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Avoimen hallinnon uutiskirje – marraskuu 2016
Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelman valmistelu
Ole Avoin – tule vaikuttamaan keskiviikkona 23.11. klo 12.30-15.30
Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman valmistelu on edennyt. Käynnistysseminaarissamme 6.9. työstimme teemoja, joita on sen jälkeen edelleen kehitetty otakantaa.fi- keskustelussa ja yhdessä toisen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan järjestöjäsenten kanssa.
Tässä toisessa työpajassa jatkamme teeman jalostamista konkreettisiksi toimenpiteiksi. Pohjana
työssä meillä on ensimmäisessä työpajassa kerätyt ehdotukset. Työpaja pidetään valtiovarainministeriössä seminaarisali Pajassa, Mariankatu 9, 00170 Helsinki.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 15.11. mennessä oheisesta linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/9E9480B71FEA7CAE.par
Tilaisuuden ohjelma löytyy osoitteesta:
http://vm.fi/documents/10623/1193298/20161123_Tyopaja_Ohjelma.pdf/317d8fcc-a8cd-4467a252-82e2e7fffab1
Facebook- keskustelu kolmannen toimintasuunnitelman sisällöstä on käynnistetty Virkamiesten
avoin verkosto- ryhmässä kysymyksellä: ”Millä toimenpiteillä edistämme hallinnon julkisuutta ja
ymmärrettävyyttä vuosina 2017-2019?” Tule keskustelemaan osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/391544210900505/
Innovaatioita osallisuutta ja kestävää kehitystä edistävistä kunnista. OECD:n julkisen sektorin
innovaatioportaali OPSI (Observatory for Public Sector Innovation kerää tietoa kaupungeista, kunnista ja muista toimijoista, jotka ovat kehittäneet osallisuutta ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Kuvauksia voi jättää osoitteessa http://oe.cd/cityinnovation Tätä kutsua saa mielellään
levittää kaikille kuntatoimijoille.

Avoimen hallinnon nykyinen toimintasuunnitelma
Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016
Tuumasta toimeen
Valtiovarainministeriön koordinoima Avoin hallinto-hanke yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa järjesti Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016 – seminaarin 8.11.2016 Balder-salissa. Tilaisuudessa tutustuttiin muun muassa lapsivaikutusten arvioin-
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tiin suurissa uudistushankkeissa, Lapsen oikeuksien sopimuksesta raportointiin ja Lapsiasiavaltuutetun kertomukseen eduskunnalle lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Iltapäivän aikana kuultiin myös innostava esimerkki varhaiskasvatusikäisten demokratiapilotista Rovaniemeltä.
Tilaisuuden esitykset ja videotaltiointi.

RuutiExpo 2016
RuutiExpo järjestettiin Helsingin kaupungintalolla 3.11.2016. RuutiExpo on tapahtuma nuorille,
jossa he saavat oman äänensä kuuluviin, pääsevät vaikuttamaan kotikaupunkinsa asioihin, ja tutustumaan miten Helsingissä voi vaikuttaa.
Avoimen hallinnon standilla nuoria pyydettiin äänestämään otsikolla: Jotta voisin ottaa kantaa
yhteisiin asioihin, tarvitsen:. Vaihtoehdot olivat:
• Enemmän tietoa 59 ääntä
• Ymmärrettävämpää tietoa 179 ääntä
• Enemmän kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta 139 ääntä

3(4)

Ääniä annettiin yhteensä 377. Kiitos osallistuneille!
Avoin hallinto Hyvä Ikä-messuilla
Avoin hallinto-hanke osallistui Hyvä ikä-messuille Tampereella 20.–21.10.2016. Avoin hallintostadilla ollut äänestys tulevan toimintasuunnitelman teemoista keräsi paikalle paljon väkeä. Ääniä
annettiin kaiken kaikkiaan 696 ja ne jakautuivat seuraaville teemoille:
• Tiedon ja päätöksenteon avoimuus 387 ääntä
• Yhtiöittäminen ja julkisuus 42 ääntä
• Kaikkien osallisuus 267 ääntä
Standilla sai myös esittää muita itselleen tärkeitä teemoja. Tällaisia asioita olivat muun muassa
yritysten toiminnan julkisuus, vaikka ei olisikaan kyse julkisesta palvelutuotannosta, korruption
torjunta, kohderyhmien kuuleminen lainvalmistelussa ja verovarojen käytön avoimuus.

Avoin hallinto-hankkeella oli myös tietoisku toisena messupäivänä ja sekin keräsi mukavasti osallistujia. Tietoiskussa käytiin läpi nykyisen toimintaohjelman Ikääntyvien osallisuus- kokonaisuutta
ja sen toimenpiteitä.
Kiitos kaikille osallistuneille!

Vuoden selväsanainen 2016 palkittiin Demokratiapäivänä
Vuoden selväsanainen 2016 on työpari tiedottaja Lea Ansamaa ja sosiaalityöntekijä Sini Sivonen
Oulun kaupungista.
Ansamaa ja Sivonen uudistivat omaishoidon päätöstekstejä ja ottivat tekstejä työstäessään huomioon ehdotukset, joita olivat pyytäneet kaupungin työntekijöitä, asiakkaita sekä kaupunkilaisia.
Teksteissä pääasia nostettiin alkuun, puhuttelua selkeytettiin ja sävyä muutettiin vähemmän viralliseksi.
Vuoden selväsanainen julistettiin 18.10.2016 Demokratiapäivän tilaisuudessa Kuntatalossa. Palkinnon saajan valitsi ja palkinnon luovutti kolmesta loppukilpailuun päässeestä ehdokkaasta eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.
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Kunniamaininnan saivat Liikennevirasto ja sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Lehdistön
suosikiksi valittiin Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä.
Katso lisää voittajista ja Vuoden selväsanainen – kilpailusta
Kotimaisten kielten keskuksen järjestämään kilpailuun tuli 20 ehdotusta. Loppukilpailuun ehdokkaat valitsi raati, johon kuuluivat edustajat Kotuksen lisäksi Kuntaliitosta, Selkokeskuksesta, Suomen Journalistiliitosta, valtioneuvoston kansliasta ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto hankkeesta.

Open Government Partnershipin (OGP) huippukokous Pariisissa joulukuun alussa
OGP:n huippukokous järjestetään Pariisissa 7.-9.joulukuuta 2016. Paikalle on alustavasti ilmoittautunut lähes 3000 osallistujaa yli 70 maan hallinnoista ja kansalaisjärjestöistä. Ranska toimii tällä
hetkellä OGP:n puheenjohtajamaana ja presidentti Hollande avaa tapahtuman 7.12. Päivien aikana
on laaja kirjo erilaisia tapahtumia, paneeleja, pyöreän pöydän tilaisuuksia ja muun muassa OECD:n
OGP:n kanssa yhteistyössä järjestämä kokous ministeritasolla, hackathoneja, demokratian yötä,
kansalaisjärjestöfoorumi ja tapaaminen kansallisille OGP-vastuullisille. Maat tulevat myös huippukokouksen yhteydessä nostamaan esille uusia avoimen hallinnon avauksia.

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

