
24.8.2016 OM 24/021/2015

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite
Eteläesplanadi 10 PL 25 02951 6001 09 1606 7730 oikeusministerio@om.fi
HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO

Kutsu seminaari- ja kuulemistilaisuuteen valtioneuvoston demokratiapoliitti-
sen toimintaohjelman valmistelusta

16. päivänä syyskuuta kello 9 – 14.00
Säätytalo, sali 15, Snellmaninkatu 9-11

Valtioneuvoston demokratiaverkosto järjestää seminaari- ja kuulemistilaisuuden valmistelemastaan
kansallisesta demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta.

Seminaarin avaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Seminaarissa esiintyvät akatemiatutkija
Hanna Wass Helsingin yliopistosta (suomalaisen demokratian tila), professori Maija Setälä Turun
yliopistosta (uusien osallistumistapojen käyttö) sekä professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta
(hallinnon kuulemismenettely ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet osallistua valmisteluun). Neu-
votteleva virkamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä esittelee toimintaohjelman valmistelua.

Kuulemistilaisuudessa kartoitetaan varattujen puheenvuorojen ja avoimen keskustelun avulla näke-
myksiä Suomen keskeisistä demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyvistä ongelmista, toiminta-
ohjelmalle asetettavista tavoitteista, painopistealueista ja toimintaohjelmaan sisällytettävistä konkreet-
tisista toimenpiteistä. Kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Johanna Suurpää oikeusmi-
nisteriöstä.

Valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamassa demokratiapoliittisessa selonteossa linjattiin,
että valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman demokratian
edistämiseksi Suomessa. Laadittavan toimintaohjelman tavoitteena on asettaa Suomen demokratiapo-
litiikan painopisteet tälle hallituskaudelle ja määrittää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä demo-
kratian toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla.

Tilaisuuden järjestämisellä toimintaohjelmaa valmisteleva verkosto haluaa kuulla eri toimijoita
näiden näkemysten selvittämiseksi toimintaohjelmaan sisällytettävistä konkreettisista tavoitteis-
ta ja toimenpide-ehdotuksista sekä tarjota tilaisuuden avoimeen keskusteluun Suomen keskei-
sistä demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyvistä haasteista. Verkosto haluaa kannustaa
erityisesti demokratian tilasta kiinnostuneita järjestöjä ja tutkijoita osallistumaan aktiivisesti toiminta-
ohjelman valmisteluun. Iltapäivän osuuteen voi varata ennakolta lyhyen (n. 3 min.) puheenvuo-
ron. Puheenvuorot pidetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Puheenvuoron voi myös toimittaa kirjalli-
sesti. Tarkoituksena on julkaista kirjallisesti toimitetut puheenvuorot oikeusministeriön verkkosivulla.
Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään 8.9.2016. Tilaisuuteen mahtuu mukaan noin
150 henkilöä.
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Ilmoittautumiset, puheenvuorovaraukset ja lisätietoa seminaarista, ml tausta-aineistot
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/demokratiapoliittinenselonte
ko.html sekä tarvittaessa oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö ja neu-
votteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, demokratia.om(at)om.fi, puh. 02951 50348.

Tervetuloa!

Seminaari- ja kuulemistilaisuus

OHJELMA

8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Tilaisuuden avaus
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

9.15 Poliittisen osallistumisen eriytyminen
Akatemiatutkija Hanna Wass, Helsingin yliopisto

9.45 Uudet osallistumismuodot perinteisten toimintamallien haastajina?
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto

10.15 Avoin hallinto: yhdenvertaista vaikuttamista?
Professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto

10.45 Keskustelua ja kysymyksiä

11.00 Lounastauko (omakustanteinen)

12.00 Demokratiapoliittisen toimintaohjelman laatiminen
Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö

12.15 Näkökohtia demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmisteluun

Varatut puheenvuorot ja keskustelua

13.45 Keskustelun yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen
Kuulemistilaisuuden puheenjohtaja, johtaja Johanna Suurpää, oikeusminis-
teriö

Tilaisuus päättyy klo 14.00
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