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Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksessa pyritään tunnistamaan oike-
usministeriön keskeisimmät yhteistyömuodot kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kanssa sekä paikantamaan yhteistyön haasteet. Tavoitteena on kartoittaa hyviä 
käytäntöjä ja kehittää ministeriön toimintatapoja sidosryhmien kannalta avoimem-
miksi sekä antaa virkamiehille käytännön työkaluja laadukkaaseen sidosryhmäyh-
teistyöhön. Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen pyrkimyksenä on 
luoda oikeusministeriöstä aidosti vuorovaikutuksellinen ja keskeiset sidosryhmät 
tehokkaasti osallistava ministeriö. Linjauksen tavoitteena on, että virkamiehet ko-
kevat yhteydenpidon kansalaisyhteiskuntaan osaksi tehtäväänsä. Kansalaisyh-
teiskuntalinjaus koskee lainvalmistelua, kehittämishankkeita ja muuta oikeusminis-
teriön ja hallinnonalan toimintaa. Linjauksen tarkoituksena on myös tukea aikai-
semmin julkaistujen lainvalmistelu- ja kuulemisohjeiden toteutumista, sekä muita 
hallintoa yleisesti koskevia ohjeita. 
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SAATTEEKSI 

Oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätök-
sentekoon on turvattu perustuslaissa jokaiselle kuuluvana perusoikeutena. Valtioneu-
voston periaatepäätös demokratian edistämisestä vuonna 2010 sisälsi toimenpidekoko-
naisuuden hallinnon kehittämisestä ja demokratiapolitiikasta. Oikeusministeriön kansa-
laisyhteiskuntalinjauksen laatiminen perustuu tähän periaatepäätökseen ja valtioneuvos-
ton aikaisempiin linjauksiin.  
 
Tavoitteellista työtä valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutuksen paranta-
miseksi on tehty osana keskitettyä hallinnon kehittämistä 2000-luvun alusta saakka. 
Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2001 Kuule kansalaista -hankkeen, jossa oikeus-
ministeriö oli yksi pilottiministeriöistä. Vuonna 2002 oikeusministeriö asetti työryhmän, 
joka teki arvion ministeriön yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa ja tuotti ”Kansalais-
ten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet oikeusministeriössä” -muistion. (OMTH 
2002:24). 
 
Sittemmin useassa valtionhallinnon hankkeessa on esitetty ministeriöille kansalaisjärjes-
töstrategioiden laatimista. Vuonna 2007 valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen kansa-
laisyhteiskunnan toimintaedellytysten parantamisesta, johon sisältyy myös kuulemisen 
ja osallisuuden vahvistaminen (OM 2007:1). Ministeriöiden ja ruotsinkielisten kansa-
laisjärjestöjen muodostaman SAG-yhteistyöryhmän tehtävänä oli edistää kansalaisjär-
jestöjen kuulemista ja parantaa kansalaisjärjestöjen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä. 
(VM 35a/2008). Hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämishankkeessa 
(VM057:00/2008) syntyi muun muassa suunnittelumalli kansalaisjärjestöstrategian laa-
timista varten (VM 39/2008). Suunnittelumallia ja suosituksia on noudatettu laadittaessa 
oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjausta. 
 
Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksessa pyritään tunnistamaan oikeusminis-
teriön keskeisimmät yhteistyömuodot kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä 
paikantamaan yhteistyön haasteet. Tavoitteena on kartoittaa hyviä käytäntöjä ja kehittää 
ministeriön toimintatapoja sidosryhmien kannalta avoimemmiksi sekä antaa virkamie-
hille käytännön työkaluja laadukkaaseen sidosryhmäyhteistyöhön.  
 
Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen pyrkimyksenä on luoda oikeusminis-
teriöstä aidosti vuorovaikutuksellinen ja keskeiset sidosryhmät tehokkaasti osallistava 
ministeriö. Linjauksen tavoitteena on, että virkamiehet kokevat yhteydenpidon kansa-
laisyhteiskuntaan osaksi tehtäväänsä. 
 
Kansalaisyhteiskuntalinjaus koskee lainvalmistelua, kehittämishankkeita ja muuta oike-
usministeriön ja hallinnonalan toimintaa. Linjauksen tarkoituksena on myös tukea aikai-
semmin julkaistujen lainvalmistelu- ja kuulemisohjeiden toteutumista (OM 18/2010), 
sekä muita hallintoa yleisesti koskevia ohjeita, kuten ohjetta kansalaisten kuulemisesta 
(VM143:00/2001) ja käsikirjaa Kuule kansalaista - valmistele viisaasti (VM 2005). 
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Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjausta valmisteli työryhmä, jonka puheenjoh-
tajana toimi kansliapäällikkö Tiina Astola.  
 
Työryhmän jäseninä olivat:  
 
Tietopalvelupäällikkö Aki Hietanen 
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 
Viestintäjohtaja Pirkko Kauppinen 
Lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 
Hallitusneuvos Merja Muilu 
Hallitusneuvos Merja Norros 
Johtaja Johanna Suurpää 
Lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 
 
Työryhmän sihteereinä toimivat suunnittelija Saila Tykkyläinen sekä erikoissuunnitteli-
ja Niklas Wilhelmsson ja suunnittelija Riika Hagman Tykkyläisen siirryttyä muihin teh-
täviin. 
 
Linjauksen valmistelu aloitettiin haastattelemalla oikeusministeriön virkamiehiä ja oi-
keusministeriön keskeisiä kansalaisyhteiskuntaan kuuluvia sidosryhmiä. Ministeriön 
sisäisen alkukartoituksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia sidosryhmiä eri oikeusmi-
nisteriön osastoilla ja yksiköillä on, minkälaisten yhteistyö- ja osallistumismuotojen 
kautta sidosryhmätyötä tehdään sekä mitä haasteita ja hyötyjä yhteistyössä koetaan ole-
van. Lisäksi pyrittiin selvittämään minkälaiset mallit, linjaukset tai ohjeistukset hyödyt-
täisivät virkamiehiä sekä miten oikeusministeriön toimintojen avoimuutta voisi lisätä. 
 
Sidosryhmiltä kysyttiin muun muassa kuinka yhteistyö oikeusministeriön kanssa sujui 
sekä ymmärretäänkö ja osataanko oikeusministeriössä ottaa huomioon järjestöjen hete-
rogeenisuus ja niiden toimintaedellytykset. Haastatelluilta järjestöistä tiedusteltiin myös, 
saako oikeusministeriön toiminnasta helposti tietoa ja koetaanko ministeriön toiminta 
avoimeksi. Linjauksesta järjestettiin avoin kansalaiskeskustelu Otakantaa.fi-foorumilla 
kesällä 2011 ja 21.2.2012–21.3.2012. Kansalaisyhteiskuntalinjauksesta järjestettiin 
avoin kuulemistilaisuus 5.3.2012.  
 
Kartoituksessa havaittiin, että oikeusministeriön yhteydet kansalaisjärjestökenttään ovat 
varsin laajat ja monipuoliset. Yhteistyöstä ja asiantuntemuksen jakamisesta todettiin 
olevan hyötyä niin hallinnolle, kansalaisjärjestöille kuin kansalaisille.  
 
Luonnos oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjaukseksi oli lausuntokierroksella 
15.2–21.3.2012. Lausuntokierroksella annettiin yhteensä 31 lausuntoa.  
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1 Kansalaisyhteiskuntalinjauksen tavoitteet  
 
 
 
1.1 Linjauksen tavoitteet ja periaatteet 
 
Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii 
demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisim-
pien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöön-
panosta. 
 
Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ih-
miset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö osana valtioneuvos-
toa luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa. 
 
Oikeusministeriön tehtäviin kuuluu kansalaisten kannalta keskeisen yhteiskunnan perus-
lainsäädännön valmistelu, jossa kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 
ovat erityisen tärkeitä. Myös oikeusministeriön muissa tehtävissä, kuten rikoksentorjun-
nassa ja vaalijärjestelmän kehittämisessä, laaja yhteydenpito eri kansalaistahoihin sekä 
vuorovaikutus ministeriön ja kansalaisten välillä ovat keskeisiä. 
 
Oikeusministeriössä on tällä hetkellä meneillään useita vuorovaikutusta parantavia 
hankkeita, keskeisimpänä valtioneuvoston osallistumisympäristö-hanke, joskin myös 
verkkosivujen ja julkaisujärjestelmän uudistus palvelee ministeriön sidosryhmiä. 
 

 
 

Osallistumisympäristö-hanke 
 
Kansalaisen osallistumisympäristö -hankkeen tarkoitus on lisätä kansalaisten osallis-
tumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa. Hankkeessa toteutettavia palveluja ovat muiden muassa eri-
laiset verkkokeskustelufoorumit, palvelut kyselyjen, aloitteiden ja lausuntojen järjes-
tämiseen. Lisäksi osallistumisympäristö tarjoaa kansalaisvaikuttamiseen ja julkisiin 
hankkeisiin liittyvää tietoa. 
 
Osallistumisympäristö kokoaa yhteen osallistumisen palveluja ja sähköisiä työkaluja 
vuorovaikutteisen asioiden valmistelun ja suunnittelun avuksi. Palveluja ja työkaluja 
voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi kuntien, kansalaisjärjestöjen tai eduskunnan si-
vustoilla.  
 
Lisätietoja osallistumisympäristöstä: 
http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Osallistumisymparistoprojekti  
 



 

 

11 
 

Oikeusministeriö koordinoi ministeriöiden demokratiaverkostoa, ja hallinnon ja järjes-
töjen vuorovaikutuksen foorumina toimiva Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelu-
kunta (KANE) on oikeusministeriön asettama. 
Oikeusministeriön toiminta noudattaa valtionhallinnon keskeisiä arvoja: 
 

• toiminnan tuloksellisuus  
• avoimuus  
• laatu ja vahva asiantuntemus  
• luottamus  
• palveluperiaate  
• puolueettomuus ja riippumattomuus  
• tasa-arvo ja  
• vastuullisuus 

 
(VM 4/2007: Arvot virkamiehen arjessa – selvitys virkamiesetiikan nykytilasta) 
 
 
 
1.2 Osallisuuden ja kuulemisen hyödyt  
 
Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeää useas-
ta näkökulmasta. Kuuleminen ja osallisuus parantavat: 
 

• valmistelun ja päätöksenteon laatua 
• palveluiden laatua 
• päätösten legitimiteettiä 

 
Lisäksi ne tekevät ministeriön toimintaa tunnetuksi ja voivat lisätä kansalaisten tyyty-
väisyyttä päätöksiin. Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen vaatii re-
sursseja, mutta parantaa valmistelun laatua ja saattaa siten vähentää mahdollisten vali-
tusten määrää ja tulevien muutosten tarvetta. Osallistumisoikeuksien käyttämisellä vah-
vistetaan perusoikeuksien toteutumista. 
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2 Kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja 
kansalaisten osallistuminen 

 
 
 
2.1 Viestintä  
 
Viestintä liittyy läheisesti kaikkiin prosesseihin, joissa halutaan kuulla kansalaisten, jär-
jestöjen ja muiden sidosryhmien mielipiteitä valmistelussa. Dokumentointi ja avoimuus 
ovat tärkeä osa valmisteluprosessia. Tiedon saaminen on osallistumisen ja kuulemisen 
kannalta avainasemassa. Päätösten, lakien ja kehittämistoimien oikeutus rakentuu sen 
varaan, että niiden taustalla olevista tavoitteista ja päätökseen johtaneista valinnoista on 
saatavilla riittävästi tietoa. Avoimuuden kannalta on myös tärkeää, että kerrotaan kenen 
mielipiteitä ja näkökulmia on kuultu ja minkälaisia johtopäätöksiä näistä on vedetty. 
Lausuntokierroksella ja siitä tehdyllä yhteenvedolla on tämä tarkoitus.  
 
Ministeriön toiminnasta tiedottaminen on keskeinen osa julkista palvelua. Viranomaisil-
la on säädöksiin perustuva velvoite huolehtia tietoon liittyvien oikeuksien ja velvoittei-
den toteuttamisesta. Hallinnon viestintätehtäviin kuuluvat kansalaisten informointi, 
neuvonta ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) on säädetty muun muassa viranomaisen tiedonan-
tovelvollisuudesta keskeneräisissä asioissa. Viestintä lisää virkamiesten työtä, mutta tie-
tojen julkisuus ja löydettävyys myös vähentää kyselyjä ja yhteydenottoja.  
 
Osallistumiseen liittyvä viestintä tulisi suunnitella huolella. Hyvä käytäntö on laatia 
viestintäsuunnitelma, jossa määritellään osallistumiseen liittyvät viestintätoimet. Vies-
tinnän suunnittelussa otetaan huomioon viestinnän kohderyhmät, verkostot, osallistujat 
sekä osallistumistapa. Lisäksi kiinnitetään huomiota käyttäjäryhmiin, yksityiskohtaisiin 
viestintätarpeisiin, viestinnän standardeihin ja suunnitellaan ajoitus. 
 
Viestinnässä ja sen suunnittelussa huomioidaan hankkeen laajuus ja merkittävyys sekä 
hankkeessa käyttöön otettava osallistumistapa ja näiden tuomat rajaukset. Tärkeää on 
viestien löydettävyys ja saavutettavuus.  
 
Viestintätarvetta tulee arvioida: 
 

• osallistumisen suunnittelun yhteydessä 
• osallistumistapahtumien/toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä  
• eri osallistumistapahtumiin liittyvän osallistumistavan käynnistämisen yh-

teydessä  
• osallistumisen yhteydessä  
• laajoissa hankkeissa osallistumisesta raportoinnin yhteydessä 

 
Viestintä liittyy osallistumisen eri vaiheisiin ja osallistumistapojen käyttöön. Oikeusmi-
nisteriön hankkeista viestitään oikeusministeriön verkkosivuilla, hallinnonalan muilla 
verkkosivuilla sekä hankerekisterissä (HARE). Myös mediaviestintä on keskeistä. Tar-
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vittaessa käytetään muitakin viestintäkanavia. Viestinnän välineet tulee valita kohde-
ryhmän ja asian mukaan. Myös sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen tulee muis-
taa viestintää suunniteltaessa. Viestintäyksikkö tukee ulkoisen viestinnän suunnittelussa 
sekä laatii mediatiedotteita, vastuu sisällöstä on asiasta vastaavalla osastolla tai yksiköl-
lä. 
 
Oikeusministeriön viestinnästä hankkeissa, EU-asioissa ja hallinnonalan toiminnassa 
sekä viestintäyksikön ja valmistelijan rooleista viestinnässä löytyy lisätietoa oikeusmi-
nisteriön viestintäsuunnitelmasta (OM 2007:16). Suunnitelmaa ollaan päivittämässä. 
 
Ministeriön hankkeita hoidettaessa tulee ottaa huomioon: 
 

• Valmistelun aloituksesta ja etenemisestä sekä kuulemisesta tiedotetaan te-
hokkaasti ja selkeästi. Viestinnän ja kuulemisen suunnitteluun ja toteutuk-
seen tulee varata riittävästi resursseja. Laaja-alaisempien hankkeiden alussa 
tehdään viestintä- ja kuulemissuunnitelma, jossa suunnitellaan miten ja 
missä hankkeista viestitään sekä miten ja milloin sidosryhmiä kuullaan. 
Viestintäsuunnitelmassa kiinnitetään huomiota viestinnän pelisääntöihin ja 
käytäntöihin sekä määritellään vastuut, kohderyhmät ja viestintätavat. Li-
säksi suunnitellaan viestinnän aikataulu sekä viestintään liittyvät informaa-
tio- ja tietolähteet ja kiinnitetään huomiota siihen, miten osallistuminen 
saadaan keskeiseksi osaksi hanketta. 

 
• Viestintä- ja kuulemissuunnitelman laatimisessa voidaan käyttää apuna ke-

sällä 2012 valmistuvaa osallistumisympäristön osallistumissuunnitelman 
laatimispalvelua.  

 
• Kehitetään ministeriön verkkosivuja ja otetaan käyttöön uusi julkaisujärjes-

telmä ja sen vuorovaikutusta tukevat palvelut sekä osallistumisympäristö, 
jotka mahdollistavat kansalaisten nykyistä aktiivisemman osallistumisen ja 
vaikuttamisen ministeriön valmistelussa oleviin asioihin.  

 
• Huolehditaan tietojen ajantasaisuudesta verkkosivuilla ja ministeriön asian-

hallintajärjestelmässä. Valmistelumateriaalin on oltava mahdollisimman 
hyvin saavutettavissa ja muodoltaan esteetöntä.  

 
• Huolehditaan kielellisten oikeuksien toteutumisesta kansalliskielillä ja li-

säksi otetaan huomioon viittomakieli ja saame.  
 

• Käytetään mahdollisuuksien mukaan audiovisuaalisia aineistoja viestinnän 
tukemiseksi. 

 
• Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia viestinnässä. Oikeusmi-

nisteriössä laaditaan sosiaalisen median suositukset. 
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2.2 Osallistumista ja kuulemista koskeva ohjeistus ja 
ministeriön näkökulmat 

 
Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten 
hankkimista valmisteilla olevasta asiasta. Sidosryhmät voivat osallistua säädösten val-
misteluun tai heidän näkemyksiään kuullaan muilla tavoilla valmistelun kuluessa, esi-
merkiksi lausuntokierrosten, kuulemistilaisuuksien tai keskustelufoorumien välityksellä. 
Sidosryhmiä ovat muiden muassa asiantuntijat, järjestöt, viranomaiset, yritykset ja kan-
salaiset. 
 
Kuulemisen tavoitteena on saada hallinnon käyttöön asiantuntija- ja kokemustietoa. 
Valmistelun ja päätöksenteon onnistuminen edellyttää, että mahdollisimman monet eri-
laiset perustellut yhteiskunnalliset mielipiteet ja näkemykset tulevat esille ja arvioitavik-
si. Valmistelun lopputuloksen kannalta on tärkeää, että kuultavien piiri on riittävän laa-
ja, eikä valmistelun kiireeseen tai muuhun syyhyn vedoten liiaksi rajata kuultavia taho-
ja. 
 
Kuulemisen tavoitteena on säädösvalmistelun ja muun valmistelun avoimuus ja hyvä 
laatu. Sidosryhmien kuulemisen ja osallistumisen kautta valmistelijat ja päätöksentekijät 
saavat asiantuntija- ja kokemustietoa sekä näkemyksiä valmisteilla olevan asian vaiku-
tuksista eri kohderyhmiin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuuleminen edistää tehokasta 
valmistelua ja päätöksentekoa. Se myös helpottaa säädösten toimeenpanoa, koska kuu-
lemisen avulla sidosryhmät saavat tietoa säädöksistä ja niiden tavoitteista. Kuulemisen 
avulla saadaan tietoa myös mahdollisista ongelmista, joita lain täytäntöönpanossa on 
esiintynyt.  
 
Kansalaisten osallistuminen valmisteluun ja kansalaisten kuuleminen tulisi pystyä to-
teuttamaan niin, ettei se vie kohtuuttomasti resursseja eikä rasita kansalaisia, kansalais-
järjestöjä eikä hallintoa. Toisaalta hyvä kuuleminen voi säästää resursseja valmistelun ja 
päätöksenteon parempana laatuna ja helpompana toimeenpanona. 
 
Sidosryhmien kuulemista ja osallistumista ohjaavat valtioneuvoston maaliskuussa 2010 
antamat ohjeet kuulemisesta säädösvalmistelussa (OM 18/2010). Ohje koskee lakien, 
asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelua. Lainvalmistelun kuule-
misohjetta voidaan käyttää ohjenuorana kuulemisen toteuttamisessa myös muussa val-
mistelussa. Lisäksi kuulemisessa on noudatettava valmistelun avoimuudesta ja kuule-
mismenettelystä annettuja säännöksiä (mm. perustuslaki, laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, hallintolaki ja kielilaki). Valmistelijan tulee huomioida tietosuojasään-
nökset ja henkilötietoja koskevat säännökset jo kuulemismenettelyn valmisteluvaihees-
sa.  
 
Tarkoituksena on, että sidosryhmien kuulemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa hyö-
dynnetään sekä perinteisiä kuulemisen menetelmiä että osallistumisen välineitä verkos-
sa. 
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Kuulemisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 

• Hyödynnetään kuulemisessa riittävän monipuolisia menetelmiä: esimerkik-
si osallistuminen valmisteluelimiin, kirjalliset lausunnot, keskustelutilai-
suudet, neuvottelut, epävirallinen yhteydenpito, kyselyt ja verkkokeskuste-
lut. 

 
• Menetelmät valitaan hankkeen laajuuden, tavoitteiden ja kuultavien sidos-

ryhmien perusteella. 
 

• Noudatetaan periaatetta, jonka mukaisesti valmisteltavan hankkeen sidos-
ryhmiä kuullaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisuuksien 
mukaan jo ennen työryhmien perustamista.  

 
• Edistetään pienempien kansalaisjärjestöjen ja vapaiden kansanliikkeiden 

mahdollisuuksia osallistua valmisteluprosessiin. Huolehditaan alueellisesta 
tasapuolisuudesta. Järjestöille varataan mahdollisuus osallistua myös EU-
asioiden valmisteluun. Huolehditaan vaikutusten arvioinnista ja seurannas-
ta. 

 
• Hyödynnetään osallistumisympäristöhankkeen verkkotyövälineitä, jotka 

otetaan asteittain käyttöön vuodesta 2012 alkaen. Hankkeessa luodaan toi-
miva osallistumisen ja vaikuttamisen infrastruktuuri. Osallistumisympäris-
tön työvälineet tarjoavat kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet vaikut-
taa valmisteluun ja hallinnolle nykyaikaiset välineet ja kanavat kuulemiseen 
ja vuorovaikutukseen kansalaisten ja intressiryhmien kanssa. Osallistu-
misympäristön työvälineet ovat käytettävissä vaiheittain kesästä 2012 alka-
en. 

 
 
 
2.3 Osallistumisen ja kuulemisen muodot 
 
Osallistumista ja kuulemista voidaan toteuttaa monin eri menetelmin ja hankkeiden eri 
vaiheissa esimerkiksi valmisteluelinten, kansalaispaneelien ja -raatien sekä lausuntome-
nettelyjen avulla.  
 
 
 
2.3.1 Valmisteluelimet 
 
Osallistumalla hankkeiden valmisteluun liittyvien työryhmien työhön sidosryhmät voi-
vat tuoda esille omia intressejään, välittää ministeriölle tietoa omien viiteryhmiensä ti-
lanteesta ja arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia.  
 

• Huolehditaan että työryhmissä on riittävä kansalaisjärjestöjen edustus 
hankkeen aihe ja laajuus huomioon ottaen. Vuoropuhelun laadun kannalta 
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on tärkeää, että saatavilla on monipuolista taustoittavaa asiantuntemusta. 
Järjestöillä on annettavanaan käytännön kokemusta kentältä.  

 
• Työryhmän asettamispäätöksessä määritellään työryhmän kokoonpano. 

Työryhmän puheenjohtajan tulee työryhmän työn alkaessa selostaa jäsenille 
työryhmätyössä noudatettavia menettelytapoja ja valmisteluasiakirjojen jul-
kisuuteen liittyviä seikkoja.  

 
 
 
2.3.2 Kansalaispaneelit ja kansalaisraadit 
 
Kansalaisista koostuvan raadin tai paneelin avulla voidaan hankkia tietoa kansalaisten 
näkemyksistä ja mielipiteistä. Kansalaisraati mahdollistaa kansalaisten tiedon lisäänty-
misen, eri ryhmien mielipiteiden samanaikaisen kuulemisen ja aidon osallisuuden ko-
kemuksen syntymisen. Kansalaisraadin avulla voidaan lisätä hankkeen avoimuutta ja 
raadin jäsenten kautta jakaa tietoa hankkeesta. Kansalaisraati voidaan koota esimerkiksi 
avoimen hakuilmoituksen avulla. Hakemusten perusteella voidaan valita raadin jäsenet 
niin, että kokoonpano on mahdollisimman edustava. Raadin kokoonpano voidaan myös 
arpoa. 
 
Kansalaisraadin lisäksi ammatillinen kansalaispaneeli voisi olla toimiva keino erilaisten 
käytännön kokemusten ja mielipiteiden kuulemisessa. Paneeliin voidaan kutsua asian 
parissa työskenteleviä tai aihepiiristä muuten kiinnostuneita henkilöitä vaihtamaan aja-
tuksia ja muodostamaan kantoja asiasta. Kansalaispaneelit ovat toimiva väline myös 
esimerkiksi nuorten kuulemisessa. 
 
 
 
2.3.3 Lausuntomenettely 
 
Lausuntopyyntöjä voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin. Lausuntomenettelyn 
avulla valmistelijat saavat katsauksen yhteiskunnalliseen tilanteeseen sekä näkemyksen 
muutostarpeesta. Alkuvaiheen kuuleminen on tärkeää, jotta eri vaihtoehdot tulevat pun-
nituiksi laajemmalla joukolla. Lausuntoja voidaan pyytää jo varhaisissa luonnosvaiheis-
sa, esimerkiksi arviomuistioista. Lausuntopyyntöjä voi myös kohdentaa ja pyytää kom-
mentteja esimerkiksi tietyn alan asiantuntijalta tietyistä asioista. Jos lausujatahoilla on 
käytössään koko materiaali, ei lausuntopyynnön muotoilu ja toiveiden esittäminen kui-
tenkaan rajoita lausujan mahdollisuutta esittää kantaansa muustakin aineistosta.  
 

• Hankkeiden valmistelua suunniteltaessa tulisi kartoittaa erilaiset intressi-
ryhmät, joilla voi olla tarve vaikuttaa hankkeen valmisteluun. 

 
• Kirjallisessa lausuntomenettelyssä noudatetaan lainvalmistelun kuulemisoh-

jeita (OM 18/2010). 
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• Lausuntopyynnöt lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti. Jos vastaanottajalla 
ei ole sähköpostia käytössä, lausuntopyyntö toimitetaan kirjepostina. Lau-
suntopyyntö lähetetään sellaisena sähköisenä versiona, joka aukeaa myös 
näkövammaisten käyttämillä apulaitteilla (esimerkiksi teksti-pdf-tiedos- 
tona).  

 
• Otetaan vuoden 2013 aikana käyttöön osallistumisympäristön lausuntopal-

velu. 
 
 
 
2.3.4 Kuulemistilaisuudet 
 
Kuulemistilaisuus tai keskustelutilaisuus voi olla hyvä tapa käynnistää hanke. Menetel-
mänä kuulemistilaisuudet rinnastuvat lausuntomenettelyyn, kun taas keskustelutilaisuu-
det tarjoavat vapaamuotoisemman tilaisuuden ideoinnille ja vuoropuhelulle. 
 
Kuulemistilaisuuden ja lausuntokierroksen yhdistelmä on usein toimiva käytäntö. Ensin 
lähetetään lausuntopyyntö ja taustamateriaali. Lausuntopyynnön yhteydessä voidaan 
lähettää etukäteen mietittyjä kysymyksiä, joihin erityisesti toivotaan vastauksia. Lau-
suntopyynnön yhteydessä toimitetaan myös kutsu kuulemistilaisuuteen. Kutsussa voi-
daan antaa mahdollisuus varata puheenvuoroja etukäteen. Tilaisuudessa esitetyt kannat 
tulee dokumentoida. Etäosallistumismahdollisuuksia tilaisuuksiin on hyvä tarjota alu-
eellisen tasapuolisuuden toteutumisen takaamiseksi.  
 
Hyvänä käytäntönä voidaan pitää myös järjestöille ja sidosryhmille sekä yksittäisille 
kansalaisille avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa aiheena on hankkeen valmistelun 
tilanne. Keskustelijoiden näkemykset kirjataan valmisteluasiakirjaan. Keskustelulle on 
aidosti annettava tilaa, jotta tilaisuus ei ole ainoastaan tiedon jakamista.  
 

• Kuulemistilaisuudet tulee suunnitella huolellisesti etukäteen ja toteuttaa riit-
tävän laajoina hankkeeseen nähden. Tilaisuudet, joiden tavoitteita ei ole 
määritelty ja joista ei saa palautetta jälkeenpäin, harvoin palvelevat tarkoi-
tusta. 

 
 
 
2.3.5 Verkkokeskustelut ja sosiaalinen media 
 
Järjestöjen ja muiden sidosryhmien lisäksi myös kansalaisia tulisi kuulla valmistelussa. 
Valtionhallinnon kuulemisfoorumi Otakantaa.fi:ssä järjestettävät keskustelut sopivat 
hyvin hankkeiden alkuvaiheeseen. Verkkokeskustelujen avulla voidaan kerätä mielipi-
teitä ja edistää kansalaisvaikuttamista.  
 
Erilaiset keskustelutilaisuudet ja verkossa käytävä keskustelu antavat mahdollisuuden 
myös kansalaisten keskinäiselle ajatustenvaihdolle – julkiselle harkinnalle – jossa kan-
salaiset voivat arvioida eri näkökulmien merkityksellisyyttä ja painoarvoa. 
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• Käytetään hyväksi valtionhallinnon Otakantaa.fi-keskustelufoorumia ja 
osallistumisympäristön keskustelufoorumia sen valmistuttua. 

 
Käytetään hyväksi oikeusministeriön vuonna 2012 uudistettavien om.fi-verkkosivujen 
tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutukselliseen viestintään.   
 
Sosiaalisen median eri kanavia voidaan hyödyntää viestinnässä. Viestinnän kanavat tu-
lee valita tilanteen mukaan niin että ne vastaavat tarvetta ja niiden avulla saavutetaan 
kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Voidaan esimerkiksi perustaa tietylle hankkeelle 
hankeblogi, jonka kautta kansalaiset voivat seurata hankkeen ajankohtaisia kuulumisia 
ja kommentoida niitä. Sosiaalisen median avulla voidaan tavoittaa erilaisia kohderyh-
miä (esim. kieliryhmät). 
 
Sosiaalinen media voi parhaimmillaan antaa käyttökelpoista tietoa ihmisten arjesta, 
vinkkejä siitä minkälaisia epäselvyyksiä asioihin liittyy sekä löytää kipukohtia esimer-
kiksi lainsäädännön soveltamisessa. Viranomaiset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa 
muun muassa viestinnässä, tiedonjakamisessa, palveluiden tunnetuksi tekemisessä, pa-
lautteen vastaanottamisessa, osallisuuden edistämisessä ja kansalaismielipiteiden luo-
taamisessa.  
 

• Sosiaalisen median avulla voidaan jakaa tietoa ja edesauttaa kansalaisten 
mahdollisuuksia hoitaa asioitaan. Virkamiehen tulee sosiaalisessa mediassa 
toimiessaan kuitenkin muistaa virkamiesroolinsa. Ohje sosiaalisen median 
käytöstä on valmisteilla. 

 
 
 
2.3.6 Kyselyt  
 
Kyselyn järjestäminen voi olla tehokas tapa kartoittaa erilaisia kantoja valmisteltavasta 
asiasta. Kyselyiden avulla voidaan saada kansalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden 
mielipide tai panos asioiden käsittelyyn tai päätöksentekoon. Kyselyjä voidaan toteuttaa 
eri tavoin. Ne voidaan kohdistaa tietylle ryhmälle tai järjestää kaikille avoimina keskus-
teluina. Kyselyn järjestäminen edellyttää kuitenkin harkintaa muun muassa odotettavis-
sa olevan vastausprosentin suhteen. 
 

• Hankkeen eri vaiheissa voidaan toteuttaa sidosryhmien näkemyksiä kartoit-
tava kysely tai selvitys hankkeen aihepiiristä. Kyselyn tuloksia voidaan 
käyttää hankkeen valmistelun apuna. 

 
• Kyselyn suunnittelussa käydään läpi tavoitteet (miksi kysely tehdään, mitä 

tuloksia sen avulla halutaan saavuttaa, kenelle kysely suunnataan, mitä me-
netelmiä hyödynnetään) ja määritellään varsinaiset kysymykset. 

 
• Kysely tai selvitys voidaan toteuttaa esimerkiksi Otakantaa.fi-keskustelu-

foorumin avulla. Otetaan käyttöön osallistumisympäristön kyselypalvelu 
sen valmistuttua. 
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2.3.7 Suora palaute ja aloitteet 
 
Kansalaisyhteydenottoja saadaan monin eri tavoin ja eri kanavia pitkin. On tärkeätä, että 
asiakirjapyyntöihin, aloitteisiin ja palautteisiin vastataan.  
 

• Asiakirjapyynnöt, aloitteet ja palautteet sekä niihin laaditut vastaukset tulee 
viedä oikeusministeriön Oskari-asianhallintajärjestelmään, mikäli kyse on 
muusta kuin puhelimitse annettavaan neuvontaan rinnastettavasta tieduste-
lusta. Näin tulee toimia, jotta asian jatkokäsittely ja vastausten tarkistami-
nen olisi myös tulevaisuudessa mahdollista.  

 
• Sähköpostitse saapunut palaute kirjataan kuten postitse saapuneet paperi-

asiakirjat.  Sähköinen asiakirja kirjataan ja tallennetaan asiankäsittelyjärjes-
telmään. Sähköpostiviestit tallennetaan tiedostoina asianhallintajärjestel-
mään.  Asian vastuuhenkilö vastaa, että pysyvästi säilytettävistä sähköpos-
tiviesteistä ja niihin sisältyvistä asiakirjoista toimitetaan paperituloste mi-
nisteriön arkistoon. 

 
 
 
2.3.8 Hankeyhteistyö 
 
Hankeyhteistyö hyödyttää parhaassa tapauksessa kaikkia osapuolia. Virkamiehet voivat 
osallistua järjestöjen hankkeisiin esimerkiksi asiantuntijan ominaisuudessa. Hallinto 
taas hyötyy järjestöjen asiantuntemuksesta, mahdollisista uusista yhteistyökumppaneista 
ja mahdollisesti hankkeen muista tuloksista. Jos hanke kuuluu suoraan ministeriön toi-
mialaan, edistää sen tavoitteita, luo uusia yhteistyökuvioita ja jos osallistumisesta on 
odotettavissa lisäarvoa kaikkien osapuolten kannalta, osallistumista voi suositella. 
 
Järjestöjen asiantuntemusta ja osaamista kannattaa hyödyntää koulutuksia ja seminaare-
ja järjestettäessä (esimerkiksi omalle hallinnonalalle ja em. hankkeiden yhteydessä). Jär-
jestöt pystyvät jakamaan kokemuksia ja tuomaan käyttöön tietoa, jota ministeriöllä ei 
ole. Järjestöjen edustajia voidaan myös kutsua tilaisuuksiin kouluttamaan. 
 
 
 
2.4 Lainvalmistelu osallistavana prosessina  
 
Hyvässä ja avoimessa säädösvalmistelussa sidosryhmiä kuullaan valmistelun aikana. 
Tavoitteena on, että sidosryhmien kuuleminen ja osallistuminen säädösvalmisteluun oli-
si mahdollisimman laajaa. Valmistelusta vastaavassa työryhmässä voi myös olla sidos-
ryhmiä edustettuina. Kuulemisen suunnittelussa määritellään, mitkä tahot ovat hank-
keen keskeisiä sidosryhmiä sekä miten kuullaan kansalaisia ja muita kuin tiedossa ole-
via sidosryhmiä.  
 
Valmistelutyön käynnistyessä on myös suunniteltava, mitä kuulemis- ja osallistumis-
menetelmiä käytetään sekä kuulemisen edellyttämät voimavarat ja aikataulu. Kuulemi-
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sen menetelmien, ajoituksen ja kohteena olevien sidosryhmien valintaan vaikuttavat en-
nen kaikkea valmisteilla olevan uudistuksen tavoitteet ja laajuus. 
 
Kuuleminen tulisi aloittaa riittävän varhaisessa valmisteluvaiheessa, jotta sidosryhmillä 
on paremmat mahdollisuudet esittää näkemyksiään ja valmistelija saa olennaista tietoa 
ja näkemyksiä valmistelun tueksi. Kuulemista ei tulisi rajoittaa vain hallituksen esityk-
sen valmistelun loppuvaiheeseen, vaan sidosryhmien asiantuntemusta ja näkökulmia 
tulee hyödyntää koko valmistelun ajan. 
 
Viestintä on keskeistä kuulemisen toteuttamisessa. Viestinnässä on huolehdittava, että 
vireillä olevista hankkeista saavat tietoa sekä ennalta tiedossa olevat sidosryhmät että 
kaikki tiedosta kiinnostuneet kansalaiset.  
 
Säädösvalmisteluhankkeista tulee olla saatavilla tietoa heti hankkeen vireilletulon jäl-
keen ja mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Tiedottamista on jatkettava 
valmistelun edetessä kertomalla hankkeen eri vaiheista, sidosryhmien osallistumis- ja 
vaikutuskeinoista sekä uudistuksen vaikutuksista. 
 
Viranomaisten on pidettävä saatavilla tietoja valmisteilla olevasta lainsäädännöstä ja 
muista valmistelussa olevista, yleisesti merkittävistä asioista (laki viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta). Vireillä olevista hankkeista löytyy tietoa esimerkiksi ministeriön 
verkkosivuilta ja valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE).  
 

• Noudatetaan valtioneuvoston lainvalmistelun kuulemisohjeita. 
 
• Kuuleminen on suunniteltava etukäteen ja toteutettava riittävän varhaisessa 

vaiheessa, jotta palautteella on todellista merkitystä. Suunnittelussa määri-
tellään hankkeen sidosryhmät ja se, miten kuullaan kansalaisia ja muita 
kuin tiedossa olevia sidosryhmiä. Samoin suunnitellaan kuulemistoimenpi-
teet, tarvittavat resurssit ja aikataulu. 

 
• Kansalaisia kuullaan hankkeissa, jotka koskevat laajaa joukkoa kansalaisia. 

Kuuleminen voi olla tarpeen esim. valmistuneista selvityksistä, hankkeen 
käynnistämisestä, vaihtoehtoisista ratkaisumalleista, vaikutusten arvioinnis-
ta tai säädösehdotuksesta. 

 
 
 
2.5 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukeminen 

kehittämishankkeissa 
 
Kehittämishankkeissa on keskeistä että kuullaan ja tarjotaan osallistumismahdollisuuk-
sia niille sidosryhmille joita asia koskee, jotta onnistuttaisiin kehittämään tarpeita vas-
taavia palveluita. 
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Myös kehittämishankkeissa voidaan hyödyntää lainvalmistelun kuulemisohjeita. Kehit-
tämishankkeissa voidaan kuuleminen ja vuorovaikutus suunnitella vapaamuotoisemmin, 
noudattaen kuitenkin hyvän hallinnon perusperiaatteita.  
 
Merkittävien uudistusten yhteydessä järjestöjen osallistuminen kehittämistyöhön tulisi 
turvata kehittämistoimien aloittamisesta lähtien sekä varmistaa riittävä aika asioiden 
osallistavaan käsittelyyn. Erityisten ryhmien mahdollisuus osallistua sekä heidän näkö-
kulmiensa esiintuominen tulisi ottaa huomioon. Tämä edellyttää usein kohderyhmän 
tarpeita vastaavien tukitoimien järjestämistä niin, että he tulevat kuulluksi ja heidän 
osallistumistaan tuetaan.  
 
Voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: 
 

• tapaamiset, neuvottelut, seminaarit 
• työpajatyöskentely 
• lausuntopyynnöt 
• kuuleminen ja vuorovaikutus: tavalliset kokoukset ja tilaisuudet sekä 

verkkokeskustelut 
• verkkokyselyt 
• verkkotyökalujen hyödyntäminen mm. kansalaiskeskustelun seuraami-

sessa 
 

 
 
 

Esimerkkejä oikeusministeriöstä  
 
Kansalaisten osallistaminen on keskeinen osa muun muassa rikoksentorjuntaneuvos-
ton käynnissä olevia hankkeita. Oikeusministeriö on neuvoston suosituksesta tukenut 
turvallisuuskävelyjä ja neuvosto on julkaissut turvallisuuskävelyoppaan ja sitä vas-
taavan verkkosivukokonaisuuden. Turvallisuuskävelyllä asukkaat yhdessä viran-
omaisten edustajien kanssa kartoittavat alueensa ongelmallisia ja vaaralliseksi koet-
tuja paikkoja ja suunnittelevat toimia niiden korjaamiseksi. Vuoden 2012 aikana pi-
lotoidaan paikallista turvallisuuskyselyä, jonka avulla kunnat voisivat kartoittaa tur-
vallisuusongelmia ja kerätä ajatuksia niiden korjaamiseksi.  
 
Kansalaisen osallistumisympäristön ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa on 
käytetty monipuolisesti erilaisia menetelmiä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, si-
dosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kuulemiseksi ja heidän näkökulmiensa huo-
mioimiseksi jo projektin alkuvaiheessa. Tavoitteena on ollut saada erikokoisten ja -
tyyppisten toimijaryhmien edustajia mukaan jo vakiintuneiden suurten kansalaisjär-
jestöjen edustajien lisäksi. 
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2.6 Muu hallinto 
 
Oikeusministeriön toiminnassa painottuvat asiantuntijatyö sekä avoimuuden periaate. 
Myös hallinnon prosesseissa on taattava asiakkaille ja kansalaisyhteiskunnalle riittävät 
osallistumismahdollisuudet. Luvussa 2.3 esiteltyjä kuulemis- ja vuorovaikutusmenetel-
miä voidaan hyödyntää myös hallinnonalan toiminnassa. 
 

 
 
 

2.7 Vaikutusten arviointi ja seuranta  
 
Kuuleminen kytkeytyy myös vaikutusten arviointiin. Valtioneuvosto antoi ohjeet sää-
dösehdotusten vaikutusten arvioinnista vuonna 2007 (OM 6/2007). Ohjeet valmisteltiin 
oikeusministeriössä. Ne korvasivat valtioneuvoston periaatepäätöksillä aiemmin annetut 
ohjeet taloudellisten vaikutusten arvioinnista (1998), ympäristövaikutusten arvioinnista 
(1998), yritysvaikutusten arvioinnista (1999) ja aluekehitysvaikutusten arvioinnista 
(2003). 
 
Vaikutusten arviointi on keskeinen osa säädösvalmisteluprosessia. Arviointi tuottaa tie-
toa valmistelijoille, päättäjille ja sidosryhmille suunnitteilla olevan lainsäädännön vai-
kutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventä-
mismahdollisuuksista. Vaikutusarvioinnin keskeiset tulokset kuvataan hallituksen esi-
tyksen perusteluosassa. 
 
Vastuu säädösehdotuksen vaikutusten arvioinnista ja sisällöstä kuuluu valmistelusta 
vastaavalle ministeriölle ja valmistelijalle. Hanketta asetettaessa sekä valmistelun alku-
vaiheissa on tärkeää tunnistaa merkitykselliset vaikutusalueet ja vaikutukset. Valmiste-
lun edetessä käytettävissä olevien ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arviointia syvenne-
tään. Vaikutusarviointiin kuuluu lisäksi toteutetun uudistuksen vaikutusten seuranta. 
 

• Huolehditaan vaikutusten arvioinnista ja seurannasta, myös kielellisten vai-
kutusten kannalta. Esimerkiksi saamelaisia koskevissa asioissa huolehdi-

Esimerkki yhteistyöstä  
 
Rikoksentorjuntaneuvoston toiminnassa tärkeänä osana on yhteistoiminta paikal-
lishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Valtionneuvoston vuonna 1999 periaate-
päätöksenä hyväksymä kansallinen rikoksentorjuntaohjelma pyrki saamaan rikoksen-
torjunnan kaikkien yhteiseksi asiaksi. 
 
Rikoksentorjuntaneuvosto on vuosittain antanut oikeusministeriölle suosituksen ra-
hoituksen jakamisesta rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä rikoksentorjunta-
toiminnan arviointien tekemiseen. Tuettujen hankkeiden pyrkimyksiin sisältyy usein 
kansalaisten aktivoiminen rikoksia ehkäisevään ja muutenkin turvallisuutta edistä-
vään toimintaan.  
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taan toimien ja lainsäädännön vaikutuksista saamelaisten asemaan alkupe-
räiskansana. 

 
• Vaikutuksia arvioidessaan valmistelijan on hyvä kuulla eri sidosryhmiä 

mahdollisimman laajasti. Vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida erityi-
sesti se ryhmä, jonka elämään toimenpiteellä on välillisiä tai välittömiä vai-
kutuksia. Esimerkiksi lapsinäkökulma tulee huomioida lapsia koskevien 
toimenpiteiden kohdalla. 

 
• Uusien lakien toimeenpanoa tulisi seurata. Laajojen lakihankkeiden toi-

meenpanon jälkeen tulisi tarvittaessa tehdä kysely järjestöille ja muille kes-
keisille tahoille siitä, kuinka laki on toiminut. 

 
• Hyödynnetään osallistumisympäristön kyselytyökaluja vaikutusten seuran-

nassa. 
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3 Osallistumisen ja kuulemisen 
vastuuttaminen ja koordinointi 
ministeriössä 

 
 
 
3.1 Virkamiesten osaamisen kehittäminen  
 
Kansalaisyhteiskunnan ja osallistumisen monimuotoistuminen, uudet osallistumis- ja 
vaikutuskanavat ja menettelyt sekä lisääntyvä vuorovaikutteisuuden vaatimus eivät 
valmistelun näkökulmasta ole helppoja kysymyksiä. Vuorovaikutuksen suunnittelu ja 
toteutus hankkeissa edellyttää valmistelijalta monipuolista kuulemisen ja vuorovaiku-
tuksen menetelmien ja periaatteiden hallintaa. 
 

• Järjestetään oikeusministeriössä osasto- tai yksikkökohtainen koulutus osal-
listumisympäristön välineiden käytöstä. Koulutus sisällytetään ministeriön 
koulutussuunnitelmaan. Käyttökoulutusta koskevista järjestelyistä vastaa 
demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) yhteistyössä hal-
lintoyksikön henkilöstöasioiden vastuualueen kanssa. 

 
• Ministeriön uusien virkamiesten koulutukseen lisätään osio, jossa käsitel-

lään osallisuusteemoja. Vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa ote-
taan osaksi ministeriössä annettavaa henkilöstökoulutusta.  

 
• Kannustetaan osallistumaan ”päivä järjestössä” tutustumispäivään, jolloin 

virkamies voi tutustua järjestön työhön yhden työpäivän ajan vuodessa. Jär-
jestöt voisivat valmistella päivän (työtehtävät, ajankohta) etukäteen, jolloin 
virkamiehen olisi helpompaa valita sopiva aika ja paikka. Vastaanottavista 
järjestöistä voisi olla ainakin kerran vuodessa päivitettävä rekisteri, jossa 
olisi kuvattuna työtehtävät ja sopivat ajankohdat. 

 
• Perustetaan oikeusministeriöön yhteinen järjestöpostilista. Edistetään erityi-

sesti pienten kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua lainvalmiste-
luun ja hankkeiden valmisteluun parantamalla niiden tiedollisia valmiuksia 
lainvalmistelun ajankohtaishankkeista mm. julkaisemalla lausuntopyynnöt 
osallistumisympäristössä ja hyödyntämällä Osallistumisympäristön viestin-
tätyökaluja. Järjestöpostilistan valmistelu koordinoidaan lausuntoasioissa 
käytettävän ministeriön yhteisen osoitekirjan ylläpidon kanssa. Osoitekirjan 
ylläpitoa koordinoi ministeriön hallintoyksikkö. Osoitelista ylläpidetään 
myöhemmin Osallistumisympäristössä. 
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4 Kansalaisyhteiskuntalinjauksen 
toimeenpano, arviointi ja päivittäminen 

 
 
 
4.1 Linjauksen toimeenpano ja vastuutahot 
 
Kansalaisyhteiskuntalinjauksen onnistuneen toimeenpanon turvaamiseksi on tärkeätä 
linjata keskeiset vastuutahot. 
 

• Nimetään vuorovaikutussuunnittelija (oman toimen ohessa) demokratia-, 
kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön (DKY). Vuorovaikutussuunnitteli-
jan tehtävä on toimia vuorovaikutukseen liittyvänä asiantuntijana. Vuoro-
vaikutussuunnittelija tukee osastoja ja yksiköitä kuulemisen kehittämisessä 
ja seuraa kansalaisyhteiskuntalinjauksen toteutumista ja kokoaa vuosittain 
kansliapäällikölle raportin kansalaisyhteiskuntalinjauksen toteutumisesta.  

 
• Osastot ja yksiköt huolehtivat kansalaisyhteiskuntalinjauksen noudattami-

sesta ja toimeenpanosta.  
 

• Hankkeesta vastuussa oleva osasto tai yksikkö suunnittelee ja hoitaa vies-
tintää yhteistyössä viestintäyksikön kanssa. 

 
• Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö tukee osallistumisympä-

ristön osallistumistyökalujen käyttöä ja järjestää virkamiehille ja muille si-
dosryhmille koulutusta. Koulutus sisällytetään ministeriön koulutussuunni-
telmaan.  

 
• Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE) seuraa järjestöken-

tän näkökulmasta oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen toteu-
tumista. 

 
• Oikeusministeriön henkilöstöhallinto järjestää uusille virkamiehille kuule-

mis- ja vuorovaikutuskoulutusta ja perehdytystä. 
 
 
 



 

 

26 
 

4.2 Linjauksen arviointi ja päivittäminen   
 
Osallisuuden arviointi on tärkeää kytkeä osaksi organisaation toiminnan suunnittelua ja 
arviointia. 
 

• Vuorovaikutussuunnittelija seuraa kansalaisyhteiskuntalinjauksen toteutu-
mista. Osastot ja yksiköt raportoivat kuulemisen ja vuorovaikutuksen toteu-
tumisesta. Raportoinnin pohjalta arvioidaan kuulemisen ja vuorovaikutuk-
sen kehitystä sekä kansalaisyhteiskuntalinjauksen päivittämistarvetta. 

 
• Kootaan uusia ja hyväksi havaittuja menetelmiä ja käytäntöjä kansalaisten 

ja kansalaisjärjestöjen kuulemisesta ja vuorovaikutuksesta.  
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