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Avoimen hallinnon huippukokous Pariisissa
Open Government Partnershipin (OGP) huippukokous järjestettiin Pariisissa. Laajaan tapahtumaan
osallistui 3000 ihmistä yli 80 maasta. OGP:n jäsenmäärä kasvoi kokouksen yhteydessä 75 maahan.
Yksi uusi jäsenmaa on Saksa, jonka kansalaisjärjestöt ovat jo pitkään olleet aktiivisia OGP-työssä.
Huippukokouksen avasi Ranskan presidentti Francois Hollande, joka korosti avauksessaan, että
demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehtävä töitä ja sitä on vaalittava. Myös presidentti Barak Obama lähetti kokoukseen tervehdyksensä videolla.
https://www.youtube.com/watch?v=dySh-mvajCo&feature=youtu.be Lisätietoja kokouksesta
http://www.gouvernement.fr/en/open-government-partnership-global-summit. Linkki OGP Summit streemauksiin: https://en.ogpsummit.org/paris-summit-live-stream/ .
OECD:n OGP-summitin yhteydessä järjestämään avoimen hallinnon ministerikokouksen osallistui
33 ministeriä ja yli 60 delegaatiota. Suomea ministerikokouksessa edusti valtiosihteeri Jari Partanen. Hän korosti puheenvuorossaan jatkuvan työn ja konkreettisten toimien merkitystä avoimen
hallinnon työssä (linkki tiedotteeseen). Ministerikokouksessa pidettiin hyvin yksituumaisesti
avoimen hallinnon työn aktiivista jatkamista tärkeänä. OECD julkaisi myös laajan raportin ”Open
Government, the Global Context and Way Forward” kokouksen yhteydessä. Raportti on kartoitus
50 maassa tehdystä avoimen hallinnon työstä.
Kolmannen toimintasuunnitelman laadinta ja ZEF-kysely
Kyselyssä pyydämme sinua arvottamaan Avoimen hallinnon tulevan toimintasuunnitelman toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotukset ovat jalostettu 6.9.2016 ja 23.11.2016 pidettyjen
työpajojen sekä syksyn aikana käytyjen otakantaa.fi ja facebook -keskustelujen pohjalta. Vastausaika on 20.12.2016 - 20.1.2017. Vastauksesi ovat meille tärkeitä! Linkki kyselyyn:
https://player.myzef.com/vm/ajax/?q=8-eef9ca7f
Avoimen hallinnon virkamiesverkoston aamupuurotapaamiset
Marras- ja joulukuussa järjestettiin hallinnonalojen tapaamisia, joissa avoimen hallinnon virkamiesverkoston jäsenet keskustelivat joulupuuron ääressä. Tapaamisissa vaihdettiin avoimen hallinnon kuulumisia ja tulevaisuuden suunnitelmia ja kehittämisideoita virastojen kesken. Virastoissa
on tehty paljon ja monipuolisesti toimenpiteitä avoimen hallinnon eteen. Virastoissa on viime vuosina järjestetty muun muassa koulutusta etiikkakysymyksistä, hallintolaista, selkeästä virkakielestä
sekä virkamiehenä toimimisesta. Virastoissa on selkeytetty ja käyty läpi asiakirjojen virkakieltä

muun muassa juristien, kääntäjien ja viestinnässä työskentelevien kesken. Tietovarantoja on avattu monella hallinnonalalla. Sisäiseen sekä ulkoiseen avoimuuteen ja viestintään on panostettu.
Virastojen internet-sivuja on selkeytetty ja tehty käyttäjälähtöisemmiksi esimerkiksi infografiikkojen, videoiden ja ohjeiden avulla.
Virkamiesverkoston tapaamisista tuli positiivista palautetta ja niiden toivottiin jatkuvan samalla
tyylillä. Hyvien käytäntöjen jakaminen on koettu tärkeäksi ja sitä pitäisi tehdä vielä enemmän. Ehdotettiin, että virkamiesverkoston jäsen voisi toimia avoimuusagenttina ja tämän roolin voisi tuoda esiin tehtäväkuvassa. Valmisteilla olevaan avoimen hallinnon kolmanteen toimintasuunnitelmaan kannatusta sai ymmärrettävyys ja julkisuus – teemaa. Selkeän virkakielen sisältyminen toimintasuunnitelmaan koetaan tärkeäksi. Ehdotettiin, että ymmärrettävyyteen voisi panostaa hallinnon uudistusten viestinnässä. Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman valmistuessa sitä on syytä markkinoida virastoille esimerkiksi videon avulla.
Ennakkoilmoitus Demokratiapalkinnon ja Demokratiatunnustuksen jaosta
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. Tarkempaa tietoa hakuprosessista on saatavilla tammikuussa.

Jos haluat tilata tämän uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi
Seuraava uutiskirje lähetetään tammikuun puolessa välissä. Seuraa myös twitterissä
@Avoinhallinto
Oikein hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2017!

