
KUTSU: Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaari
Torstaina 30. maaliskuuta 2017, Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio

Oikeusministeriö ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta järjestävät demokratian tulevaisuutta ja
kehittämistä käsittelevän juhlaseminaarin torstaina 30. maaliskuuta 2017 klo 9-12. Seminaari päättää
maaliskuun lopussa vietettävät Suomi 100 -demokratiaviikot. Seminaarissa kuullaan asiantuntija- ja
tutkijapuheenvuoroja suomalaisen demokratian nykytilasta sekä pohditaan ratkaisuja demokratiaa
uhkaavaan yhteiskunnallisen osallistumisen eriarvoistumiskehitykseen. Keskustelussa nostetaan esiin
valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankkeita ja toimenpiteitä. Lisäksi kuullaan
näkökulmia ja yhteenvetoa kansalaisraadeista, joita järjestetään Suomi 100 -demokratiaviikkojen aikana.

Juhlaseminaarin avaa pääministeri Juha Sipilä. Tilaisuuden lopuksi oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen jakavat oikeusministeriön Demokratiapalkinnon sekä
valtiovarainministeriön koordinoiman Suomen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman
Demokratiatunnustuksen.

Demokratiapalkinnon ja Demokratiatunnustuksen yhteisenä teemana vuonna 2017 on kumppanuus.
Demokratiapalkinto on arvoltaan 10 000 euroa, ja vuonna 2017 se jaetaan kolmen toimijan kesken. Palkinto
myönnetään nyt neljättä kertaa demokratiaa edistäneille, kansalaisyhteiskuntaa edustaville tahoille tai
toimijoille. Demokratiatunnustus myönnetään kolmatta kertaa, ja se pohjautuu avoimen hallinnon
kumppanuusohjelmaan.

Juhlaseminaarin ohjelma on tämän kutsun liitteenä. Seminaariin pyydetään ilmoittautumaan viimeistään
21.3.2017 osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/28D0A8C89EF8BD1B.par

Tervetuloa!
Seminaarin osallistujia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen ohjelman alkua (auditoriossa oltava
viimeistään klo 8.55) ja varaamaan riittävästi aikaa turvatarkastukseen. Turvatarkastuksen yhteydessä tarkistetaan
osallistujien henkilöllisyys (esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus). Juhlaseminaaria voi seurata suorana myös
verkossa. Linkki verkkolähetykseen julkaistaan myöhemmin osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/Sivut/Live.aspx

Lisätietoja juhlaseminaarista: asiantuntija Liisa Männistö tai neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson,
oikeusministeriö (etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 6001 (vaihde)).

Lue lisää:

· Valtioneuvoston demokratiapoliittinen toimintaohjelma (julkaistaan helmikuussa): http://bit.ly/2jdDLnT
· Suomi 100 -demokratiaviikot: http://bit.ly/2jJ0olB
· Demokratiapalkinto 2017: http://bit.ly/2jloZyz
· Demokratiatunnustus 2017: http://bit.ly/2kNHRIF
· Avoin hallinto -verkkosivut: www.avoinhallinto.fi



Ohjelma

Juhlaseminaarin juontaa johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusasioiden
yksiköstä.

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

9.00 Juhlaseminaarin avaus
Pääministeri Juha Sipilä

Tervetuliaissanat tulevaisuusvaliokunnan puolesta
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja Thomas Blomqvist

9.20 Eriarvoistuminen Suomen ja demokratian haasteena
Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Akatemiatutkija Hanna Wass, Helsingin yliopisto

10.00 ”Demokratian kohtalo” -kyselyn tuloksia:
Mitä demokratialle kuuluu tämän päivän Suomessa?
Yhteiskunta- ja mediasuhteista vastaava Olav S Melin, ajatushautomo Magma

10.10 Paneelikeskustelu:
Demokratiapolitiikalla kohti yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista
Keskustelua johtaa professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto

Panelistit:
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen
Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula
Demokratian kohtalo -hankkeen kansalaisraadin edustaja (tbc.)
Akatemiatutkija Hanna Wass, Helsingin yliopisto
Dosentti Sami Borg, Tampereen yliopisto
Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö

11.00 Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon ja Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman
demokratiatunnustuksen jakaminen
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

11.45 Juhlaseminaarin yhteenveto ja päätössanat
Professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto
Johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö

12.00 Tilaisuus päättyy

Huom! Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.


