päivitetty 5.12.2018

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017–2021
Selitteeti
KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET

1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa / ohjelmissa (mm.
demokratiapoliittinen toimintaohjelma ja OGP-hanke kuluvalla hallituskaudella).
2. Käydään vuoropuhelua keskeisten ministerien kanssa kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeissä hankkeissa ja uudistuksissa.
3. Viedään ministeriöiden toimintaan sekä myös tulevaisuuskatsaustyöskentelyyn näkemystä ja osaamista kansalaisyhteiskunnan roolista,
sidosryhmäyhteistyön sekä kansalaisyhteiskuntavaikutusten arvioinnin tärkeydestä.
4. Seurataan rahapelitoimintaa koskevan uudistuksen vaikutuksia kansalaistoiminnalle ja osallistutaan aktiivisesti sen kehittämiseen (myös
ns. fuusion II-vaihe, kun asetetaan).
5. Toimitaan asiantuntijakumppanina CORE-hankkeessa (Itä-Suomen yliopisto) hankkeelle, mikäli hanke saa Suomen Akatemian
Strategisen tutkimuksen rahoitusta.
Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan.
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VUOSI
2017

KESKEISET TOIMENPITEET
Q1
Valtioneuvosto asetti KANEn
kolmannelle kaudelleen 9.2.2017.

Q2
Työjaosto nimetään.
Käydään
toimintasuunnittelupr
osessi (kokoukset 12/2017).

Q3
KANEn toimintasuunnitelma
hyväksytään (kokous 3/2017).

Q4
KANEn vuosisuunnitelma vahvistetaan
(kokous 4/17).
Toimintasuunnitelma julkistetaan (esim.
Demokratiapäivän seminaari 17.10).
KANE kokoaa näkemyksiä sote- ja
maakuntauudistukseen ja valmistautuu
edistämään niitä (”Sote-töpinäryhmä”).
KANE osallistuu rahankeräyslain
uudistamiseen. KANElla on SMtyöryhmässä nimetty asiantuntija (Eero
Rämö). Työryhmän toimikausi päättyy
31.12.2017. KANE lausuu tarvittaessa
tulevasta hallituksen esityksestä.
KANE tekee ja/tai tukee esityksiä
sääntelyn ja käytäntöjen
sujuvoittamiseksi Tehdään yhteistyötä
OM:n säädösten sujuvoittamisen
alatyöryhmän. Työryhmällä on kaksi
kokousta ja se laatii loppuraportin
vuoden 2017 loppuun mennessä.
KANE seuraa avustusjärjestelmien
digitalisointihanketta (OKM),
keskustelee ja lausuu tarvittaessa.
Esiselvitys valmistuu syksyllä 2017.

Muuta

Sotevalinnanvapauslakiluonno
ksen lausuntokierros
päättyy 15.12.2017
Rahankeräyslakiluonnokse
n lausuntoaika päättyy
14.3.2018.
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Painopisteet: kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja toimintaedellytykset
2018 Q1
Q2
Jatketaan sote- ja maakuntavaikuttamista
(tapaamiset VM:n tiekarttaryhmän, STM:n
projektiryhmän ja johdon kanssa, aineistot
sekä mahdollinen selvitys) sekä aloitetaan
maakuntavaalivaikuttamisen
suunnitteleminen. (Toimenpiteet
aikataulutetaan vuodelle tarkemmin.)
Aloitetaan pyöreän pöydän keskustelujen
sarja, jonka läpileikkaavana teemana on
järjestöautonomia (mm. maakunta- ja
soteuudistus, avustukset).
Tarvittaessa KANE valmistelee kokouksen
ministeriöiden avustuskäytänteiden
kehittämisen tarpeista (mm. hyvät
soveltamiskäytännöt, tulkintaperiaatteet ja
tiedottaminen). Varmistetaan
kytkeytyminen muihin meneillään oleviin
avustusjärjestelmän kehittämistä koskeviin
prosesseihin.
Osallistutaan VM:n säätiöiden ja
yleishyödyllisten yhdistysten verotusta
tarkastelevan työryhmän työhön (kun hanke
asetetaan).
KANE käsittelee verotusta mm. Similän
keskusteluasiakirjan (2016 pohjalta) ja
määrittelee, mihin verovaikuttamisen tulisi
fokusoitua.

Uusi työjaosto nimetään.
KANE osallistuu ENministerineuvoston
puheenjohtajuuskauden
valmisteluun ja
toimeenpanoon
(toimeenpano kevät 2019),
erityisesti avoimuuden ja
osallisuuden edistämisen
osalta, mm. tarjoamalla
verkostojaan ja
asiantuntijoitaan tilaisuuksiin
sekä osallistumalla
mahdolliseen materiaalin
sisältövalmisteluun.
KANE perustaa työryhmän
hallitusohjelmatavoitteiden
valmistelua varten.
KANE hyväksyy
eduskuntavaali- ja
hallitusohjelmatavoitteensa.

Q3

Q4

Muuta

KANE jalkauttaa
eduskuntavaali- ja
hallitusohjelmatavoitteitaan
erikseen määritellysti.

Tapaaminen ja brief
oikeusministeriön kp:n kanssa
12.12. Miniministeriökierros
tarvittaessa (tai kutsuminen
KANEn kokouksiin).

KANEn pyöreän pöydän
keskustelutilaisuus
järjestöautonomiasta
5.3.2018

Nostetaan esille KANEn
maakuntavaalitavoitteita
(oppaan julkaisu 12.9.
Kuntamarkkinoiden
yhteydessä). Osallistutaan
maakuntien osallisuusverkoston
toimintaan (VM).
KANE osallistuu Ranskan
aloitteeseen
kansalaiskeskustelujen
järjestämisestä EU:n
kehittämiseen liittyen (KANEn
kokous 3/2018; raportointi
VNEUSille lokakuun loppuun
mennessä).
Viestitään GDPR:n vaikutuksista
neuvottelukuntaan.
Tehostetaan viestintää.

Käsitellään STEA:n
avustusstrategian uudistamista
(Hannulan kuuleminen
neuvottelukunnassa
marraskuussa).
Avoimuus ja julkisuus:
lobbausrekisteri (KANEn kokous
4/2018).

EN ministerineuvoston pjkausi alkaa 21.11.2018 ja
päättyy toukokuussa 2019
KANEn ideoima VN-Teashanke-esitys
järjestöautonomiasta
syksyllä kp kokoukseen ja
hallituksen
strategiaistuntoon. VN
päätös 20.9. Alustava
toteutus 3/2019-9/2020.
Järjestöjen avoimet ovet päivä 1.10.2018
Arpajaislain sekä
avustusjärjestelmien
uudistuksen seuranta.
Seurataan maakunta- ja
sote-lakien etenemistä.
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2019

Q1

Q2

Q3

Q4

Muuta

Jatketaan KANEn
hallitusohjelmatavoitteiden
jalkauttamista
eduskuntavaalien alla (mm.
Taloustutkimuksen
päättäjätutkimus).

Työjaosto nimetään.
Tehdään jäsenille kysely KANEn
vuosien 2017-2018 toiminnan
vaikuttavuudesta ja
loppukauden toiminnan
suuntaamisesta.

Tehdään arvio hallitusohjelman
kansalaisyhteiskuntaan
liittyvistä asioista ja
KANEn/kansalaisyhteiskunnan
mahdollisuuksista osallistua
valmisteluun.

Aloitetaan
ministeriökierroksen uusien
ministerien kanssa.

4/2019 eduskuntavaalit.
05/2019 europarlamenttivaalit,
maakuntavaalit?
EN ministerineuvoston pj-kausi
11/2018-5/2019.

Osallistutaan vaaliviestinnän
kehittämiseen.

Pidetään esillä
kansalaisyhteiskuntanäkökulmaa
europarlamenttivaaleihin
liittyen.

Esitetään järjestettäväksi uusille
kansanedustajille/näiden
avustajille perehdytyksen
yhteistyössä eduskunnan
kanssa.

Jatketaan
kansalaisyhteiskunnan EUvalmistelun osallistumisen
vahvistamiseen liittyvää
pohdintaa.

Esitetään tietosuojan ja
hallinnon avoimuuden
syvempää pohdintaa (OGP,
Lobbarirekisteri).
Seurataan
maakunta/sotelakien
valmistelun etenemistä ja
toimeenpanoa
kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytykset
huomioiden.

Järjestetään pyöreän pöydän
keskustelutilaisuus, jossa
relevanttien tahojen kanssa
käydään keskustelua
globaaleja ja kansallisia
kansalaisyhteiskunnan
toiminnassa havaittuja
trendejä, haasteita ja
ratkaisuja (yhteinen
aloite/julkilausuma?).

7-12/2019 Suomen EU-pj-kausi.
Huom. hyödynnetään
synergia/jatkumo EN-pj kauteen.
Jatketaan
kansalaisyhteiskuntaulottuvuuden
esille tuomista/vahvistamista
Suomen EN ja EUpuheenjohtajuuskausien
suunnittelussa ja toteutuksessa
sekä EU-asioiden valmistelussa.
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2020

2021

Q1
KANE käy keskustelua uusien
MEPien kanssa
kansalaisyhteiskunnan
eurooppalaisista ja
kansainvälisistä haasteista
sekä ratkaisuista sekä
kansalaisyhteiskunnan
vaikuttamismahdollisuuksista
EU-päätöksentekoon.

Q2

Q3

Työjaosto nimetään.

Järjestään keskustelutilaisuus
relevanttien toimijoiden kanssa
yhteiskunnallisten vaikutusten
arvioinnista
kansalaisyhteiskunnan kannalta
ja tarvittaessa tehdään esitys
kansalaisyhteiskuntavaikutusten
tutkimuksen/ohjeistuksen
kehittämisestä ja toimeenpanon
tehostamisesta. (Siirretty
vuodelta 2018).

Q1

Q2

KANE aloittaa
loppuraporttinsa ja
suositustensa laatimisen.

Q3

Q4

Muuta
Maakunta- ja sote-uudistuksen on
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Q4

Muuta

Päätösseminaari ja
suositusten julkistaminen.
Toimikausi päättyy 8.2.2021.

KANEn tehtävät ja tavoitteet 2017-2021:
-

-

Kansalaistoiminta pysyy elinvoimaisena ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä vapaan kansalaistoiminnan edellytykset turvataan. Poliittiset strategiat, linjaukset
sekä päätökset vahvistavat kansalaisyhteiskunnan autonomiaa ja mahdollistavat tasa-arvoisessa kumppanuudessa toimimisen.
(Asetus: tehtävät 1 3, 4, 5; strateginen tavoite 1 ja 2)
Globaalit muutokset ja niiden vaikutukset kansalaisyhteiskuntaan tunnistetaan
(Asetus kohta 7, strateginen tavoite 2)

