KUTSU:
Pyöreän pöydän keskustelu vapaaehtoistyöhön ja
kansalaistoimintaan liittyvästä sääntelystä
Tiistaina 16. toukokuuta 2017
Oikeusministeriö, Julkisuus-sali (Eteläesplanadi 10, Helsinki)
Oikeusministeriö järjestää pyöreän pöydän keskustelun kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten sujuvoittamisesta yhteistyössä eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) sekä valtioneuvoston demokratiaverkoston kanssa. Keskustelun tavoitteena on käydä läpi haasteita, normeja, säädöksiä ja tulkintakäytäntöjä vapaaehtoistoimintaan
liittyen sekä löytää niihin ratkaisuehdotuksia.
Tilaisuudessa keskitytään kahteen pääteemaan: vapaaehtoistyön verotuskysymykset sekä lupa- ja ilmoitusmenettelyt. Lyhyiden teemakohtaisten alustusten jälkeen osallistujien toivotaan tuovan keskusteluun
näkemyksiään ja ratkaisuehdotuksiaan kyseistä aihepiiriä koskevien säädösten ja käytäntöjen sujuvoittamiseksi. Pääteemojen lisäksi osallistujat voivat nostaa keskusteluun muita vapaaehtoistoimintaan liittyvien
säädösten ja käytäntöjen sujuvoittamisen kannalta tärkeiksi näkemiään aiheita.
Keskustelun perusteella kootaan yhteenveto, jota voidaan hyödyntää sekä hallitusohjelmaan sisältyvässä
säädösten sujuvoittamistyössä että muussa vapaaehtoistyön koordinaatiota koskevassa kehittämistyössä.

Tervetuloa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset (viimeistään 8.5.2017):
asiantuntija Liisa Männistö tai
neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson
oikeusministeriö
etunimi.sukunimi@om.fi
puh. 02951 6001 (vaihde)

Ohjelma
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksiköstä
15.00

Kahvitarjoilu

15.30

Tilaisuuden avaus ja osallistujien esittäytyminen

15.40

Vapaaehtoistyöhön liittyvät verotuskysymykset
Alustus: neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö, vero-osasto

16.10

Tapahtumien lupa- ja ilmoitusmenettelyt
Alustus: ylitarkastaja Jarkko Häyrinen, sisäministeriö, pelastusosasto

16.40

Muut vapaaehtoistoimintaa ja kansalaisyhteiskuntaa koskevat säädökset ja
tulkintakäytännöt
Vapaata keskustelua

16.55

Yhteenveto ja jatkotoimet
Johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

17.00

Tilaisuus päättyy

Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 1.10.2015 toimeenpanoryhmän säädösten sujuvoittamiselle. Toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin. Lisäksi seurattavina ja koordinoitavina ovat säädösten sujuvoittamiseen
liittyvän kärkihankkeen toimintasuunnitelman toimenpiteet.
Toimeenpanoryhmä perusti tammikuussa 2017 kolme alatyöryhmää, joista kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistoimintaa käsittelevän alatyöryhmän koordinaatiovastuu on oikeusministeriöllä.
Kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoiminaan liittyvän alatyöryhmän lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaus
tavoitteesta nykyistä vähäisempään, parempaan ja kevyempään sääntelyyn kansalaisten arjen ja vapaaehtoistoiminnan parantamiseksi. Alatyöryhmä tukee toimeenpanoryhmän tehtäviä ja tavoitetta sääntelyn sujuvoittamiseksi.
Alatyöryhmän tehtävänä on muun muassa konkretisoida ja priorisoida vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittäneen työryhmän raportissa (VM 39/2015) esitettyjä toimenpide-ehdotuksia.
Alatyöryhmä myös auttaa tunnistamaan ministeriöiden koordinointivastuita kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistoimintaa koskevan lainvalmistelun osalta.

Lue lisää:
·
·
·
·

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu - kaikki käy, Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti (VM 39/2015)
Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä
Tietopaketti vapaaehtoistyöhön liittyvästä ohjeistuksesta (demokratia.fi)
Vapaaehtoistyön tekeminen työttömänä -opas (beta.suomi.fi)

