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Avoimen hallinnon uutiskirje – toukokuu 2017
Pohjoismaat, Viro ja Hollanti vaihtoivat avoimen hallinnon kuulumisia
Pohjoismaat, Viro ja Hollanti vaihtoivat kuulumisia avoimen hallinnon kehittämisestä Oslossa 10. toukokuuta. Mukana oli myös Open Government Partnership (OGP) Support Unitin edustajat. Pohjoismaista Islanti
on toistaiseksi ainoa, joka ei ole OGP jäsen ja he olivatkin mukana ensimmäistä kertaa kuullakseen muiden
kokemuksista. Myös Hollanti oli mukana ensimmäistä kertaa tässä kokoonpanossa. Hollannin avoimen hallinnon kehittämisohjelma muistuttaa eniten Pohjoismaiden tapaa toimia ja he ovat siksi tulleet mukaan
tähän yhteistyöhön. Hollannin kehittämisohjelmassa on samankaltaisia tavoitteita Suomen uuden toimintaohjelman kanssa, muun muassa liittyen hankintojen avoimuuteen.
Kokouksessa keskusteltiin kehittämisteemoista, jotka yhdistävät kaikkia koolla olleita maita. Tällaisia ovat
ainakin hallinnon selkeys ja ymmärrettävyys sekä entistä vuorovaikutteisempi hallinto. Seuraavaksi kokoonnutaan syksyllä yhdessä sovittavan teeman ympärille.
Digi arkeen –neuvottelukunta tukemaan palvelujen kehittämistä
Valtiovarainministeriö on asettanut maaliskuussa Digi arkeen -neuvottelukunnan yhteistyö- ja vuoropuhelukanavaksi kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välille. Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu helmikuun 2019 loppuun.
Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä, jotta eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääsihteeri Marianne Heikkilä Marttaliitosta ja hänen lisäkseen
neuvottelukuntaan kuuluu 20 jäsentä, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä ja tutkimusta. Neuvottelukuntaan
kuuluu myös edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Katso lisää: http://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta

Nuorten ja ikäihmisten vaikuttajapäivä Hollolassa 27.4.2017.
Valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke järjesti Hollolassa 27.4.2017 nuorten ja ikäihmisten yhteisen
kokeiluluonteisen vaikuttamispäivän. Päivän ajatuksena oli, että nuoret ja ikäihmiset yhdessä pohtivat, millainen nykyisten nuorten vanhuus tulee olemaan, ja miten siihen voidaan nyt jo vaikuttaa. Päivän aikana
pohdittiin asiantuntijoiden kanssa Vaikuttajan markkinoilla erilaisia vaikuttamisen keinoja. Pienryhmissä
pohdittiin, miten kehitetään uusia, entistä parempia vaikuttamisen muotoja. Tilaisuudessa saadun palautteen perusteella päivä koettiin mielenkiintoiseksi, uutta tietoa tuovaksi ja avartavaksi. Eri ikäluokkien kanssa työskentely koettiin mielekkääksi. Päivää fasilitoinut Demos Helsinki työstää vaikuttajapäivästä raportin,
joka julkaistaan valmistuttuaan avoimen hallinnon internetsivulla.
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Kokemuskortti hallinnonalan sisäisestä henkilökierrosta, Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö
Keskinäisestä henkilökierrosta maa- ja metsätalous-ministeriön (MMM) ja Maaseutuviraston (Mavi) välillä
on tehty kokemuskortti, jonka voi lukea tästä linkistä.

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

