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Avoimen hallinnon uutiskirje – lokakuu 2016
Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadinta
Otakantaa-keskustelu ja työpaja 23.11.2016
Olemme parhaillaan 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.
Kolmannen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatiminen käynnistyi hyvissä ajoin avoimessa työpajassa 6.9.2016. Työ jatkui otakantaa- keskustelussa 6.9.-30.9. Otakantaa-keskustelussa työpajassa esille
nousseet teemat saivat kannatusta seuraavasti:
1. Tiedon ja päätöksenteon avoimuus 9 / 13
2. Yhtiöittäminen ja julkisuus 4 / 13
3. Selkeä virkakieli 5 / 13
4. Kaikkien osallisuus 6 / 13
5. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset 5 / 13
6. Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys 7 / 13
7. Virkamiesten valinta ja koulutus, virkamiesetiikka 5/13
Teemojen työstämistä jatketaan yhdessä eri tilaisuuksissa kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja virkamiesten
kesken. Seuraava avoin työpaja järjestetään valtiovarainministeriössä 23.11.2016 klo 12-16. Tässä työpajassa hienonnetaan valittuja teemoja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tilaisuuteen voi jo ilmoittautua tästä
linkistä.
Tervetuloa!
Kuva avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadintaprosessista
Otakantaa-kyselyssä pyydettiin myös ehdotuksia siitä, mitä erityisiä asioita vastaajat nostaisivat esiin eri
teemojen alta ja kysyttiin puuttuuko nykyisestä aineistosta jotakin tärkeää. Teemoihin 1 (tiedon ja päätöksenteon avoimuus) ja 2 (yhtiöittäminen ja julkisuus) liittyen tuli monia vastauksia. Niissä nostettiin esiin
muun muassa julkisuuslain noudattaminen kaikissa tilanteissa, omistamiseen ja päätösvaltaan liittyvien
tietojen julkisuus sekä tietojen saatavuuteen, yhteiskäyttöön ja edelleen jalostamiseen ja hyödyntämiseen
liittyviä asioita. Myös valmistelu- ja päätöksentekoprosessien ja päätösten taustalla olevien päättelyketjujen avoimuus nostettiin esiin. Teeman 3 (selkeä virkakieli) osalta vastauksissa todettiin muun muassa, että
selkeä virkakieli on päätöksentekijöiden ja kansalaisten yhteyden luomisen edellytys ja teemasta 4 (kaikkien
osallisuus) vastaajat nostivat esiin esimerkiksi sen, että osallisuus päätösten valmistelussa lisää tyytyväisyyttä tehtyihin päätöksiin. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten (teema 5) kohdalla korostettiin eettisten näkökohtia huomioon ottamista ja kysyttiin, miten avoin tieto saavuttaa digitalisaation ulkopuolella
olevan ihmiset. Teemasta 6 (Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys) nousi esille älykkäämpien neuvontapalvelujen kehittäminen ja lisätään palvelujen saatavuutta verkossa, jolloin palvelujen antajat voivat keskittyä asiakkaiden kohtaamiseen. Virkamiesten valintaan koulutukseen ja virkamiesetiikkaan (teema 7) liittyen korostettiin mm. palveluasennetta ja muun muassa esitettiin etiikkaa peruskoulun oppiaineeksi. Etiikasta lisättiin, että sitä ravitaan myös asiakaspuolella kuten myös kykyä tunnistaa etiikan puute. Virkamiesvalinnoissa tulisi keskittyä osaamiseen ja kykyyn toimia virkamiehenä.
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Avoimen hallinnon aamupuurotapaamiset

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston jäsenille järjestetään hallinnonaloittain aamupuurotapaamisia marras-joulukuussa 2016. Tapaamisissa keskustellaan muun muassa avoimen hallinnon edistämisestä hallinnonaloilla, laadinnassa olevasta avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta ja
avoimen hallinnon virkamiesverkoston toiminnasta.

RuutiExpo 2016

Avoin hallinto on toimijana RuutiExpossa Helsingin kaupungintalolla 3.11.2016 klo 9-15. RuutiExpo
on nuorille suunnattu avoin tapahtuma, jossa helsinkiläisnuoret saavat äänensä kuuluviin, pääsevät vaikuttamaan kotikaupunkinsa asioihin ja tutustumaan, miten Helsingissä voi vaikuttaa. Avoimen hallinnon ständillä nuoret pääsevät kertomaan omia ideoitaan uuden, parhaillaan laadinnassa
olevan Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman sitoumuksiksi ja toimenpiteiksi vuosille 2017–
2019.

Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016
”Tuumasta toimeen”
Valtiovarainministeriön koordinoima Avoin hallinto-hanke yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Lapsiasianvaltuutetun toimiston kanssa järjestää Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016 –
seminaarin 8.11.2016 kello 12–16 Balder-salissa (Aleksanterinkatu 12, Helsinki). Tilaisuudessa tutustutaan muun muassa lapsivaikutusten arviointiin suurissa uudistushankkeissa, Lapsen oikeuksien sopimuksesta raportointiin ja Lapsiasiavaltuutetun kertomukseen eduskunnalle lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Iltapäivän aikana kuullaan myös innostava esimerkki varhaiskasvatusikäisten demokratiapilotista Rovaniemeltä. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ilmestyy lähipäivinä ja
jo nyt voi ilmoittautua mukaan tästä linkistä.

Näkyvätkö arvot valtionhallinnon arjessa?

Valtiovarainministeriö ja valtion virkamieseettinen neuvottelukunta järjestävät seminaarin keskiviikkona 9.
marraskuuta 2016 klo 8.45 alkaen Tilaisuudessa julkistetaan kansalaisille ja valtion virkamiehille tehtyjen
etiikkakyselyiden tulokset. Tilaisuuden avaa ministeri Anu Vehviläinen. Tutkimustulosten esittelyn jälkeen
kommenttipuheenvuoron käyttävät Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Teuvo
Metsäpelto, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja Riitta Pihlajamäki, Ylen päällikkö vastuualueenaan journalistiset standardit ja etiikka. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä 1.11.
mennessä. Tilaisuus järjestetään Paja-auditoriossa, VM/Kokouskeskus, Mariankatu 9, Helsinki – huom paikka muuttunut ennakkokutsussa olleesta).

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

