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OM 13/021/2015

Kutsu seminaari- ja kuulemistilaisuuteen liittyen valtioneuvoston kansallisen
perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun
4 päivänä helmikuuta kello 9.45 – 14.30
Säätytalo, sali 15, Snellmaninkatu 9-11

Kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmisteleva valtioneuvoston verkosto ja Ihmisoikeuskeskus
järjestävät Helsingissä osana toimintaohjelman valmistelua seminaari- ja kuulemistilaisuuden.
Aamupäivän seminaarin avaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja hänen lisäksi kuullaan lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta toimintaohjelmasta ja Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio Suomen ihmisoikeustilanteesta. Johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä esittelee toimintaohjelman valmistelua.
Iltapäivän kuulemistilaisuudessa kartoitetaan varattujen puheenvuorojen ja avoimen keskustelun
avulla näkemyksiä Suomen keskeisistä ihmisoikeusongelmista, toimintaohjelmalle asetettavista tavoitteista, painopistealueista ja toimintaohjelmaan sisällytettävistä konkreettisista toimenpiteistä. Seminaari- ja kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää.
Eduskunta edellytti ihmisoikeusselonteon 2014 käsittelyn yhteydessä, että valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi
Suomessa. Laadittavan toimintaohjelman tavoitteena on asettaa Suomen kansallisen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan painopisteet tälle hallituskaudelle ja määrittää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla.
Tilaisuuden järjestämisellä toimintaohjelmaa valmisteleva verkosto haluaa kuulla eri toimijoita
näiden näkemysten selvittämiseksi toimintaohjelmaan sisällytettävistä konkreettisista tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista sekä tarjota tilaisuuden avoimeen keskusteluun Suomen keskeisistä ihmisoikeushaasteista. Verkosto haluaa kannustaa erityisesti ihmisoikeusjärjestöjä osallistumaan aktiivisesti toimintaohjelman valmisteluun. Iltapäivän osuuteen voi varata ennakolta lyhyen
(n. 3 min.) puheenvuoron. Puheenvuoron voi myös toimittaa kirjallisesti. Tarkoituksena on julkaista
kirjallisesti toimitetut puheenvuorot oikeusministeriön verkkosivulla. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään 24.1.2016. Tilaisuuteen mahtuu mukaan 170 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida huomioida.
Ilmoittautumiset, puheenvuorovaraukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt seminaarista: oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman,
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yrsa.nyman@om.fi; puh. 02951 50293. Esteetön sisäänpääsy Säätytaloon löytyy Kirkkokadun puoleisen portin kautta (pylvään summeri ”virastomestari”). Yhteys virastomestariin ovien avaamiseksi p.
0295 160516.

Tervetuloa!
Seminaari- ja kuulemistilaisuus
OHJELMA

9.45

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.15

Tilaisuuden avaus
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

10.25

EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintaohjelma
Lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson, ulkoasiainministeriö

10.45

Kokoavia ajatuksia Suomen ihmisoikeustilanteesta
Johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus

11.05

Toisen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman laatiminen
Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston puheenjohtaja Johanna
Suurpää

11.30

Lounastauko (osallistujille tarjotaan kevyt lounas)

12.00

Näkökohtia kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun:
Varatut puheenvuorot ja vapaa keskustelu
seminaarin puheenjohtaja, Johanna Suurpää

14.15

Keskustelun yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen
seminaarin puheenjohtaja, Johanna Suurpää

Tilaisuus päättyy klo 14.30

