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Muistio

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma ja toimintasuunnitelman laadinnasta
(sisältää kotitehtävän 6.9.2016 seminaariin)

1 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke, OGP Open Government Partnership
Kansainvälinen Avoimen hallinnon kumppanuushanke on 70 maan yhteishanke, jonka
tavoitteena on:
1. edistää hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta,
2. valjastaa teknologia vahvistamaan hallintoa ja
3. taistella korruptiota vastaan.
Kumppanuushankkeen ohjausryhmään on yhteistyöhengessä valittu hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajia eri maista.
Tullakseen kumppanuushankkeen jäseneksi hakijamaan on
1 hyväksyttävä Avoimen hallinnon julistus,
2 tuotettava kansallinen toimintasuunnitelma, joka on valmisteltu avoimesti ja
3 sitouduttava toimintasuunnitelman toimeenpanon edistymisestä tehtävään riippumattomaan arviointiin
Yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa valmistellut kansalliset toimintasuunnitelmat ovat
kumppanuushankkeen ytimessä. Toimintasuunnitelmissa poliittinen tahto avoimuuden
edistämisestä muuttuu konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kaikkien maiden toimintasuunnitelmissa on muutamia sitoumuksia hallinnon avoimuuden ja vastuullisuuden sekä kansalaisten osallisuuden edistämiseksi. Sitoumukset ovat kehittämiskohteita, joiden toimeenpanemiseksi toimintasuunnitelmaan kirjataan mitattavia toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman laadinta suositellaan aloitettavaksi avoimilla kuulemisilla, joihin kaikki kiinnostuneet osapuolet kutsutaan esittämään ideoita sitoumuksiksi ja keskustelemaan niistä.
Kumppanuushankkeen toimintamalli on ainutlaatuinen. Se perustuu vapaaehtoiseen
kumppanuuteen, korostaa yhteistyötä ja luottaa ideoiden voimaan. Kumppanuushankkeessa ei määritellä avoimuuden standardeja eikä työn kohteita. Hankkeessa ei järjestetä
maita paremmuusjärjestykseen hallinnon avoimuuden mukaan. Kumppanuushankkeen
menettelyt on suunniteltu tuomaan hallinto ja kansalaiset yhteen määrittelemään omassa
maassaan tärkeimpiä kehittämiskohteita. Hallintoja ja kansalaisia rohkaistaan kokeilemaan merkittäviä uudistuksia, jotka koskevat julkisen sektorin haasteita.
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2 Suomen kolmannen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatiminen
Tällä hetkellä Suomi on panemassa toimeen toista Avoimen hallinnon toimintasuunitelmaansa, joka kattaa ajanjakson 1.7.2015-30.6.2017. Kolmas toimintasuunnitelma laaditaan ajanjaksolle 1.7.2017- 30.6.2019. Toimintasuunnitelman laatiminen käynnistyy
6.9.2016 järjestettävällä avoimella seminaarilla. Seminaarissa hahmotellaan toimintasuunnitelman sitoumuksia, jotka viedään keskusteluun otakantaa.fi –palveluun syyskuun
lopulla. Lokakuussa asiaa käsitellään Kansalaisyhteiskuntapoliittisessa neuvottelukunnassa ja alustava päätös sitoumuksista tehdään lokakuun lopulla. Marraskuussa järjestetään kohdennettuja keskusteluja eri osapuolten kanssa sitoumusten hienontamiseksi
konkreettisiksi toimenpiteiksi ja marraskuun lopulla järjestetään toinen avoin seminaari
toimenpideluonnoksista. Toimenpideluonnokset viedään arvioitavaksi verkkoon joulukuussa (ZEF-kysely). Toimintasuunnitelman luonnosversio työstetään tammikuussa ja
laitetaan avoimesti lausuttavaksi lausuntopalvelu.fi- palveluun helmikuussa. Lopullinen
versio käännöksineen valmistellaan maaliskuussa.

Kuva 1 Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman 2017-2019 laatiminen

3 Kotitehtävä
Käynnistämisseminaarissa 6.9.2016 teemme ryhmätöitä. Jotta saisimme mahdollisimman
paljon irti ryhmätöistä, pyydämme Sinua miettimään mitä ovat ne asiat, joita meidän tulisi 2017-2019 tehdä hallinnon avoimuuden ja kansalaisten osallisuuden edistämiseksi,
teknologian hyödyntämiseksi hallinnossa ja korruption estämiseksi. Kirjaa kaksi tärkeintä teemaa ilmoittautumislomakkeelle. Voit täyttää kyselyn, vaikka et pääsisikään osallis-
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tumaan seminaariin. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://www.webropolsurveys.com/S/580AE8D6AEB9EB20.par

Liitteet
Kansainvälisen Avoimen hallinnon kumppanuushankkeen julistus
http://vm.fi/documents/10623/1194802/Avoimen+hallinnon+julistus.pdf/c0b351b0-8a55-46c491f4-ffc54014802d
Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2015-2017
http://vm.fi/documents/10623/1332423/Avoimen_hallinnon_toimintasuunnitelma+2015+2017.pdf/99e
e2ee4-3d00-48fa-9951-4787416efc03
Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2013-2015
http://vm.fi/documents/10623/307557/Suomen+avoimen+hallinnon+ensimm%C3%A4inen+toimintas
uunnitelma.pdf/92de53d8-abce-4068-98ef-e6ac1d579fef
Lisätietoa avoimesta hallinnosta
www.avoinhallinto.fi
Kansainvälisen avoimen hallinnon kumppanuusohjelman sivut.
http://www.opengovpartnership.org/

