitoutumista perusja ihmisoikeusvelvoitteisiin kuvaaviin rakenneindikaattoreihin, oikeuksien toimeenpanon
edellyttämiä toimintavelvoitteita mittaaviin prosessi-indikaattoreihin ja oikeuksien todellista
toteutumista
ihmisten
elämässä
kuvaaviin
lopputulosindikaattoreihin
(https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/framework.aspx). Näillä indikaattorityypeillä
kuvataan eri tavoin perus- ja ihmisoikeuksiin sitoutumisen, niiden edistämisen tai niistä nauttimisen
tilaa. Mikä näistä indikaattorityypeistä on mielestänne tärkein? Merkitse indikaattorityypit
tärkeysjärjestykseen numeroin 1-3, joista 1 on tärkein, 3 vähiten tärkeä.
☐ Rakenneindikaattorit
☐ Prosessi-indikaattorit
☐ Lopputulosindikaattorit
11. Mahdolliset perustelut:
12. Tulisiko jokaisen elämänalueen sisältää yhtä monta rakenne-, prosessi- ja lopputulosindikaattoria?
☐ Kyllä
☐ Ei
13. Mahdolliset perustelut:
14. Mitä indikaattoreita eli perus- ja ihmisoikeusmittareita ehdottaisitte sisällytettäväksi
elämänaluemalliin eri elämänalueiden alle? Voitte ehdottaa indikaattoreita yhden tai useamman
elämänalueen alle. Mainitkaa myös ehdottamienne indikaattorien tietolähde. (Esimerkki:
Indikaattori: Kiusaamiskokemusten määrä peruskoulussa, Tietolähde: THL:n teettämä
kouluterveyskysely) Ks. Taulukko.
15. Mahdolliset perustelut:
16. Onko tiedossanne muita tietolähteitä (tilastot, tutkimukset ym.), joko oman organisaationne tai
muun tahon tuottamana, joita indikaattorityössä kannattaisi hyödyntää?
Tietolähteet:
17. Onko tiedossanne oikeuksia, joiden toteutumisesta ei nähdäksenne ole vielä seurantaa varten
riittävästi olemassa olevaa tutkimustietoa? Mainitkaa enintään kolme mielestänne seurannan
kannalta keskeisintä perus- tai ihmisoikeuskysymystä.
18. Muita huomioita: (avoin kenttä, rajattu merkkimäärä 1000 merkkiä).

