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OIKEUSMINISTERiÖ

ASETIAMISPÄÄTÖS

OM 24/021/2015

1.3.2016

VALTIONEUVOSTON DEMOKRA TIA VERKOSTON ASETTAMINEN

Asettaminen
Oikeusministeriö on tänään 10.3.2016 asettanut demokratiaverkoston, jonka tehtävänä
on koordinoida valtioneuvoston demokratiapolitiikkaa, seurata hallitusohjelman demokratiaan liittyviä kirjauksia ja koordinoida valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelua. Verkoston tehtävänä on lisäksi koordinoida ja seurata vapaaehtoistyön toimintaedellytysten kehittämistä valtioneuvoston piirissä.
Toimikausi
10.3.2016-30.6.2019
Taustaa
Viime hallituskaudella (2011-2015) valmistuneessa valtioneuvoston demokratiapoliittisessa selonteossa (VNS 3/2014 vp) linjattiin, että selonteon toimenpiteiden tukemiseksi
ja seuraamiseksi valmistellaan demokratiapoliittinen toimintaohjelma. Demokratiapolitiikan kulmakiviä ovat kansalaisten laaja ja yhdenvertainen osallistuminen sekä avoin ja
vuorovaikutteinen hallinto, joiden edistämisestä selonteossa linjataan. Hallitus voi tukea
avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta muun muassa kehittämällä hallinnollisten rakenteiden ja päätöksenteon menettelytapojen toimivuutta niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla.
Demokratiapoliittinen toimintaohjelma
Valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon ja pääministeri Juha Sipilän hallituksen
linjausten pohjalta laaditaan toimintaohjelma demokratian vahvistamiseksi sekä demokratiapoliittisessa selonteossa linjattujen toimenpiteiden toimeenpanemiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Toimintaohjelman tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin
haasteisiin ja tällä tavalla edistää sekä konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista perustuslain 14 §:n 4 momentin mukaisesti.
Toimivan edustuksellisen demokratian lisäksi tarvitaan osallistuvaa ja suoraa demokratiaa. Osallistuminen ja vaikuttaminen muuttavat nopeasti muotoaan digitaaliajassa, ja julkisen sektorin on pysyttävä muutoksessa mukana. Uudenlaiselle vuoropuhelulle ja yhdessä tekemiselle on selkeä tarve. Myös erilaisten lähi- ja paikallisdemokratian muotojen
arvioidaan kasvattavan merkitystään. Kansalaisyhteiskunta tulee olemaan tulevaisuudes-
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sa yhä tärkeämpi yhteistyökumppani. Laajoissa rakenneuudistuksissa, hallinnon tehokkuuden parantamisessa ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisessä on keskeistä huomioida eri väestöryhmien yhdenvertainen osallisuus ja tehokkaammat mahdollisuudet
osallistua ja vaikuttaa.
Toimintaohjelma linkittyy hallitusohjelman kirjaukseen kuusi (Hyvinvointi ja terveys palvelut asiakaslähtöisiksi) ja kohtaan yhdeksän (Rakennepoliittiset uudistukset), koska
se tukee osallistumisjärjestelmien käyttöönottoa kunnissa ja itsehallintoalueilla. Hanke
tukee myös hallitusohjelman kohtaa kahdeksan (Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen).
Vapaaehtoistoiminnan

koordinaatio

Valtiovarainministeriön asettama vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävä työryhmä (9.2-30.10.2015) esitti että vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin vastuuministeriöksi määritellään oikeusministeriö; ja että oikeusministeriön asettama demokratiaverkosto seuraa ehdotettujen uudistusten toteutumista (VM
39/2015). Koordinoinnilla tässä tarkoitetaan vapaaehtoistoiminnan kentän seuraamista
sekä kehittämishankkeiden yhteen sovittamista valtioneuvostossa ja asiasta tiedottamista.

Tavoite ja tehtävät
Oikeusministeriö asettaa demokratiaverkoston, jonka tehtävänä on koordinoida valtioneuvoston demokratiapolitiikkaa: seurata hallitusohjelman demokratiaan liittyviä kirjauksia, koordinoida demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelua sekä seurata vapaaehtotoimintaa koskevien uudistusten etenemistä.
Demokratiaverkoston voi toiminnassaan myös soveltuvin osin tehdä yhteistyötä muiden
hankkeiden ja toimijoiden kanssa.

Kustannukset ja rahoitus
Valmistelutyö tehdään virkatyönä. Työryhmän mahdolliset kustannukset maksetaan
momentilta 25.01.01.

Kokoonpano
Puheenjohtaja:

Johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö

Jäsenet:

Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia
Ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs Rauno Merisaari,
ulkoasiainministeriö
OikeusvaItio- ja ihmisoikeusneuvonantaja Åsa Wallendahl,

ulkoasiainministeriö
Ylitarkastaja Jutta Antikainen, sisäministeriö
Lainsäädäntösihteeri Inka Lilja, puolustusministeriö
Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm; valtiovarainministeriö
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Assistentti Sonja J outsenlahti-Wuoristo, valtiovarainministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Monica Melen-Paaso, opetus- ja kulttuuriministeriö
Viestintäjohtaja, Pekka Väisänen, Maa- ja metsätalousministeriö
Viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Erikoistutkija Keijo Tanner, sosiaali- ja terveysministeriö
Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö

Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö

Sihteerit:

Verkosto kuulee työssään asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Helsingissä 10.3.2016
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