Avoimen hallinnon uutiskirje – maaliskuu 2017

Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman lausunnot
Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman luonnos oli lausuttavana lausuntopalvelussa 2.2.3.3.2017. Lausuntoja annettiin kaiken kaikkiaan 45, jotka ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Kiitos kaikille lausunnonantajille! Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma laaditaan lausuntojen
pohjalta maalis- huhtikuun aikana. Toimintaohjelma hyväksytetään ministeri Anu Vehviläisellä.
Valmis avoimen hallinnon toimintaohjelma käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Avoimen hallinnon
kolmatta toimintaohjelmaa aletaan toimeenpanemaan 1.7.2017 alkaen.

Open Government Partnershipille (OGP) valitaan uusia jäseniä ohjausryhmään
OGP:n ohjausryhmään kuuluu yhteensä 22 jäsentä. Ohjausryhmässä on 22 jäsentä: 11 maata ja 11
järjestöä. Nyt maista on vaihtovuorossa neljä maata. OGP:n ohjausryhmän tehtävänä on kehittää,
edistää ja varjella OGP:n arvoja, periaatteita ja intressejä. Ohjausryhmä myös päättää ydinideoista,
politiikoista ja kumppanuushankkeen säännöistä sekä valvoo hankkeen toimintaa. Seuraavat maat
ovat hakeneet poislähtevien tilalle: Albania, Argentina, Armenia, Kanada, Italia, Mongolia, Nigeria,
Paraguay, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea ja Sri Lanka. Näistä siis neljä valitaan seuraavalle
kolmelle vuodelle. Äänestys on paraikaa käynnissä. Äänestykset tulokset julkistetaan heti äänestyksen päätyttyä 15.3. Uudet jäsenet aloittavat tehtävänsä lokakuun alussa 2017.
Ole Avoin - Avoimen hallinnon tukipaketti
Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelma on valmistumassa. Osan uuden toimintasuunnitelman
toimeenpanoa valmistellaan jo Ole avoin – avoimen hallinnon tukipakettia. Tukipaketissa tulee
olemaan hyvin lyhyesti ja tiiviisti keskeisimmät tarvittavat toimenpiteet eri avoimen hallinnon osaalueilta. Tukipaketti on tarkoitettu kaikkien julkisen sektorin organisaatioiden käyttöön. Se pitää
sisällään osioita muun muassa osallistumisen eri tarpeista ja tavoista, selkeästä kielestä, viestinnästä ja avoimesta datasta.
Osallisuusleiripäivä
Avoin hallinto hanke järjestää nuorten ja ikäihmisten vaikuttamispäivän torstaina 27.4. Hollolassa.
Tilaisuuteen osallistuu mm. paikallisia vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston jäseniä. Työpaja
on tilaisuus päästä yhdessä pohtimaan sitä, millainen nykyisten nuorten vanhuus tulee olemaan
ja miten siihen voidaan nyt jo vaikuttaa. Valtiovarainministeriö hyödyntää työpajan tuloksia ja
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työskentelymallista saatuja kokemuksia kehittäessään avointa hallintoa. Työpajan tuloksista kerrotaan myöhemmin myös tässä uutiskirjeessä.
Vanhusneuvostonpäivä 5.4.2017
Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon ohjelma järjestävät kuntien/alueiden vanhusneuvostoille vanhusneuvostopäivän Helsingissä 5.4.2017. Tilaisuuden teemana on kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä sekä vanhusneuvostojen
rooli ja tehtävät tässä. Tilaisuudessa julkistetaan Vanhusneuvostoselvityksen tulokset ja kuullaan
ajankohtaisia uutisia ja tuloksia ohjelman muusta kehittämistyöstä. Lisäksi keskustellaan yhteisesti
siitä, mikä on vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät jatkossa ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä kunnissa ja maakunnissa ja miten sitä voitaisiin kehittää. Tilaisuutta voi seurata suorana tai katsoa myöhemmin tallenteen tästä linkistä.
Avoin hallinto ja virkamies –tietokortti
Avoin hallinto ja virkamies -tietokortti on valmistunut. Tietokortissa on muistilistat avoimen hallinnon edistämisestä virastoissa ja avoin hallinto virkamiehen näkökulmasta. Kortissa on esimerkkejä
miten virastoissa voi ja kannattaa edistää avointa hallintoa ja miten yksittäinen virkamies voi työssään edistää avointa hallintoa.
Jos haluat tilata tämän uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi
Seuraava uutiskirje lähetetään huhtikuun puolessa välissä. Seuraa myös twitterissä @Avoinhallinto

