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Kansallinen demokratiaohjelma 2025; Valmistelu- ja koordinointityöryhmän kokous 2/2020

Aika

Maanantai 10.2.2020 klo 9-11

Paikka

OM, Eteläesplanadi 10, nh. Maakaari

Läsnä

Pekka Timonen, oikeusministeriö (pj.)
Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö (vpj.)
Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Hanna Helinko, sisäministeriö
Pekka Alhojärvi, maa- ja metsätalousministeriö
Anju Asunta, ympäristöministeriö
Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö
Marja N. Pulkkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö
Laura Holkko, työ- ja elinkeinoministeriö
Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö

Sihteerit

erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö
asiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö

Asialista

1

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:00. Todettiin läsnäolijat ja
kirjattiin työryhmän kokoonpanon muutos.
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Esityslista hyväksyttiin
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Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
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Demokratiaohjelman toimintasuunnitelma

(liitteet 4.1-4.3)

Postiosoite
Postadress

Käyntiosoite
Besöksadress

Puhelin
Telefon

Faksi
Fax

S-posti, internet
E-post,internet

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi
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Toimintasuunnitelmaan saatiin paljon kommentteja työryhmän jäseniltä.
Puheenjohtaja kiitti hyvistä kommenteista, jotka olivat pääosin sisällöllisiä,
ei niinkään suunnitelman rakenteesta.
Käytiin teksti läpi otsikko-osioittain. Männistö kertoi lyhyesti, mitä
muutoksia toimintasuunnitelmaan on tehty työryhmän jäsenten esitysten
perusteella. Hyväksyttiin esitetyt muokkaukset sekä lisäksi Kuusiston
esittämä muutos koskien digitaitoja (kohdassa Hallinnon avoimuus,
kuuleminen ja kansalaisyhteiskunta) sekä Wilhelmssonin esittämä lisäys
vapaaehtoistyössä tehdyn työpanoksen ja osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista koskien (kohdassa Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus ja
nuorten osallisuus).
Keskusteltiin toimintasuunnitelman luonteesta. Todettiin sen olevan
enemmän hallinnon työpaperi, joka esitetään mm. ministerityöryhmässä.
Taustan ja viitekehyksen laajuuden ja kattavuuden osalta todettiin olevan
tarkoituksenmukaista, että pidetään asiakirja tiiviinä ja konkreettisena.
Lisäksi painotettin, että toimintasuunnitelmaan kirjatuilla tavoitteilla pitää
olla asiakirjassa niitä vastaavat toimenpiteet.
Hyväksyttiin yleisperiaate ohjelmatekstin luonteesta. Lisäksi
hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos esiteltäväksi kick off tilaisuuden osallistujille 14.2.2020.
Toimintasuunnitelman jatkokäsittelystä ja aikataulusta todettin seuraavaa
- sihteeristö kirjaa kokouksessa esitetyt muokkaukset
toimintasuunnitelmaan. Sovittiin, että korjaukset laitetaan tarvittaessa
tarkastettavaksi niiden esittäjille, ei koko työryhmälle.
- Toimintasuunnitelmaluonnos esitellään kick off –tilaisuudessa 14.2.;
sihteeristö kirjaa esitetyt muokkaukset luonnokseen
- Työryhmä käsittelee muokatun luonnoksen sähköpostimenettelyssä
torstaihin 27.2. virka-ajan päättymiseen mennessä.
- Toimintasuunnitelma viedään ministeriryhmän hyväksyttäväksi 17.3.,
jonka jälkeen se julkaistaan
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Demokratiaohjelman kick off -tilaisuus 14.2.2020 (liite 5.1)
Todettiin tilaisuuteen tulleen yli 90 ilmoittautunutta, joista paikanpäälle
tulijoita yli puolet. Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös
verkkolähetyksen kautta.
Tilaisuudesta pyritään saamaan keskusteleva. Todettiin olevan hyvä, jos
mahdollisimman moni työryhmästä on paikalla.
Sihteeristö lähettää vielä muistutuskutsun ilmoittautumisesta, samoin
tietoa striimauksesta levitetään laajemmin.
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Demokratiaohjelman viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma (liite 6.1)
Luhtasaari esitteli suunnitelman luonnosversion, jota jatkotyöstetään OM:n
viestinnän kanssa. Muokattiin kahden tavoitekohdan sanoitusta.
Suunnitelma tuodaan työryhmän käsiteltäväksi sen edistyessä.
Todettiin hallitusohjelmaan kuuluville hankkeille tulevan yhteinen
viestinnällinen ilme, joka nostaa esiin ministeriöiden kärkihankkeita.
Lisäksi ohjelmille (ml. demokratiaohjelma) luodaan omat hankesivut
ministeriöiden sivujen alle.
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Ei käsitelty muita asioita.
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Seuraavat kokoukset
27.4.2020 klo 9-11, OM Eteläesplanadi 10 (kokouksessa sovitaan
syyskauden ensimmäinen kokous)
11.6.2020 klo 13-15, UM Eteläesplanadi 4. Tiedoksi jäsenille.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:36

JAKELU

Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet

TIEDOKSI

Hankeikkuna

