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Avoimen hallinnon uutiskirje – elokuu 2016
Tervetuloa 6.9.2016 työpajaan käynnistämään uuden avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laadinta
Tilaisuuden avaa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n puheenjohtaja Eero Rämö. 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 lomakkeen, vaikka et pääsisikään osallistumaan seminaariin.
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://www.webropolsurveys.com/S/580AE8D6AEB9EB20.par
Mukaan luomaan avoimen hallinnon tavoitteita 2017-2019
Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laadinta käynnistyy siis 6.9.2016 järjestettävällä työpajalla. Toimintasuunnitelman laadintaan on mahdollista osallistua sähköisiä osallistumiskanavia käyttäen tai syksyn ja
alkukevään aikana järjestettävissä tilaisuuksissa. Syyskuun työpajasta käynnistyy puolen vuoden prosessi,
jonka aikana sitoumukset ja toimenpiteet muotoutuvat. Tässä työpajassa ehdotetuista ja kannatusta saaneista teemoista jatketaan keskustelua Otakantaa -foorumilla 15.9-30.9.2016. Otakantaa -keskustelun yhteenveto on tarkoitus viedä syksyllä asetettavan uuden Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan
(KANE) keskusteluun ja tiivistettäväksi sitoumusehdotuksiksi. Tämän jälkeen nämä sitoumusehdotukset
viedään ministeri Vehviläiselle, jotta hän voi ottaa niihin alustavaa kantaa ennen kuin sitoumusehdotuksia
ryhdytään muokkaamaan varsinaisiksi toimenpiteiksi. Nykyisen vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelman
sitoumusalueita ovat selkeä hallinto, avoin toiminta, hallinto mahdollistajana ja lasten, nuorten ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen. Uuden toimintaohjelman sitoumukset muotoutuvat siis yhteisessä prosessissa, mutta tavoitteena tässä vaiheessa on, että sitoumusalueita olisi mieluummin vähemmän kuin
enemmän nykyisiin verrattuna. Näin toimenpiteille saataisiin vielä nykyistä enemmän painoarvoa ja vaikuttavuutta.
Sitoumusten edelleen kehittämistä toimenpiteiksi on ajateltu jatkettavan uudella käsittelykierroksella KANE:ssa, jonka jälkeen laadinta jatkuu Facbook-keskustelulla ja tilaisuuksilla. Kalenteriin voi jo merkitä Avoimen hallinnon työpajan, joka järjestetään Helsingissä 23.11 klo 13.00 alkaen ja jossa toimenpiteitä kehitetään ja jalostetaan edelleen. Marraskuun tilaisuuden jälkeen seuraa nettikysely, jossa vielä pyydetään priorisoimaan toimenpiteitä erityisesti vaikuttavuuden ja toteutumismahdollisuuksien näkökulmasta. Tämän
kyselyn vastausten pohjalta muokattu toimintasuunnitelmaluonnos tulee tammi-helmikuun 2017 vaihteessa lausuntopalveluun (www.lausuntopalvelu.fi) kommenteille. Lausuntokierroksen tulokset eli miten toimintasuunnitelmaluonnos muuttui ja perustelut julkaistaan ja sen jälkeen luonnos myös käännettään englanniksi. Kun ministerin hyväksyntä on saatu toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019 lähtee OGP:lle
(www.opengovpartnership.org) keväällä 2017. Uusia tavoitteita ryhdytään toimeenpanemaan heinäkuusta
2017 ja kausi jatkuu heinäkuuhun 2019.
Pienten lasten demokratiataitoja Rovaniemellä
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Rovaniemen kaupungin kahden päiväkodin demokratiakasvatuspilotissa on opeteltu ja harjoiteltu erilaisia
demokratiataitoja. Osallistujat ovat 3-6-vuotiaita. Opettelun etenemisestä on raportoitu kuvin, askarteluin
ja tarinoin. Tästä hienosta pilotista tehdään Avoimen hallinnon kokemuskortti, jotta siitä saatuja oppeja
voidaan hyödyntää laajemminkin.
Demokratiapilotin osana on myös haastateltu yli 180 lasta. Heiltä on kysytty muun muassa mitä tarkoittavat
sanat kuunteleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Käy katsomassa, mitä lapset vastasivat:
http://www.kotus.fi/nyt/kolumnit/hyvaa_virkakielta/hyvaa_virkakielta_2016/vaikuttaminen_on_vaikea
_sana.21369.news.
Osallistu nyt Avoimen hallinnon II toimintaohjelman (2015-2017) arviointiin
Suomi liittyi kansainväliseen avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open Government Partnership)
huhtikuussa 2013. Kumppanuusohjelmaan kuuluu olennaisena osana kunkin maan osallistumisen ja edistymisen ulkopuolinen arviointi (ks. Independent Reporting Mechanism). Suomen II toimintasuunnitelman
2015-2017 arvioinnin toteuttaa Oxford Research Oy , joka pyytää kiinnostuneita tahoja osallistumaan arviointiin vastaamalla kyselyyn 24. elokuuta 2016 mennessä osoitteessa:
https://goo.gl/forms/xebUFoRHHw2MMaWQ2 .
Kyselyllä selvitetään avoimen hallinnon kehitystoiminnan tunnettuutta, sidosryhmien halua ja koettuja
mahdollisuuksia osallistua kehitystoimintaan sekä tärkeäksi koettuja kehityskohteita. Kyselyyn vastaaminen
vie 3 - 10 minuuttia.
Arviointiin voi osallistua myös Oxford Research Oy:n järjestämässä sidosryhmäkuulemisessa 26. elokuuta
2016 kello 9-11 (Think Company, Vuorikatu 5, Helsinki). Ilmoittautuminen: ke 24. elokuuta 2016 mennessä
osoitteessa: https://goo.gl/forms/kt9DKYQ6KbiXXJ1j1.
Lisätietoja arvioinnista https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/76/ tai Oxford Research Oy:n Jussi Nissilä
(jussi.nissila@oxfordresearch.fi).
Seuraava uutiskirje syyskuun puolessa välissä. Seuraa myös twitterissä @Avoinhallinto

