PÖYTÄKIRJA

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

1.4.2017

OM 24/021/2015

VALTIONEUVOSTON
DEMOKRATIAVERKOSTON
KOKOUS1/2017

Aika
Paikka

ma 10.4.2017klo 14-16
oikeusministeriö,Eteläesplanadi10, kh. Oikeus

Läsnä:
JohtajaJohannaSuurpää,oikeusministeriö(pj.)
NeuvottelevavirkamiesNiklasWilhemsson,oikeusministeriö
KulttuuriasiainneuvosLeenaAaltonen,opetus-ja kulttuuriministeriö
OpetusneuvosMonica Melén-Paaso,opetus-ja kulttuuriministeriö
Ihmisoikeus-jademokratiasuurlähettiläsRaunoMerisaari,ulkoministeriö
EsittelijäTimo Tuurihalme,puolustusministeriö
ErityisasiantuntijaKaisaOksanen,valtioneuvostonkanslia
NeuvottelevavirkamiesSuviSavolainen,valtiovarainministeriö
HallitusneuvosMatleenaKurki-Suutarinen,liikenne-ja viestintäministeriö
NeuvottelevavirkamiesPekkaHarju-Autti,ympäristöministeriö
ViestintäjohtajaPekkaVäisänen,maa-ja metsätalousministeriö
YlitarkastajaLeenaSeitovirta,sisäministeriö
ErityisasiantuntijaLauraNurminen,oikeusministeriö
YlitarkastajaLiisaMännistö,oikeusministeriö
KorkeakouluharjoittelijaPauliinaMeskus,oikeusministeriö(siht.)

1.

Kokouksenavaus,läsnäolijoidentoteaminen ja muutokset kokoonpanoon
Puheenjohtajaavasikokouksen14:07.Todettiin läsnäolijat.Todettiin verkostonkokoonpanon
muutokset,SariSamolan(SM)tilalle LeenaSeitovirta(SM),IngaNyholmin(VM) tilalle Suvi
Savolainen(VM) ja KeijoTannerin(STM)tilalle SaritaFriman-Korpela(STM).

2.

Asialistaja edellisenkokouksenpöytäkirja
Hyväksyttiinkokouksenasialistaja edellisenkokouksenpöytäkirja.
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3.

Demokratiapoliittisen toimintaohjelman toimeenpano
Demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankkeiden toteutumisen seurannassa
hyödynnetään seurantataulukkoa. Niklas Wilhelmsson esitteli Demokratiapoliittisen
toimintaohjelman seurantataulukon ja oikeusministeriön hankkeet (ks. seurantataulukko, liite
1). Kukin ministeriö kertoi omien hankkeidensa kuulumiset ja ajankohtaisen tilanteen.
Sovittiin, että hankkeiden tämän hetken tilannekuvaukset ja päivitykset kirjataan
seurantataulukkoon, joka lähetetään verkoston jäsenille täydennettäväksi. Hallituskauden
lopussa tehdään ulkopuolinen arviointi toimintaohjelman toteutuksesta ja vaikuttavuudesta.
Sovittiin, että demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta valmistellaan tiivis policy brief
tyyppinen yhteenveto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pohditaan keinoja popularisoida
toimintaohjelman tavoitteita ja pyritään pitämään demokratiapoliittisen toimintaohjelman
teemoja esillä läpi vuoden.
Esitettiin kysymys siitä, miten Demokratiaverkoston tulisi toimia maakuntauudistusta
koskevassa tiedotustyössä. Todettiin, että maakuntauudistuksen ymmärrettäväksi tekeminen
(mm. maakuntavaalien osalta ja osallistumisoikeuksien osalta) on koko demokratiaverkoston
tehtävä. Todettiin, että maakuntauudistuksen tiedotusvastuiden koordinointia voidaan
käsitellä tulevissa demokratiaverkoston kokouksissa. Valtiovarainministeriö kokoaa tietoa
maakuntauudistuksesta alueuudistus.fi -verkkosivulle.

4.

Ajankohtaiset asiat ja toiminta 2017
Wilhelmsson esitteli oikeusministeriön ajankohtaiset asiat.
Todettiin, että 20.- 31.3.2017 järjestetyt demokratiaviikot olivat onnistuneet ja
demokratiateemaa tullaan pitämään esillä läpi Suomi100 -juhlavuoden. Demokratiaviikkojen
tapahtuma- ja uutismateriaali kootaan yhteen, ja materiaalit lähetetään Suomi 100 sihteeristölle. Tarkoitus on koota materiaalista pamfletti. Pamfletin asiasisältöä voidaan
käsitellä demokratiaverkoston kokouksessa syksyllä.
Oikeusministeriö on myös tänä vuonna mukana SuomiAreenassa. Suomi 100 -juhlavuoden
pääteemat SuomiAreenassa ovat demokratia ja kestävä kehitys. Aiheeseen liittyvä
demokratiapaneelikeskustelu avaa SuomiAreenan ohjelmiston 10.7.
Oikeusministeriön koordinoima säädösten sujuvoittamisen alatyöryhmä järjestää pyöreän
pöydän keskustelun kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten
sujuvoittamisesta 16.5.2017 klo 15:30-17 oikeusministeriössä. Keskusteluun kutsutaan
edustajia kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta (KANE), eduskunnan
vapaaehtoistoiminnan tukiverkostosta ja valtioneuvoston demokratiaverkostosta. Tarkoitus
on etsiä ratkaisuja mm. siihen, miten vapaaehtoistyön ja kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytyksiä voidaan parantaa esimerkiksi normeja purkamalla, lupamenettelyjä
sujuvoittamalla ja verotuksella, sekä miten vapaaehtois- ja järjestötyön osaamista voidaan
paremmin tunnistaa. Ministeriöistä toivotaan asiantuntijoita osallistumaan keskusteluun.
Oikeusministeriön Liisa Männistö lähettää ministeriöille lisätietoa tapahtumasta lähiaikoina.
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Keskusteltiin siitä, miten demokratiapolitiikan kansainväliseen puoleen tulee kiinnittää
huomiota 2017 ja sovittiin, että pyritään järjestämään demokratiaa koskeviin kansainvälisiin
kysymyksiin keskittyvä tilaisuus. Erityisesti pohdittavaksi tulevia asioita demokratiaverkoston
osalta ovat Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakausi (UM) sekä Avoimen
Hallinnon Toimintaohjelma, OGP (VM).
5. Muut esille tulevat asiat
Muita tulevia tapahtumia, joissa demokratiaverkostosta on edustaja/edustajia ovat muun
muassa Tulevaisuuden valtiopäivät Porvoossa 4.5.2017 sekä Sitran koordinoima Demokratia
hackathon -tapahtuma 5.5.2017.
Seuraava kokous järjestetään syksyllä.
6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:42

