Avoin hallinto
Tulevat ja tehdyt toimenpiteet

Avoin hallinto VM/HO/H

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 1
Hallinnon rakenteet ja prosessit ovat selkeät ja
asiakaslähtöiset ja ne on kuvattu ymmärrettävästi.

Tehdyt toimenpiteet

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Visualisoidaan selkeästi nykyinen strateginen
ohjausprosessi (hallitusohjelma ->)

Mittari

Kysely

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 2
Hallinnon käyttämä kieli on aiempaa selkeämpää

Tehdyt toimenpiteet

Virkakielikampanja viety päätökseen. Selkeän kielen
päivänä 2015 palkittiin paras selkeän kielen
onnistumistarina.
Kokemuskortti tehty.
Selkeä kieli ja selkokieli olivat esillä
Demokratiapäivässä 18.10.2016, jossa palkittiin
vuoden selväsanainen, he olivat työpari tiedottaja Lea
Ansamaa ja sosiaalityöntekijä Sini Sivonen Oulun
kaupungista. Demokratiapäivässä järjestettiin työpaja
teemalla osallistava koutouttaminen - välineinä
selkokieli ja visualisointi

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat
Mittari: Niiden virastojen
ja kuntien lkm, jotka ovat
parantaneet tekstiensä
ymmärrettävyyttä
asiakaspalautteen
perusteella.

Kysely 2015

Kysely 2017

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 3
Viranomaiset ja kunnat tarjoavat aineistojaan myös
Selkokielellä (1/2)

Tehdyt
toimenpiteet

Tehdyt selkomateriaalit vuosina 2015–2016:

Oikeusministeriö
Kela
selkeytys
Kela, Kanta-palvelut
arkistosta
Eduskunta
Valtioneuvosto
Valtioneuvoston kanslia
Valtiovarainministeriö
THL
Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti Kavi
Museovirasto
tiivistelmä
Fimea
Ely-keskukset, Yritys-Suomi
Satakunnan shp
Vaasan keskussairaala
Suomen Kuntaliitto
Tampereen kaupunki
Joensuun kaupunki
Helsinki, Sos. ja terv.virasto
Vaski-kirjastot
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Joutsenon vastaanottokeskus

vaalitiedotus eduskuntavaaleista
selkokieliset etuusesitteet, hakulomakkeiden
esite Omakanta-palvelusta, esite Potilastiedon
esite; opastuskierrokset selkokielellä
Tulevaisuusselonteko selkokielellä
Suomi 100 -hankkeen tiedote
Demokratiapoliittinen selonteko selkokielellä
esite Hyötyä ja iloa mentoroinnista
esite Lapset ja media
Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä, raportin
selkokielistä tietoa lääkkeistä verkkosivuilla
selkosivut yrityksen perustamisesta
potilasohjeet ja verkkosivut selkokielellä
potilasohjeita selkokielellä
kuntademokratiaopas Kuntalainen keskipisteenä
ohjeet sähköisen asioinnin verkkosivuille
Työllisyysyksikkö: asiakaskirje aikavarauksesta
Matkapalvelun asiakasopas
käyttösäännöt selkokielellä
ohjekyltti purkutyömaille
tietoa ihmiskaupan uhreille

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 3
Viranomaiset ja kunnat tarjoavat aineistojaan myös
selkokielellä (2/2)

Tulevat
toimenpiteet ja
suunnitelmat

Puolustusvoimat
Viestintävirasto
TE-toimisto, Tampere
Oikeusministeriö
Poliisi
Verohallinto
Suomen Kuntaliitto
Hämeenlinnan kaupunki

Mittari:
Kysely 2015
Selkokielellä
tuotettujen
aineistojen määrä

koulutusmateriaali erityisryhmille, 2016
muistilista laajakaistan ostajalle, 2016
asiakaskirjeitä selkokielellä, 2016
tietoa rikoksen uhrille, esite ja verkkosivut, 2016
rikoksen tutkinta, eri osapuolten asema ja oikeudet, 2016
tietoa verokortista verkkosivuille 2016–2017
kuntavaaliaineisto, some-kampanja, Miksi minä äänestän
-videot ja siihen liittyvä muu demokratia-aineisto, 2017
verkkosivut vammaispalveluista

Kysely 2017

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 4
Hallinnon asiakirjoissa käytetään visualisointeja

Tehdyt toimenpiteet

Avoimen hallinnon virkamiesverkostossa
visualisointi ja infografiikka esillä, tietoa jaettu
virkamiesverkoston YMn tapaamisessa.
VM julkaisi tutkibudjettia.fi –palvelu.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Budjetti kuuluu kaikille –hackathon 2016

Mittari: Visualisointien
käyttö ministeriöissä

Kysely 2015

Kysely 2017

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 5
Hallinnon verkkosivut ovat esteettömiä apuvälinekäyttäjille

Tehdyt toimenpiteet

Esteettömyysdirektiivin (Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten
verkkosivustojen saavutettavuudesta)
valmistelu on käynnissä.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Siirtymäaika on noin neljä vuotta.

Mittari: Arvio vuonna
2015 on 5%

Verrataan vuoden 2017 arviota vuoteen 2015

SELKEÄ HALLINTO TAVOITE 6
Hallinnon palvelut löytyvät helposti verkkosivuilta

Tehdyt toimenpiteet

Kehitteillä on kansalaisten, yritysten ja
viranomaisten yhteiset palvelunäkymät, jotka
käyttöliittymiä, joista käyttäjä saa valitsemansa
roolin mukaiset keskeiset palvelut.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Ensimmäisenä avataan kansalaisen
palvelunäkymä, joka korvaa nykyisen suomi.fipalvelun.

Mittari

Kysely kansalaisille
2015

Kysely kansalaisille
2017

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 1
Tietovarantojen avaamiselle on luotu menettelyt
ja tietovarantojen avaamista seurataan.

Tehdyt toimenpiteet

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Avattu avoindata.fi –palvelu, jossa ohjeet datan
avaamiseen ja tiedot uusista avatuista
tietovarannoista.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 2
Kansalaisilla on mahdollisuus tarkastella hallinnon
ylläpitämiä, itseään koskevia tietoja yhdestä palvelusta.

Tehdyt toimenpiteet

Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KAPA)
hankkeessa on luotu beta-versio uudesta
suomi.fi- palvelusta, josta kansalainen voi
jatkossa nähdä omat, hallinnon tietokannoissa
olevat tietonsa. Tällä hetkellä palveluun on
liitetty kiinteistötiedot, henkilötiedot ja
ajoneuvotiedot. Varsinainen palvelu otetaan
käyttöön 2017.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Virastoja ja kuntia kannustetaan liittämään
henkilötietoja sisältävät tietovarantonsa
suomi.fi- palveluun.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 3
Tehty ehdotus siitä, miten vapaaehtoistoiminnan
yleisten edellytysten tukemista tulisi koordinoida
ministeriöissä.

Tehdyt toimenpiteet

Asiaa valmistellut työryhmä ehdotti
vapaaehtoistyötä koordinoivaksi ministeriöksi
oikeusministeriötä sekä työtä tukemaan ja
seuraamaan demokratiaverkostoa.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Oikeusministeriö on aloittanut tehtävänsä
vapaaehtoistyöhön liittyviä kysymyksiä
koordinoivana ministeriönä ja
demokratiaverkosto on asetettu.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 4
Tehty esitykset vapaaehtoistoiminnan hallinnollisten
esteiden poistamisesta niiden vaikutuksista.

Tehdyt toimenpiteet

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Työryhmä on luovuttanut raporttinsa ministeri
Anu Vehviläiselle ja raportoinut
norminpurkutyöryhmälle. Demokratiaverkoston
tehtävänä on seurata toimenpiteiden
edistymistä.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 5
Luotu toimintamalleja erityisryhmien ja harvaan asuTuilla alueilla asuvien henkilöiden sähköisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Tehdyt toimenpiteet

Ei toimenpiteitä.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Suunnittelu alkaa syksyllä 2016

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 6
Kaikilla kansalaisilla on pääsy verkkopalveluihin
myös harvaanasutuilla seuduilla.

Tehdyt toimenpiteet

Haja-asutusalueiden ”Laajakaista kaikille 2015”-hanketta on
jatkettu. Vuoden 2015 aikana verkkoja rakennettiin noin 3 200
km jolla huippunopean laajakaistan saatavuus lisääntyi noin
15 000 liittymälle.
Hankkeelle saatiin komissiolta jatkoaikaa vuoteen 2019.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Hanke jatkuu käytettävissä olevan määrärahan puitteissa
nimellä ”Nopea laajakaista”. Valtion tukea oli vuoden 2015
lopussa myöntämättä noin 23 miljoonaa euroa josta
Viestintäviraston käsittelyssä olevia hakemuksia oli yli 13
miljoonan euron arvosta. Siten hankkeisiin sitomatonta valtion
tukirahaa oli jäljellä lähes 10 miljoonaa euroa.
Liikenne- ja viestintäministeriössä pohditaan uusia
toimenpiteitä laajakaistarakentamisen edelleen edistämiseksi,
myös haja-asutusalueille.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 7
Sähköiset demokratia.fi –palvelut ovat käytössä
laajasti hallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa.

Tehdyt toimenpiteet

Ministeriöille ja kunnille on järjestetty avointa valmistelua ja palveluiden käyttöä
koskevia koulutustilaisuuksia. Palveluita on myös esitelty erilaisissa tapahtumissa.
Koulutusaineistoja (verkko-ohjeet ja tukimateriaalit) on tuotettu. Viestinnän tueksi on
tuotettu palveluiden esittely- ja markkinointimateriaaleja (esitteet, tarrat, roll-up, kynät,
stressipallot ym.). Vuoden 2015 lopulla toteutettiin valtakunnallinen
markkinointikampanja, joka sisälsi mm. kohdennettua some-mainontaa (Facebook,
Twitter, Youtube), TV-kampanjan, uutiskirjeitä ja lehtimainontaa. Nuortenideat.fi:n
markkinoinnista erityisesti nuorisoalan toimijoille ja kouluille on lisäksi vastannut
Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Vuonna 2016 demokratiapalveluiden markkinointi painottuu erityisesti
lausuntopalvelu.fi:n ja uudistetun otakantaa.fi:n jalkauttamiseen. Palveluista viestitään
ja palveluiden käyttöönoton tukea tarjotaan ensisijaisesti ministeriöille, valtion
virastoille ja laitoksille sekä kunnille. Ministeriöille kerrotaan palveluista osana
säädösvalmistelun kuulemisohjeita käsittelevää koulutusta. Lisäksi palveluita esitellään
eri tapahtumissa. Palveluita kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Mittarit

Kansalaisaloite.fi : lähes 500 kansalaisaloitetta (03/2016) ja sivukäyntejä on noin 2,5
miljoonaa/vuosi (keskimäärin 200000/kk).
Kuntalaisaloite.fi-palveluun on liittynyt 200 kuntaa (11/2015) ja sivukäyntejä on
keskimäärin 20000/kk. Palvelun kautta on lähetetty kuntiin noin 1100 aloitetta
(03/2016).
Otakantaa.fi on julkaistu yli 300 hanketta ja sivukäyntejä on ollut keskimäärin 10000–
15000/kk. Lausuntopalvelu.fi :n on ottanut käyttöönsä yli 550 organisaatiota ja lähes
1000 henkilöä; lausuntopyyntöjä on julkaistu reilut 30 kpl ja lausuntoja lähes 800 kpl
(03/2016); sivukäyntejä on noin 3000/kk.
Nuortenideat.fi -palvelu avattiin 03/2015 ja sen on ottanut käyttöönsä 68
organisaatiota. Palvelussa on noin 700 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja ideoita ja
kyselyjä/keskusteluja on julkaistu lähes 400 (03/2016). Sivukäyntejä on keskimäärin
4000/kk.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 8
Tietoa ja neuvontaa vapaaehtoistyötä organisoiville
järjestöille ja kansalaisille tärkeistä asioista on helposti
löydettävissä.

Tehdyt toimenpiteet

Oikeusministeriö on perustanut verkkosivut,
joissa linkit keskeisiin vapaaehtoistyötä
koskeviin ohjeisiin.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Suomi.fi –palvelun uudistumisen jälkeen sivut
siirretään osaksi sitä.
Vapaaehtoistyön ohjeistusta antavat tahot
selkeyttävät ohjeitaan ja kirjoittavat ne
vapaaehtoistyöntekijän ja työtä tarjoavan
järjestön näkökulmasta.

HALLINTO MAHDOLLISTAJANA TAVOITE 9
Jaetaan demokratiatunnustus yhdelle avoimuuden
edistämisessä kunnostautuneelle kunnan viranhaltijalle
ja valtion virkamiehelle.

Tehdyt toimenpiteet

Jaettu demokratiatunnustukset Tyrnävän
kunnalle ja THL:n tasa-arvotietopalvelu
Minnalle demokratiapäivässä syksyllä 2015.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Keväällä Vuonna 2017 valtiovarainministeriö,
oikeusministeriö ja Kuntaliitto myöntävät
demokratiatunnustuksen toimijoille tai
organisaatioille, jotka ovat edistäneet avointa
hallintoa ja osallistumista sekä demokratiaa.
Vuonna 2017 tunnustuksen teemana on
yhdessä tekeminen ja kumppanuus. Tunnustus
jaetaan yhdelle kuntaedustajalle ja yhdelle
valtionhallinnon edustajalle. Tunnustukset
jaetaan juhlaseminaarissa 30.3.2017. Samaan
aikaan jaetaan myös Demokratiapalkinto, joka
myönnetään kansalaisyhteiskunnan toimijoille.
Demokratiapalkinnon teema on tällä
kierroksella niin ikään kumppanuus.

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 1

Uusi valtioneuvoston hankeikkuna on
valmistunut ja otettu käyttöön kaikissa ministeriöissä.

Tehdyt toimenpiteet

Virkamiehen Hankeikkuna otettiin käyttöön
11.1.2017. Kansalaisen Hankeikkunapalvelu
tulee käyttöön keväällä 2017.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Hanketietopalvelusta viestintä laajasti ml.
Avoimen hallinnon tilaisuudet.

Mittari:

hankeikkunassa
olevien hankkeiden %osuus kaikista
ministeriöiden
hankkeista kysely
2016 ja 2017.

hankeikkunassa
olevien hankkeiden %osuus kaikista
ministeriöiden
hankkeista kysely
2016 ja 2017.

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 2
Kansalaiset ja media tuntevat hankeikkunan.

Tehdyt toimenpiteet

Viestintä kehittämishankkeen kuluessa.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Aktiivinen sisäinen ja ulkoinen viestintä uuden
hanketiedon käyttöönottovaiheessa ja sen
jälkeen laajasti eri yhteyksissä.

Mittari:

hankeikkunan
käyttäjämäärä

hankeikkunan
käyttäjämäärä

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 3
Säädösvalmistelun kuulemisohjeet päivitetty
30.6.2016

Tehdyt toimenpiteet

Kuulemisohjeet päivitetty –
http://kuulemisopas.finlex.fi/

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

OM:n kiertue ministeriössä.
Tieto- ja kokemuskorttien linkittäminen ohjeiden
yhteyteen.

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 4
Interaktiivisten verkkolähetysten
määrä hallinnossa lisääntyy.

Tehdyt toimenpiteet

Avoimen hallinnon omissa tilaisuuksissa
verkkolähetykset. Tavoitteen esilläpito ja viestintä.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Kokemusten jako (virkamiesverkosto), tuki,
tieto- ja kokemuskortit

Mittari:
Verkkolähetyksiä
järjestävien virastojen
määrä.

Kysely 2015

Kysely 2017

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 5
Hallinto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Tehdyt toimenpiteet

Hallinnonalakohtaista työtä tehty.
Valtionhallinnon ylimmän johdon
aamukahvitilaisuus sosiaalisesta mediasta.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

tiedonkeruu hallinnonaloilla tehdystä työstä ja
kokemusten jako.

Mittari: ministeriöiden Kysely 2015
ja virastojen twittertilien seuraajien määrä

Kysely 2017

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 6
Tehty selvitys lobbaajarekisterin luomisesta ja tietojen
tarjoamista avoimena datana.

Tehdyt toimenpiteet

Pyöreän pöydän tilaisuus pidetty loppuvuodesta
2016. Selvityksen rahoitus työn alla.
Selvitykseen tulee sisältymään kansainvälinen
vertailu.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Tehdään selvitys. Järjestetään seminaari 2017.

Mittari:

Selvitys julkaistu ja
jatkotoimenpiteistä
päätetty.

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 7
Avoin hallinto esillä korruption vastaisessa
päivässä
30.6.2017

Tehdyt toimenpiteet

Avoin hallinto mukana (puheenvuoro) vuoden
2015 päivässä
Avoin hallinto mukana vuoden 2016 päivässä

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Laajempi yhteistyö anti-korruptiotyön kanssa

AVOIN TOIMINTA TAVOITE 8

Avoimen hallinnon periaatteet on omaksuttu myös
hallinnon rajat ylittävään työskentelyyn.
Tehdyt toimenpiteet

Avoin hallinto mukana valituissa
kärkihankkeissa

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Avoin hallinto mukana valituissa
kärkihankkeissa

Mittari:

VM-Baro henkilöstökysely

LAPSET JA NUORET TAVOITE 1
Nuorisolain ja LANUKEN (Lapsi- ja nuorisopoliittinen
ohjelma) valmistelussa vahvistetaan lasten ja nuorten
osallistumista valtionhallinnon muutosten valmisteluun

Tehdyt toimenpiteet

LANUKE 2011-2015 - ohjelman voimassaoloa
päätettiin joulukuussa 2015 jatkaa vuoden 2016
loppuun.
Nuorisolaki on eduskunnassa käsittelyssä.
Nuoret olivat aktiivisesti mukana valmistelussa.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Uuden LANUKE –ohjelman valmistelu odottaa
Nuorisolain valmistumista.

LAPSET, NUORET JA IKÄÄNTYVÄT TAVOITE 2
Järjestetään ministeriöille ja kuntien viranhaltijoille
opastusta eri ikäryhmien kuulemisesta yhdessä
kansalaisjärjestöjen kanssa

Tehdyt toimenpiteet

Järjestetty tilaisuus koskien lasten oikeuksien
toteutumista marraskuussa 2015
Päivitetty lasten ja nuorten kuulemiseen tehdyt
tietokortit.
Lasten oikeuksien päivän tapahtuma
järjestettiin marraskuussa 2016.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Tehdään tietokortit ikääntyneiden kuulemisesta.
Liitetään tieto- ja kokemuskortteja päivitettyyn
Kuuleminen lainvalmistelussa –ohjeeseen.
Järjestetään yhdessä järjestöjen kanssa
tilaisuus ikääntyneiden kuulemisesta
alkuvuodesta 2017.

Mittari: Järjestettyjen
koulutustilaisuuksien ja
osallistuneiden
virkamiesten määrä

LAPSET, NUORET JA IKÄÄNTYVÄT TAVOITE 3
Valitaan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmasta
ne kärkihankkeet, joissa kokeillaan erilaisia
menetelmiä lasten, nuorten sekä ikääntyneiden kuulemisessa
Tehdyt toimenpiteet

Työ on käynnissä. Kärkihankkeiksi ovat
valikoituneet: 1) lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelma, 2) digitalisaatio ja 3)
ikääntyneiden kotihoidon sekä kaikenikäisten
omaishoidon kehittäminen (I/O-hanke).
Nettiaivoriihi ikääntyneille digitalisaatiosta ja
osallisuudesta toteutettu ja tehty kokemuskortti.
Toteutettu STM/YM/VM yhteistyössä
vanhusneuvostotapaaminen I/O- hankkeen ja
YM:n ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (ASKE) teemoista: luotu
kokemuskortti tapahtumasta.
Mallinnettu Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen
liittyvä Nuorten huipputapaaminen.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Tulevaisuuden kunta-hankkeeseen liittyvästä
Nuorten huipputapaamisesta valmisteilla ja
tieto- ja kokemuskorteilla.

LAPSET, NUORET JA IKÄÄNTYNEET TAVOITE 4
Järjestetään yhteinen osallisuusleiripäivä ikääntyneille,
lapsille ja nuorille.

Tehdyt toimenpiteet

Suunnittelu on käynnistynyt.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Toteutetaan osallisuusleiripäivä Demoksen
kanssa 27.4.2017 Hollolassa, johon osallistuu
mm. paikallisia vanhusneuvoston ja
nuorisovaltuuston jäseniä. Työpaja on tilaisuus
päästä yhdessä pohtimaan sitä, millainen
nykyisten nuorten vanhuus tulee olemaan ja
miten siihen voidaan nyt jo vaikuttaa.
Valtiovarainministeriö hyödyntää työpajan
tuloksia ja työskentelymallista saatuja
kokemuksia kehittäessään avointa hallintoa.

LAPSET JA NUORET TAVOITE 5
Toteutetaan Nuorisotutkimusverkoston kanssa
yhteinen selvitys lasten ja nuorten kuulemisesta

Tehdyt toimenpiteet

Toteutettu osana varhaiskasvatuslain
uudistamista.

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

Kokemuskortti liitettäväksi Kuuleminen
lainvalmistelussa –ohjeistukseen.
Opit hyödynnettäviksi myös valituissa
hallituksen kärkihankkeissa.

Viestintä

Tehdyt toimenpiteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

•
•
•
•
•

Uusi avoimen hallinnon esitekortti
Muistilehtiö Ole avoin –logolla jaettavaksi tilaisuuksiin, joissa Avoin
hallinto on mukana
Avoin hallinto oli mukana nuorten työelämäfoorumissa
Jyväskylässä 21.1.2016
Avoimen hallinnon materiaalia oli jaossa Educa-messuilla 29.30.1.2016
Nuorten Allianssi-risteily 13.-14.4.2016
ValtioExpo 17.5.2016
TerveSos- messut Seinäjoella 18.-19.5.2016
Ikääntyneet ja digitalisaatio – Avoin hallinto –työpaja 31.5.2016
2.6. 2016 Rovaniemi lasten osallisuus
31.8.2016 Oulun kaupungin avoimen hallinnon
toimintasuunnitelman laadinnan käynnistysseminaari
Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016
3.10 Hollola nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteispäivä
Hyvä Ikä Tampereella 20.-21.10.2016
AVI:en nuorisolakikoulutukset
RuutiExpo 3.11.2016
Kokemuskorttien tekeminen avoimen hallinnon teemoista
Avoimen hallinnon tukipaketin valmistuminen vuonna 2017
Avoin hallinto mukana Vanhusneuvostopäivässä 5.4.2017
Avoimen hallinnon nettisivu-uudistus vuonna 2017
Avoimen hallinnon kuukausittaisten uutiskirjeiden lähettäminen

Avoimen hallinnon ryhmät

Tehdyt toimenpiteet

•
•

•

•
•
•

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston työvaliokunta perustettiin syksyllä
2015
Avoimen hallinnon virkamiesverkoston kokoukset syksyllä 2015
•
Ympäristöministeriössä 20.10.2015
•
Tilastokeskuksessa 17.9.2015
Järjestettiin yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton,
Lapsiasiainvaltuutetun toimiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
Lapsen oikeuksien iltapäivän 16.11.2015
Avoimen hallinnon virkamiesverkoston kokous valtiovarainministeriössä
15.1.2016. Mukana OGP:n edustajat
Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen sisäministeriö ja
Maahanmuuttovirasto 12.4.2016
Virkamiesverkoston tapaaminen STM:ssä 11.5.2016. Otsikkolla:
Avoimuus ja osallistaminen terveyden ja hyvinvoinnin kärkihankkeissa Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelma ja Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

•

Virkamiesverkoston ja kuntademokratiaverkoston yhteinen tilaisuus
7.6.2016

•

Verkostotapaaminen oikeusministeriössä 13.10.2016 Aiheena mm.
tietosuoja-asetus
Syksyllä 2016 hallinnonalakohtaiset aamukahvitapaamiset
virkamiesverkoston edustajien kanssa.

•

Tulevat toimenpiteet ja
suunnitelmat

•
•

.

Virkamiesverkostotapaaminen valtioneuvoston kansliassa 6.4.2017
Virkamiesverkostotapaaminen Kansallisarkistossa 18.5.2017

Katju Holkeri
Finanssineuvos
Puh. 0295 16001 (vaihde)
Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi
www.vm.fi

Twitter @HOKatju
www.avoinhallinto.fi

