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Asettamispäätös
28.2.2020

Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman asiantuntijatyöryhmä
Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman asiantuntijatyöryhmän.

Toimikausi

28.2.2020–31.3.2023

Tausta

Suomen ensimmäinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
laadittiin vuosille 2012–2013. Toinen kansallinen toimintaohjelma kattoi
vuodet 2017–2019. Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan valmistellaan kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma (s. 85).
Aiemmat kaksi toimintaohjelmaa ovat sisältäneet joukon perus- ja ihmisoikeuksia edistäviä hankkeita eri ministeriöiden hallinnonaloilta. Kolmannen
toimintaohjelman tarkoituksena on kehittää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa luomalla kansallisen perus- ja ihmisoikeusindikaattorikehikon. Perustuslakivaliokunta on edellisten toimintaohjelmien käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumisen seurantaan tarvitaan määrällisiä ja laadullisia mittareita.
Viime vuosina indikaattoreita on käytetty seurannan välineinä useissa perus- ja ihmisoikeuksien kannalta relevanteissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Perus- ja ihmisoikeuksien seurannassa indikaattoreiden
tulee olla oikeusperusteisia. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on kehittänyt kattavan ihmisoikeusindikaattorimallin kansainvälisten
ihmisoikeusvelvoitteiden seurantaan. Toimintaohjelmahankkeessa on perusteltua hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia ja esimerkkejä.
Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua ohjaa valtioneuvoston
perus- ja ihmisoikeusverkosto, jossa puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna
Suurpää. Verkostossa on edustus kaikista ministeriöistä sekä oikeuskanslerinvirastosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta ja Ihmisoikeuskeskuksesta. Nyt asetettava asiantuntijatyöryhmä raportoi verkostolle.
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Tällä varmistetaan ministeriöiden sitoutuminen valmisteltavaan toimintaohjelmaan.
Tavoitteet

Asiantuntijatyöryhmän tarkoituksena on valmistella kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, joka keskittyy perus- ja ihmisoikeusindikaattoreiden kehittämiseen.

Tehtävät

Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on:
1) Valmistella kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma,
joka sisältää kansalliset perus- ja ihmisoikeusindikaattorit;
2) Raportoida valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle hankkeen
etenemisestä;
3) Varmistaa sidosryhmien osallistuminen toimintaohjelmahankkeessa ja
laatia osallistamissuunnitelma; ja
4) Laatia julkaisu- ja viestintäsuunnitelma indikaattoreille.

Organisointi

Puheenjohtaja:
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen
oikeusministeriö
Jäsenet:
johtava asiantuntija Mikko Aaltonen
oikeusministeriö
erityisasiantuntija Panu Artemjeff
oikeusministeriö
lainsäädäntösihteeri Katja Fokin
ulkoministeriö
kehittämispäällikkö Satu Jokela
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ylitarkastaja Matti Jutila
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
asiantuntija Leena Leikas
Ihmisoikeuskeskus

Työryhmä valitsee jäsenistään varapuheenjohtajan. Jos verkoston puheenjohtaja, jäsen tai pysyvä asiantuntija eroaa tai on pysyvästi estynyt
osallistumasta verkoston toimintaan, oikeusministeriö määrää asianomaisen tahon esittämän henkilön verkostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kustannukset

Asiantuntijatyöryhmän kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.
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JAKELU

Kansliapäällikkö

Pekka Timonen

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Johanna Suurpää

asiantuntijatyöryhmän jäsenet
valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston jäsenet ja asiantuntijat

