Avoimen hallinnon uutiskirje – syyskuu 2016
Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadinta käynnistyi
Suomen Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadinta käynnistyi kaikille avoimessa iltapäiväseminaarissa, joka järjestettiin tiistaina 6.9. 2016 valtiovarainministeriössä. Suunnitelmaa laaditaan aikavälille 1.7.2017- 30.6.2019. Paikan päälle ideoimaan saatiin viitisenkymmentä
asiasta kiinnostunutta, jotka edustivat joko kansalaisyhteiskuntaa, kuntia tai valtion virastoja. Tilaisuuden avasi Allianssi ry:n puheenjohtaja Eero Rämö, joka on toiminut myös Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) puheenjohtajana sen äskettäin päättyneen toimikauden
ajan. KANElla on ollut oma roolinsa nyt meneillään olevan Avoimen hallinnon ohjelman toimeenpanon seurannassa ja tulevalle uudelle KANEn kokoonpanolle on pohdittu vastaavaa roolia.
Iltapäivän seminaariin osallistuneita oli etukäteen pyydetty lähettämään teemoja, joita he toivoisivat mukaan Suomen seuraavan toimintasuunnitelmaan. Ehdotuksia sai lähettää vaikka ei pääsisikään osallistumaan itse tilaisuuteen. Ehdotuksia saatiin paljon, kiitos vielä kaikille niitä lähettäneille! Saadut ehdotukset luokiteltiin Iltapäiväseminaaria varten seitsemään ryhmään:
1. Tiedon ja päätöksenteon avoimuus
2. Yhtiöittäminen ja julkisuus
3. Selkeä virkakieli
4. Kaikkien osallisuus
5. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
6 .Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys
7. Virkamiesten valinta ja koulutus, virkamiesetiikka
Ryhmien alla oli yhteensä 103 vastaanotettua ehdotusta.
Seminaarissa osallistujat saivat äänestää kahta näistä teemoista ja kolmea eniten ääniä saanutta
teemaa työstettiin ryhmätöissä. Kolme eniten ääniä saanutta teemaa olivat 1. Tiedon ja päätöksenteon avoimuus, 2. Yhtiöittäminen ja julkisuus ja 6. Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys.
Muitakaan teemoja ei ole siirretty sivuun käsittelystä, vaan niitäkin työstetään jatkossa eteenpäin.
Osallistujat jaettiin neljään ryhmään, jotka työstivät kolmea teemaa eteenpäin. Ryhmätöiden tuloksena niistä syntyi tällainen kokonaisuus. Seuraavassa vaiheessa teemoja voi edelleen työstää
otakantaa.fi –palvelussa 15.9.-30.9.

Laadintaprosessin aikataulu
Avoimen hallinnon kolmas toimintasuunnitelma laaditaan ajanjaksolle 1.7.2017- 30.6.2019. Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadintaprosessi aloitettiin 6.9.2016 pidetyssä
kaikille avoimessa käynnistämisseminaarissa. Syyskuun loppupuolella Otakantaa.fi –sivulla on
kommentoitavana 6.9. seminaarissa esiin nousseet teemat. Sen jälkeen toimintasuunnitelman
laadinta jatkuu KANE:ssa (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta), jonka jälkeen KANE:n
ehdotus sitoumuksiksi annetaan ministeri Anu Vehviläiselle. Marraskuussa käydään keskusteluja
järjestöissä, facebookissa ja eri tilaisuuksissa. 23.11.2016 järjestetään avoin seminaari. Joulukuussa
on avoinna ZEF-kysely, jossa toimenpiteitä priorisoidaan. Lausuntopalvelussa on lausunnot toimintasuunnitelmaluonnoksesta ensi vuoden alussa. Maaliskuussa tehdään yhteenveto lausunnoista.
Toimintasuunnitelman luonnos esitellään ministeri Anu Vehviläiselle huhtikuussa 2017. Hyväksytty
toimintasuunnitelma käännetään englanniksi ja ruotsiksi huhtikuussa ja lähetetään Open Government Partnershipille. Toimintasuunnitelman toimeenpano alkaa heinäkuussa 2017. Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadintaprosessin aikataulu.
Haussa Vuoden selväsanainen
Vuoden selväsanainen -palkinto annetaan tänä vuonna viranomaiselle, joka on madaltanut kynnystä asiointiin kanssaan. Palkittavana voi olla esimerkiksi hyvä virkateksti, organisaationimien
kokonaisuus tai menettely, jolla on päästy parempaan viestintään. Kuka tahansa voi ilmoittaa ehdokkaan: viranomainen itse, asiakas, kansalainen, tiedotusväline tai toinen viranomainen jne. Selväsanaisia voi ehdottaa Kotimaisten kielten keskukselle Vuoden selväsanainen 2016 -lomakkeella
viimeistään 26.9.2016.
Vuoden selväsanaisen valitsee kolmesta loppukilpailuun päässeestä ehdokkaasta eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Palkinto annetaan 18.10. Demokratiapäivän tilaisuudessa Kuntatalossa.

Loppukilpailun kolme osallistujaa julkistetaan Selkeän kielen päivänä 13.10. Ne valitsee raati, johon kuuluvat Kotimaisten kielten keskus, Kuntaliitto, Selkokeskus, Suomen Journalistiliitto, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke.
Lue lisää Vuoden selväsanainen –kilpailusta
Oulun kaupungille avoimen hallinnon toimintasuunnitelma
Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laadinta käynnistyi elokuun lopussa
seminaarilla, jossa esiteltiin avoimen hallinnon eri osa-alueita kuten avointa tietoa ja avointa dataa
sekä työtä selkeän kielen edistämiseksi. Tilaisuuden työpajaosuudessa osallistujat pohtivat mahdollisia toimenpiteitä eri osa-alueilta. Oulussa on jo tehty paljon hienoa työtä avoimen hallinnon
eteen. Yhtenä erinomaisena esimerkkinä omaishoidon päätöstekstien selkeyttäminen, josta Lea
Ansama Oulun kaupungin viestinnästä kertoi tilaisuudessa.
Nyt laadittavasta Oulun Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta on kaupunginhallitus päättänyt toukokuussa 2016. Johtaja Ari Heikkisen mukaan kaikki kansalaiset pyritään saamaan osallisiksi
valmistelu- ja kehittämistyöhön sekä perinteisten että sähköisten kanavien kautta.

Lisätietoja Merja Niemelä, Oulun kaupunki (Merja.1.Niemela@ouka.fi )

Valmistunut kokemuskortti Tilastokoulusta
Avoimen hallinnon tieto- ja kokemuskortteja on valmistunut lisää: Tilastokoulu - Opi tilastoja verkossa
Jos haluat tilata tämän uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi
Avoin hallinto toivottaa hyvää syksyä kaikille!
Seuraava uutiskirje lokakuun puolessa välissä. Seuraa myös twitterissä @Avoinhallinto

