
	
Aika:	27.11.2017	klo	9.00–13.45	
Paikka:	Eduskunnan	Pikkuparlamentin	auditorio,	Arkadiankatu	3,	Helsinki	
	
HUOM!	 Pikkuparlamentin	 sisäänkäynnin	 yhteydessä	 tarkistetaan	 osallistujien	
henkilöllisyys	 (esitettävä	 kuvallinen	 henkilöllisyystodistus	 –	 ei	 koske	 alaikäisiä	
osallistujia).	 Saavuthan	 ajoissa	 paikalle	 ja	 varaathan	 riittävästi	 aikaa	
turvatarkastukseen!	
	
Tavoite	ja	tausta	

· Tulevaisuuden	 kyselytunnin	 tavoitteena	 on	 rakentava	 ja	 kunnioittava	 keskustelu	
ministereiden	ja	kansalaisten	välillä.	

· Tapahtuma	 on	 osa	 oikeusministeriön	 ja	 Sitran	 järjestämää	 keskustelusarjaa,	 jossa	
kansalaiset	 ja	 päättäjät	 asettuvat	 saman	 pöydän	 ääreen	 keskustelemaan	
ajankohtaisista	kysymyksistä.		

· Syksyn	 2017	 aikana	 eri	 puolilla	 Suomea	 päättäjät	 ja	 kansalaiset	 ovat	 keskustelleet	
yhteiskunnasta	rakentavasti.	Tulevaisuuden	kyselytunnilla	esitettävät	kysymykset	on	
muodostettu	 suurimmaksi	 osaksi	 näissä	 kansalaiskeskusteluissa.	 Myös	 kysymysten	
esittäjät	tulevat	etupäässä	näistä	tapahtumista.		

	
Tulevaisuuden	kyselytunnin	kulku	(klo	11.30–13.30)	

· Puhetta	johtaa	eduskunnan	I	varapuhemies	Mauri	Pekkarinen.		
· Puhemies	 avaa	 tilaisuuden.	Osallistujat	 esittävät	 vuorollaan	ministereille	 ennakkoon	

toimitetut	kysymykset	(puhemies	jakaa	puheenvuorot).		
· Kunkin	 kysymyksen	 jälkeen	 puhemies	 antaa	 puheenvuoron	 sille	 ministerille,	 jolle	

kysymys	on	ensisijaisesti	osoitettu.		
· Vastauksensa	jälkeen	ministeri	esittää	osallistujille	aiheesta	kysymyksen.		
· Puhemies	 pyytää	 osallistujia	 joko	 keskustelemaan	 pareittain	 tai	 äänestämään	

ministerin	vastauksesta/kysymyksestä,	jonka	jälkeen	poimitaan	muutama	osallistujien	
kommentti.		

· Puhemies	 tekee	 yhteenvedon	 keskustelusta,	 jonka	 jälkeen	 siirrytään	 seuraavaan	
kysymykseen.	

	
Tulevaisuuden	 kyselytunnilla	 on	 tarkoitus	 keskustella	 rakentavan	 keskustelun	
pelisääntöjen	hengessä:		

1. Olemme	läsnä	ja	kuuntelemme	toisiamme.	
2. Kuuntelemme	ymmärtääksemme	ja	puhumme,	että	tulisimme	ymmärretyiksi.	
3. Kunnioitamme	toisiamme	ja	eri	näkökulmia.	
4. Puhumme	lähtökohtaisesti	oman	kokemuksen	kautta.	

	
Tarkoitus	ei	ole	väitellä	asioista	tai	kilpailla	siitä,	kenen	näkemys	voittaa,	tai	kuka	on	oikeassa	
tai	väärässä.	
	
Tapahtuman	kieli:	Puheenvuoroja	voi	esittää	suomeksi	ja	ruotsiksi.	Lisäksi	tilaisuudessa	on	
viittomakielen	tulkkaus	(suomalainen	ja	suomenruotsalainen	viittomakieli).			



Ohjeita	kysymysten	esittäjille:	

· Esittele	 kysymyksesi	 alussa	 lyhyesti,	 mistä	 on	 kyse	 –	 kuvaile	 ongelma,	 haaste	 tai	
tilanne,	 josta	 aiot	 kysyä.	 Voit	 kertoa	 asiasta	 myös	 omakohtaisen	 kokemuksen	 tai	
esimerkin	kautta.	

· Kohdenna	 kysymyksesi	 yhdelle	 tai	 useammalle	 läsnä	 olevalle	 ministerille.	 Tutustu	
heidän	 toimialoihinsa	 (ks.	 alla)	 ja	 pyri	 esittämään	 kysymyksesi	 mahdollisimman	
konkreettisesti.		

· Voit	 viitata	 kysymyksessäsi	 myös	 hallitusohjelmaan,	 kansainvälisiin	 sopimuksiin,	
lainsäädäntöön,	 toimintaohjelmiin	 tai	 muihin	 vastaaviin	 asiakirjoihin,	 jotka	 liittyvät	
esittämääsi	asiaan.	

· Varsinainen	kysymys	voi	olla	esim.	muotoa:	Kysynkin	nyt	ministeri	xx:ltä,	mitä	hallitus	
aikoo	tehdä…	/	miten	hallitus	aikoo	huolehtia	siitä	että…	

· Halutessasi	 voit	 tutustua	 kansanedustajien	 tekemiin	 kirjallisiin	 kysymyksiin	
ministereille	eduskunnan	verkkosivuilla:	
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valtiopaivaasiat/Sivut/Kirjalliset-
kysymykset.aspx		

· Kysymyksen	esittämiseen	käytettävä	aika:	2-3	minuuttia.	
	

Kuvaukset	ministerien	toimialoista:	

· Opetusministeri	 Sanni	 Grahn-Laasonen	 vastaa	 koulutus-	 ja	 tiedeasioista	 sekä	
varhaiskasvatuksesta	ja	kirkollisasioista.	

· Oikeusministeri	 Antti	 Häkkänen	 käsittelee	 muun	 muassa	 lainsäädännön	
kehittämiseen,	 oikeusturvaan	 ja	 oikeusjärjestykseen	 sekä	 demokratiaan,	
perusoikeuksiin,	 saamelaisten	 kulttuuri-itsehallintoon	 ja	 saamelaisasioiden	
yhteensovittamiseen,	 yhdenvertaisuuteen	 ja	 hyvien	 etnisten	 suhteiden	 edistämiseen	
liittyvät	asiat.	

· Työministeri	Jari	Lindström	käsittelee	työllisyyteen	ja	yrittäjyyteen	sekä	työelämään	
ja	työmarkkinoihin	liittyvät	asiat.		

· Elinkeinoministeri	 Mika	 Lintilä	 käsittelee	 yritys-	 ja	 aluepolitiikkaan,	
konserniohjaukseen	 sekä	 elinkeino-	 ja	 innovaatiopolitiikkaan	 liittyvät	 asiat.	 Lisäksi	
ministeri	Lintilän	vastuulle	kuuluvat	valtion	omistajaohjausasiat.	

· Eurooppa-,	kulttuuri-	ja	urheiluministeri	Sampo	Terho	vastaa	kulttuuri-,	liikunta-	
ja	nuorisoasioista	sekä	opintotuesta.	Lisäksi	Terho	käsittelee	ne	valtioneuvoston	EU-
sihteeristölle	kuuluvat	asiat,	jotka	eivät	kuulu	pääministerille.	

· Asunto-,	 energia-	 ja	 ympäristöministeri	 Kimmo	 Tiilikainen	 käsittelee	
energiapolitiikkaan	 sekä	 ympäristöpolitiikkaan	 kuten	 ympäristönsuojeluun,	
rakennettuun	ympäristöön	ja	asumiseen	liittyvät	asiat.		

· Kunta-	 ja	 uudistusministeri	 Anu	 Vehviläinen	 käsittelee	 kunta-	 ja	 aluehallinnon	
asiat,	 henkilöstö-	 ja	 hallintopolitiikan	 asiat,	 julkisen	 hallinnon	 ICT-toiminnot	 ja	
valtiovarain	 controller	 -toiminnolle	 kuuluvat	 asiat	 sekä	 tilastointia	 koskevat	 asiat.		
Lisäksi	 Vehviläinen	 vastaa	 selvitys-	 ja	 tutkimustoiminnasta	 sekä	 valtion	
sektoritutkimuksen	tavoitteiden	yhteensovittamisesta	päätöksenteon	tueksi.

http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valtiopaivaasiat/Sivut/Kirjalliset-kysymykset.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valtiopaivaasiat/Sivut/Kirjalliset-kysymykset.aspx

