PÖYTÄKIRJA

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

2.11.2016

OM 24/021/2015

DEMOKRATIAVERKOSTON KOKOUS 5/2016

Aika
Paikka

ke 2.11.2016 klo 13-15.30
Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, kh. Lainhuuto

(x) Puheenjohtaja johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö
(x) Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus-ja kulttuuriministeriö
(-) Opetusneuvos Monica Melén-Paaso, opetus-ja kulttuuriministeriö
(x) Ihmisoikeus-ja demokratiasuurlähettiläs Rauno Merisaari, ulkoministeriö
(-) Kehityspoliittinen neuvonantaja Lotta Valtonen, ulkoministeriö
(-) Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö
(x) Assistentti Sonja Joutsenlahti-Wuoristo, valtiovarainministeriösijaisena Johanna Nurmi
(x) Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö
(-) Erikoistutkija Keijo Tanner, sosiaali-ja terveysministeriö
(-) Viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, liikenne-ja viestintäministeriö
(-) Tarkastaja Sari Samula, sisäministeriö
(x) Hallitussihteeri Teija Pellikka, puolustusministeriösijaisena Timo Tuurihalme
(-) Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
(x) Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia
(x) Viestintäjohtaja, Pekka Väisänen, Maa-ja metsätalousministeriö, sijaisena Vesa Vuorimaa
(-) Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, Työ-ja elinkeinoministeriö
(x) Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson (siht.), oikeusministeriö
(x) Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen (siht.), oikeusministeriö
(x) Korkeakouluharjoittelija Aleksi Karppinen (siht.), oikeusministeriö

ASIAT

1.

Kokouksen avaus, muutokset kokoonpanossa ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13:07. Todettiin läsnäolijat. Todettiin muutokset
kokoonpanossa: Åsa Wallendahlin tilalle kehityspolitiikan neuvonantaja Lotta Valtonen
(ulkoasiainministeriö).
2.

Kokouksen asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.
3.

Toimintaohjelman luonnosversion läpikäynti
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Wilhelmsson esitteli toimintaohjelman rakennetta ja ajankohtaista tilannetta työryhmälle
etukäteen lähetetyn luonnoksen pohjalta. Verkoston jäseniä pyydettiin käymään osaltaan
läpi demokratiapoliittisen selonteon seurantaosio puutteellisten, liiallisten tai vanhaa
tietoa sisältävien osien varalta. Muihin valtioneuvoston ohjelmiin, hankkeisiin tai
selontekoihin viitattaessa toivottiin korostettavan niiden yhtymäkohtia demokratiapolitiikan
kanssa. Kestävän kehityksen toimintaohjelma lisätään. Puheenjohtaja esitti toivomuksen
hankekuvausten tiiviimmästä esitystavasta sekä formuloinnista esimerkiksi muiden
ohjelmien hankkeistamiseen liittyen.
Käytiin yksityiskohtaisesti läpi toimintaohjelmaa. Todettiin edellisen kokouksen ja
luonnoksen toimittamisen jälkeen tulleet lisäykset ja muutokset hankeosioon.
Valtioneuvoston strategiaistunnon linjausten mukaisesti nettiäänestys on lisätty uusiin
käynnistyviin hankkeisiin. Huomautettiin, että kohdan 3.1.4 otsikointia tulisi selkeyttää
(VM). Lisäksi kohtien 4.1.3 ja 4.1.4 sisältöjä toivottiin tiivistettävän (YM). Kohdan 4.1.5
otsikkoa muokataan ja sisältöä tarkennetaan (VM). Pyydettiin selvittämään kohdan 5.1.2
selvityksen ajankohtainen tilanne (VM). Kohtaa 5.1.3 toivottiin tiivistettävän ja
muokattavan
enemmän
hankemuotoon
(MMM).
Keskusteltiin
luvun
6
(demokratiakasvatus) johdannosta ja todettiin sen kaipaavan hieman terävöittämistä –
päätettiin nostaa kohdasta 6.2.1 siihen lisäsisältöjä. Vastuutahot jatkavat kohdan 6.1.1
työstämistä (OKM). Kohdan 6.2.2 sisältöjä tullaan vielä tarkentamaan (TEM). Lukuun 7
tulossa kirjauksia kansainvälisen toimintaympäristön muutoksesta (UM). Luvun
johdantoon – kuten toimintaohjelmaan kauttalinjan - toivottiin sukupuolinäkökulman
esiintuomista.
4.

Jatkovalmistelu

Wilhelmsson esitteli toimintaohjelman jatkovalmistelua. Korjaukset ja mahdolliset
lisäykset toivottiin toimitettavan perjantaihin 4.11. klo 12 mennessä sihteeristölle.
Toimintaohjelman luonnos lähetetään maanantaina 7.11. toisen kuulemistilaisuuden
osallistujille tutustuttavaksi. Kuulemisen jälkeen tehdään mahdolliset tarkennukset
ohjelmaluonnokseen. Oikeusministeriössä toimintaohjelma esitellään ministerille 16.11.
Verkoston virkamiehiä pyydettiin huolehtimaan, että toimintaohjelmalla ja sen hankkeilla
on ko. ministeriön hyväksyntä. Lopullisen version tiedon visualisointiin sekä taittoon tulee
kiinnittää huomiota.
5.

Toinen kuulemistilaisuus, 11.11.2016

Toivotaan, että ministeriöiden edustajat saapuvat kuulemistilaisuuteen esittelemään
vastuualueellaan olevia hankkeitaan parhaan mahdollisen tiedon tarjoamiseksi. OM
lähettää vielä muistutusviestin kuulemistilaisuuden ilmoittautumisesta.
6.

Muut asiat

Todettiin, että kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan haku on auki 2.12. asti ja
ministeriöiden edustajien nimeämispyynnöt on toimitettu asetuksessa mainittujen
ministeriöiden kirjaamoihin. Säädösvalmistelun hankeklinikka on käynnistynyt osana
valtioneuvoston
kokeiluhankkeita.
Klinikassa
on
pilottina
rahankeräyslain
kokonaisuudistuksen esiselvitys. Säädösvalmistelun hankeklinikkaan voi rohkeasti ottaa
yhteyttä jos on tarjota esimerkiksi selvitys- tai lainsäädäntöhankkeita – tavoitteena saada
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lainvalmistelijoilta tietoa ja kokemuksia klinikan toimivuudesta. Todettiin, että YK:n
ihmisoikeusneuvostossa demokratiakysymysten käsittely lisääntynyt.
Seuraava demokratiaverkoston kokous pidetään 30. marraskuuta.
7.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:14.

