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Avoimen hallinnon uutiskirje – helmikuu 2017
Kerro näkemyksesi luonnoksesta kolmanneksi Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaksi
Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman luonnos on lausuttavana lausuntopalvelu.fi palvelussa. Lausuntoja voi antaa 3.3.2017 saakka. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Teemojen alle on luonnosteltu yhteensä kymmenen toimeenpantavaa sitoumusta. Sitoumusluonnokset ovat muotoutuneet toimintasuunnitelman valmisteluprosessissa, joka käynnistyi syyskuun 6. päivä pidetyllä työpajalla. Toivomme näkemyksiä esitettyihin sitoumusluonnoksiin ja esityksiä niiden toteutumista kuvaaviksi mittareiksi.
Ehdota Demokratiatunnustuksen 2017 saajaa
Avoin hallinto-hankkeen Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta
edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Vuonna 2017 tunnustuksella halutaan nostaa esille esimerkkejä käytännöistä, joilla voidaan vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria Suomessa. Tunnustus myönnetään yhdelle kunta- ja yhdelle valtionhallinnon toimijalle/organisaatiolle. Tunnustus myönnetään nyt kolmatta kertaa ja sen jakaa kunta- ja
uudistusministeri Anu Vehviläinen Suomi100-juhlavuoden demokratiaviikkojen pääseminaarissa
30.3.2017 Eduskunnassa.
Katso ohjeet ja ehdota tunnustuksen saajaa 28.2.2017 mennessä.
Samassa yhteydessä Demokratiatunnustuksen kanssa jaetaan myös kansalaisyhteiskunnan toimijoille suunnattu oikeusministeriön koordinoima Demokratiapalkinto. Demokratiapalkinnon saajia
voi ehdottaa 17.2.20017 asti. Demokratiapalkintoa koskevat säännöt ja ohjeet löytyvät oikeusministeriön verkkosivuilta.
Avoin hallinto teemana OECD:n Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yhteistyössä (MENA)
OECD:n avoimen hallinnon MENA -yhteistyö jatkuu nyt jo 12 vuotta. Dubaissa 11.22017 pidetyssä
kokouksessa korostettiin jo avauspuheenvuorossa, että tulevaisuuden hallinnon tulee olla avoin
kaikilla tasoilla ja perustua kansalaisten osallisuuteen. Alueelta Tunisia ja Jordania ovat jo myös
Open Government Partnershipin (OGP) jäseniä. Marokko ei vielä ole, mutta tekee avoimen hallinnon toimintaohjelmaa OGP:n kaavan mukaisesti. Yksi OECD/MENA-yhteistyön tavoitteista on valmentaa maita OGP-jäsenyyteen.
Avoimen hallinnon keskustelussa esille nousseita teemoja olivat, että avoin hallinto on nyt juurtunut tai juurtumassa useimpien maiden hallintoon. Haasteena on mitata vaikutuksia. Kehityksessä
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ollaan menossa avoimesta hallinnosta kohti avointa valtiota eli mukana silloin myös oikeuslaitos,
parlamentti ja paikallishallinto. Haasteena maissa on resurssien vähäisyys avoimen hallinnon työhön. Nousevia teemoja ovat avoimen valtion lisäksi myös SDG:t eli kestävän kehityksen tavoitteet,
avoimen hallinnon ja median suhde ja nuorison osallisuus. Mittavan nuorisotyöttömyyden takia
viimeksi mainittu aihe on erityisen tärkeä MENA-maille.
Lisätietoa OECD:n MENA -yhteistyöstä tästä linkistä.
OECD:n uusi innovaatioraportti
OECD:n MENA-kokouksessa oli esillä myös OECD:n uusi innovaatioraportti, joka julkaistiin 12.2.
Raportti ” Embracing Innovation in Government – Global Trends” löytyy tästä linkistä.

Jos haluat tilata tämän uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi
Seuraava uutiskirje lähetetään maaliskuun puolessa välissä. Seuraa myös twitterissä
@Avoinhallinto

