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ASIALISTA
1

Kokouksenavausja läsnäolijoidentoteaminen
Puheenjohtajaavasikokouksenklo 10.02.Todettiin läsnäolijat.Marjo
Malja ja Terhi TuukkanenosallistuivatkokoukseenSkypenvälityksellä.
Sisäministeriöja SuomenKuntaliitto olivat ilmoittaneet etukäteen
esteestä.Todettiin, että LiisaMännistö oli käynyt raporttiluonnoksen
heidänkanssaanläpi puhelimitse/sähköpostitseennenkokousta.

2

Esityslistanja edellisenkokouksenpöytäkirjan hyväksyminen(liite 1)
Hyväksyttiinmuutoksitta.

3

Arviointiraporttiluonnoksen käsittely ja hyväksyminen(liite 2)
LiisaMännistöesitteli raporttiluonnoksenja edelliseenluonnosversioon
tehdyt muutoksetpääpiirteissäänsekäalustavantaittoversion raportin
tiivistelmäosiosta.Käytiinkeskusteluamuutamistayksityiskohdista:

Käyntiosoite
Eteläesplanadi10
HELSINKI

Postiosoite
PL25
00023VALTIONEUVOSTO

Puhelin
029516001

Faksi
09 16067730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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-

Todettiin, että indikaattorin 3 yhtenä arviointikriteerinä mainitut
Pariisin periaatteet soveltuvat melko huonosti tähän kontekstiin.
Päätettiin hyväksyä kokousmateriaalina olleen raporttiluonnoksen
tiivistelmäosiossa (osa I) esitetty tekstimuotoilu ja numeerinen
arviointi indikaattorin 3 osalta. Lisätään sama tekstimuotoilu raportin
osaan II indikaattoriin 3.

-

Käytiin keskustelua raportin johdantoluvusta ja päätettiin lisätä siihen
muutama lause ohjausryhmän tämän pilotointihankkeen perusteella
tekemistä johtopäätöksistä arviointityökalun mahdollisesta
hyödyntämisestä jatkossa. Johdannossa tulisi myös selkeästi kuvata se
näkökulma, että arviointiraportissa on haluttu tuoda esiin
kehittämistarpeita, mikä näkyy voimakkaana itsekriittisyytenä.
Todettiin, että koska arviointityökalu on tarkoitettu itsearvioinnin
työkaluksi, se ei sovellu esim. Euroopan neuvoston jäsenmaiden
väliseen vertailuun. Myös tämä ulottuvuus tulee selkeästi tuoda esiin
raportin johdannossa.

Ohjausryhmä hyväksyi raporttiluonnoksen kaikilta muilta osin esityslistan
liitteenä 2 esitetyn luonnoksen mukaisesti. Sovittiin, että Liisa Männistö
lähettää edellä mainittujen kohtien osalta muokatun raporttiluonnoksen
ohjausryhmän viimeisille kommenteille ja hyväksyttäväksi viikolla 3.
Kommentit pyydetään toimittamaan viikolla 4 (tarkempi määräaika
kommenttipyynnössä).
Männistö kertoi raportin julkaisusuunnitelmasta: raportin tiivistelmäosio
on tarkoitus julkaista suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi.
Tiivistelmästä taitetaan erillinen esite, jota jaetaan printattuna hankkeen
päätösseminaarissa. Arviointiraportti viimeistellään julkaisukuntoon
päätösseminaarin jälkeen ja julkaistaan verkkojulkaisuna vain
suomenkielisenä (kuvailulehdet myös ruotsiksi ja englanniksi)
oikeusministeriön julkaisusarjassa arviolta helmikuun puolivälissä. Lisäksi
oikeusministeriön viestinnän kanssa on alustavasti keskusteltu
mahdollisesta verkkosivustosta, johon koottaisiin raportin tiedot.
Käytännön toteutustapa on vielä avoinna.
Ohjausryhmä keskusteli raportin tulosten levittämisen kannalta
olennaisista foorumeista päätösseminaarin lisäksi. Todettiin, että ainakin
Kuntamarkkinat, Hyvinvointiareena ja Lastensuojelupäivät ovat keskeisiä
tilaisuuksia esitellä pilotointihankkeen tuloksia. Lisäksi alan ammattilehtiin
voisi tarjota artikkeleita aiheesta. Myös oppilaitoksiin, kuten
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä kouluille olisi hyvä tiedottaa
raportista. Sovittiin, että ohjausryhmässä mukana olevat tahot levittävät
tietoa raportista ja sen tuloksista omia kanaviaan pitkin omille
sidosryhmilleen.
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4

Hankkeen päätösseminaari 29.1.2020 (liite 3)
Liisa Männistö esitteli 29.1.2020 aamupäivällä järjestettävän
päätösseminaarin ohjelmaluonnoksen. Ohjausryhmä keskusteli ohjelman
loppupuolelle sijoittuvan paneelikeskustelun kokoonpanosta. Päätettiin,
että yhdeksi panelistiksi tiedustellaan Ihmisoikeuskeskuksen johtajaa Sirpa
Rautiota. Mikäli Rautio ei ole käytettävissä, tiedustellaan
aluehallintoviraston edustajaa.
Sovittiin, että Männistö lähettää kaikille puhujille ja alustajille viestin
puheenvuorojen toivotuista sisällöistä/näkökulmista sekä selvittää
mahdollisuuksia seminaarin striimaukseen. Seminaarin kutsut on tarkoitus
lähettää perjantain 10.1. aikana. Ohjausryhmän jäseniä pyydetiin omalta
osaltaan jakamaan tietoa seminaarista omille verkostoilleen.
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Muut asiat
Sovittiin alustavasti, että oikeusministeriö kutsuu muutaman vuoden
kuluttua ohjausryhmässä mukana olleet asiantuntijat ad hoc -palaveriin,
jossa keskustellaan, miten lasten osallistumisoikeuksien seuranta ja
arviointi on jatkunut/lähtenyt liikkeelle pilotointihankkeen jälkeen.

6

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.56.

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

