
Finland 100 år: Framtidens frågetimme

Anvisningar till frågeställarna
Syfte och bakgrund

· Syftet med Framtidens frågetimme är att skapa möjlighet till en konstruktiv och
respektfull diskussion mellan ministrarna och medborgarna.

· Evenemanget hör till justitieministeriets och Sitras diskussionsserie där medborgarna
och beslutsfattarna får sitta vid samma bord och diskutera aktuella frågor.

· Under hösten 2017 har beslutsfattare och medborgare fört konstruktiva diskussioner
om samhälleliga frågor på olika håll i Finland. Frågorna som ställs under Framtidens
frågetimme baserar sig till största delen på dessa diskussioner. Också frågeställarna
är i huvudsak personer som deltagit i dessa evenemang.

Diskussionen som förs under Framtidens frågetimme ska följa reglerna för ett
konstruktivt samtal:

1) Vi är närvarande och lyssnar på varandra.
2) Vi lyssnar för att förstå och talar för att bli förstådda.
3) Vi respekterar varandra och olika åsikter.
4) Vi talar främst utifrån våra egna erfarenheter.

Meningen är inte att konfrontera andra eller tävla om vilken åsikt som vinner eller vem
som har rätt eller fel.

Anvisningar om frågans form:

· Presentera först kort vad det är fråga om – beskriv problemet eller ärendet din fråga
gäller. Du kan också berätta om ärendet utifrån dina egna erfarenheter eller genom
ett exempel.

· Rikta din fråga till en eller flera av ministrarna som finns på plats. Bekanta dig med
deras verksamhetsområden (se bilagan) och försök uttrycka dig så konkret som
möjligt.

· Du kan även hänvisa till regeringsprogrammet, internationella överenskommelser,
lagstiftning, åtgärdsprogram eller andra motsvarande dokument som har samband
med din fråga.

· Den egentliga frågan kan formuleras t.ex. enligt följande: Därför vill jag fråga minister
xx, vad regeringen tänker göra för att… / hur regeringen tänker se till att…

· Om du vill kan du bekanta dig med formuleringarna i riksdagsledamöternas skriftliga
spörsmål på riksdagens webbplats:
https://www.eduskunta.fi/SV/lakiensaataminen/valtiopaivaasiat/Sidor/Kirjalliset-
kysymykset.aspx.

· Tiden för framförandet av frågan: 2-3 minuter.
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