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Öppen information och delaktighet  
 

Idag, måndag 5.5.2014 , klockan 15.00 
 

Vi behöver dig.  
Gratis kaffeservering.    

 
Välkommen!  
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Lång tradition inom 
öppen förvaltning 
 

• Den första offentlighetslagen 
publicerades 1766 
 Finland, en del av det 

svenska kungariket.  
 Andreas Chydenius, 

förespråkare av öppen 
förvaltning.  
 

 En ny akt gällande öppen 
förvaltning publicerades 1999 
 Offentlighetsprincipen 
 Tjänstemän ska aktivt 

informera medborgare 

 

 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
 Tukeakseen avoimen hallinnon tavoitteita ministeriöiden kansliapäälliköt ja Suomen Kuntaliiton johto ovat allekirjoittaneet yhteiset avoimen hallinnon periaatteet.Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Kerromme valmisteltavista asioista jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa.Tarjoamme tietoja hallinnon toiminnasta ja hallinnon tietovarantoja tasapuolisesti. Tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.Huolehdimme, että kansalaisten näkemykset ovat mukana valmistelun ja toimeenpanon eri vaiheissa. Kerromme selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja rajoitteet. Huolehdimme tarjottavan tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.Tarjoamme kaikille kansalaisille mahdollisuutta osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Käytämme sekä erilaisia perinteisiä toimintatapoja että sähköisiä kanavia osallistumiseen ja tiedon tarjoamiseen.Valmistelemme asioita yhdessä hallinnon eri toimijoiden kanssa niin, että vältämme valmistelun päällekkäisyydet, erisuuntaisuuden ja sirpaloitumisen.Luomme avoimen hallinnon organisaatiokulttuurin, jossa meillä on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun sähköisin ja perinteisin menetelmin.Arvioimme säännöllisesti avoimen hallinnon toteutumista ja hyödynnämme arvioinnit kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Onnistumistamme määrittää se, että kansalaiset voivat olla aidosti vakuuttuneita siitä, että heitä on kuultu
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 OGP startade 2011 
 Transparens, effektivitet och 

ansvarsskyldighet 
 8 grundare, 62 medlemmar 
 Finland gick med i April 2013 
 Implementeringen av den 

finska handlingsplanen 
startade 2013-07-01 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
 Idea OGPstä on lähtöisin USAsta Obaman hallinnosta ja OGP on perustettu YK:n yleiskokouksen yhteydessä, mutta se ei ole YK:n hanke Perustajavaltiot ovat: Brasilia, Indonesia, Meksiko, Norja, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia ja USA. Suomi on liittynyt kolmannessa maaryhmässä ja neljäs ryhmä maita on tulossa mukaan vuonna 2014. Muut Pohjoismaat ja Viro ovat myös jäseninä, isoista Euroopan maista jäsenistöstä puuttuvat Saksa ja Ranska, jäsenmaista ks. http://www.opengovpartnership.org/countries   Päästäkseen jäseneksi täytyy täyttää tietot peruskriteerit (esim. lainsäädäntö koskien tiedon julkisuutta ja hallinnon avoimuutta), sitoutua OGP-julkilausuman tavoitteisiin (suomennos, ks. http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Avoimenhallinnon_julistus.pdf ), hallituksen edustajan tulee lähettää liittymispyyntö OGPlle (Suomessa asia kuuluu ministeri Virkkusen vastuualueelle) ja toimittaa  hyväksyttäväksi oma avoimen hallinnon toimintasuunnitelmansa. Kumppanuusohjelman ideana on, että kukin kehittää avoimuutta omista lähtökohdistaan ja omaan tasoonsa sopivasti. Maita ei laiteta mihinkään keskinäiseen paremmuusjärjestykseen vaan ajatus on, että ne voivat keskenään jakaa tietoa, osaamista ja hyviä esimerkkejä.  OGP rahoitetaan tällä hetkellä vapaaehtoisten maiden rahoituksella ja sponsoreina on myös yrityksiä. Jatkossa oltaneen siirtymässä siihen, että valtiolle tulee jäsenmaksu.  OGPn piirissä toimii myös teemakohtaisia alatyöryhmiä, mm. lainvalmistelun avoimuus, tiedon julkisuus ja avoin data.  
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