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etnisten suhteiden neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
säädetään:

1 §

Neuvottelukunnan tarkoitus

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii et-
nisten suhteiden neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tarkoituksena on viran-
omaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskun-
nassa edustettuina olevien puolueiden sekä
maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen
välisen vuoropuhelun kehittäminen valtakun-
nallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Neuvottelukunta avustaa eri viranomaisia
maahanmuuttopolitiikan asiantuntijana etni-
sesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yh-
teiskunnan kehittämisessä sekä hyvien etnis-
ten suhteiden edistämisessä.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan tehtä-
vänä on:

1) edistää hyviä etnisiä suhteita, etnistä
yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä
eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta
ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri
osa-alueilla;

2) toimia asiantuntijaelimenä maahan-
muuttopolitiikan ja etnisen yhdenvertaisuu-
den eri osa-alueiden kehittämisessä;

3) edistää maahanmuuttajien ja etnisten vä-
hemmistöjen osallistumismahdollisuuksia ja
järjestötoimintaa;

4) tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, et-
nisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etni-
sestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voi-
mavarana sekä tehdä niitä tunnetuiksi.

Tavoitteiden edistämiseksi neuvottelu-
kunta voi järjestää tilaisuuksia, antaa lausun-
toja sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja suosi-
tuksia.

Neuvottelukunta järjestää yhteistyössä alu-
eellisten etnisten suhteiden neuvottelukuntien
kanssa vähintään kerran vuodessa Etnisten
suhteiden foorumin.

3 §

Neuvottelukunnan toimikausi ja kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden
neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerral-
laan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan
ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi enin-
tään 33 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtai-
set varajäsenet. Lisäksi sisäasiainministeriö
voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asi-
antuntijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii
sisäasiainministeriön kansliapäällikkö. Vara-
puheenjohtajista toinen edustaa maahanmuut-
tajia tai etnisiä vähemmistöjä ja toinen edus-



kunnassa edustettuina olevia poliittisia puolu-
eita. Varsinaisten jäsenten ja heidän varajä-
sentensä tulee edustaa sisäasiainministeriön,
ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinominis-
teriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja,
eduskunnassa edustettuina olevia poliittisia
puolueita, Suomen Kuntaliittoa, keskeisiä
työmarkkinajärjestöjä, maahanmuuttajia tai
etnisiä vähemmistöjä edustavia rekisteröityjä
yhdistyksiä tai rekisteröityjä uskonnollisia
yhdyskuntia sekä alueellisia neuvottelukun-
tia.

Neuvottelukunnan jäsenistä toisen varapu-
heenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen tu-
lee edustaa maahanmuuttajia tai etnisiä vä-
hemmistöjä.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen
eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sisäasi-
ainministeriö määrää hänen tilalleen uuden
jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi.

4 §

Neuvottelukunnan työskentely

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on
työjaosto, joka vastaa asioiden yhteensovitta-
misesta ja valmistelusta sekä lausuntojen ja
asiakirjojen laatimisesta. Työjaoston puheen-
johtajana on sisäasiainministeriön virka-
miesedustaja ja varapuheenjohtajana maahan-
muuttajien tai etnisten vähemmistöjen edus-
taja. Neuvottelukunta asettaa työjaoston ja
nimeää sen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet neuvottelukunnan jäsenistä ja va-
rajäsenistä siten, että jaoston edustus noudat-
taa neuvottelukunnan kokoonpanoa. Työjaos-
tossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan lisäksi enintään kahdeksan jäsentä.

Neuvottelukunta voi tarvittaessa asettaa
asioiden valmistelua ja selvityksiä varten
määräaikaisia työryhmiä tai jaostoja, joihin
voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuo-
lisia asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi
kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen
sihteeri, joka on palvelussuhteessa sisäasiain-
ministeriöön. Neuvottelukunnalla voi olla
myös sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään
kaksi kertaa vuodessa.

5 §

Etnisten suhteiden alueelliset
neuvottelukunnat

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
apuna toimii vähintään seitsemän etnisten
suhteiden alueellista neuvottelukuntaa. Alu-
eelliset neuvottelukunnat toimivat alue- ja
paikallistasolla eri tahoja yhdistävänä aloit-
teellisena asiantuntija-, yhteistyö- ja vuoropu-
heluelimenä. Alueellinen neuvottelukunta
hoitaa alueellaan 2 §:n 1—4 kohdassa mainit-
tuja tehtäviä. Lisäksi alueelliset neuvottelu-
kunnat voivat hoitaa etnisten suhteiden neu-
vottelukunnan erikseen määräämiä tehtäviä.

Alueellisen neuvottelukunnan asettaa nel-
jäksi vuodeksi kerrallaan se alueen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka vastaa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(910/2009) määritellyllä toimialueella maa-
hanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yh-
teensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen
ja seurantaan liittyvistä ja muista erikseen
määrättävistä tehtävistä. Ennen neuvottelu-
kunnan asettamista elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen on kuultava toimialueen
muita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksia sekä aluehallintovirastoa. Alueellisista
syistä alueellisen neuvottelukunnan voi aset-
taa myös muu elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus.

Alueellisen neuvottelukunnan jäsenet
edustavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksia, aluehallintovirastoa sekä keskeisiä
kuntia, järjestöjä, työelämän ja elinkeinoelä-
män osapuolia, maahanmuuttajia sekä etnisiä
vähemmistöjä. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus voi nimittää alueelliseen
neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita.
Kaikkien jäsenten nimeämisessä otetaan huo-
mioon alueellinen kattavuus sekä alueellisen
neuvottelukunnan tehtävien kannalta tarpeel-
linen asiantuntemus.

Alueellisessa neuvottelukunnassa on pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään 10 ja enintään 14 muuta jäsentä ja
heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan tulee edustaa
maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä.
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Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistö-
jen edustajia tulee olla vähintään puolet jäse-
nistä.

Alueellisella neuvottelukunnalla voi olla
päätoiminen sihteeri ja sivutoimisia sihtee-
reitä.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikauden, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus nimeää alueelliseen neuvot-
telukuntaan hänen tilalleen tarvittaessa jäse-
nen tai varajäsenen.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan etnisten suhtei-
den neuvottelukunnasta annettu valtioneu-
voston asetus (352/2008).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola
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