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Valtioneuvoston asetus

328/2015

etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

(298/2011) 1, 3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 55/2012, seuraavasti:

1 §

Neuvottelukunnan tarkoitus

Oikeusministeriön yhteydessä toimii etnis-
ten 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.

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 oikeusministeriö voi
nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantun-
tijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii
sisäministeriön kansliapäällikkö. Varapu-

heenjohtajista toinen edustaa maahanmuutta-
jia tai etnisiä vähemmistöjä ja toinen edus-
kunnassa edustettuina olevia poliittisia puolu-
eita. Varsinaisten jäsenten ja heidän varajä-
sentensä tulee edustaa oikeusministeriön, si-
säministeriön, ulkoasiainministeriön, työ- ja
elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonaloja, eduskunnassa edustettuina
olevia poliittisia puolueita, Suomen Kuntaliit-
toa, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, maahan-
muuttajia tai etnisiä vähemmistöjä edustavia
rekisteröityjä yhdistyksiä tai rekisteröityjä us-
konnollisia yhdyskuntia sekä alueellisia neu-
vottelukuntia.

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, oikeus-
ministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäse-
nen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi.

4 §

Neuvottelukunnan työskentely

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on
työjaosto, joka vastaa asioiden yhteensovitta-
misesta ja valmistelusta sekä lausuntojen ja



asiakirjojen laatimisesta. Työjaoston puheen-
johtajana on oikeusministeriön tai työ- ja
elinkeinoministeriön virkamiesedustaja ja va-
rapuheenjohtajana maahanmuuttajien tai et-
nisten vähemmistöjen edustaja. Neuvottelu-
kunta asettaa työjaoston ja nimeää sen jäsenet
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet neuvot-
telukunnan jäsenistä ja varajäsenistä siten,
että jaoston edustus noudattaa neuvottelukun-
nan kokoonpanoa. Työjaostossa on puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enin-
tään 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 oikeusmi-
nisteriöön. Neuvottelukunnalla voi olla myös
sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään
kaksi kertaa vuodessa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2015.
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