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III Toimintaohjelma 2017-2019 Teemat 

Avoin 
maakunta 

Ymmärrettävyys 

Julkisuus 



 
 

Ennakkotehtävä 

 
 

6.9.2016  
Tilaisuus 

 
 

Otakantaa – 
keskustelu  

6.9.-30.9.2016 

 
 

KANE-keskustelu 
19.10.2016 

 
• Julkisuus ja 

ymmärrettävyys 
• Avoin 

maakuntahallinto 
• Julkisuuslain 

toimeenpano 

Ministeri 
26.10.2016  

• Keskustelu 

Facebook 
11/2016 

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 
 
 

Kolme eniten ääniä saanutta 
teema olivat 1. Tiedon ja 
päätöksenteon avoimuus, 2. 
Yhtiöittäminen ja julkisuus ja 6. 
Palvelujen saavutettavuus ja 
esteettömyys. Muitakaan 
teemoja ei ole hylätty, vaan 
niitäkin työstetään jatkossa 
eteenpäin. 

 
 

23.11.2016 
tilaisuus 

 
 

 
 

 
• Ehdotus 7 

sitoumuksesta 
(aiemmista 10 
yhdistetty kolme paria) ZEF-kysely 

12/2016 

Lausuntopalvelu
2-3/2017 

Päätös 
toimintasuunni 

telmasta 
17.3.2017 

• Tiedon ja 
päätöksenteon 
avoimuus  

• Palvelujen 
saavutettavuus ja 
esteettömyys  

• Kaikkien osallisuus  

• Julkisuuslain 
toimeenpano 

• Avoin 
maakuntahallinto 

• Julkisuutta ja 
ymmärrettävyyttä 

• Kymmenen 
tavoitetta  

• 46 lausuntoa 
 
 

 

• Teemoista 
tavoitteiksi 

Valmisteluprosessi 2016-2017 



Ymmärrettävyys 

Avoin 
maakunta Julkisuus 

III 2017-2019 



 Tuetaan kaikkien mahdollisuutta 
osallistua. 

Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 



Huolehditaan siitä, että hallinnon 
valmistelemista uudistuksista ja 

palveluista on saatavilla selkeä ja 
ymmärrettävä kuvaus. 

  
 

Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 



 
 

Laajennetaan julkisuusperiaatetta 
yhtiöitettäviin julkisiin palveluihin. 

  
 

Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 



Vahvistetaan julkisuuslakiosaamista 
hallinnossa.  

 

Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 



Julkaistaan valtion hankintatiedot 
kansalaisille.  

 

Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 



Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 

 Laaditaan maakuntahallinnosta 
selkeä ja ymmärrettävä kuvaus sekä 

viestitään selkeästi mikä 
maakuntauudistuksessa muuttuu ja 

miksi. 



Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille 
koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja 

toimintatavoista. 

Ymmärrettävyys 

Avoin 
maa-
kunta 

Julkisuus 



3  
teemaa 

 
7  

peri- 
aatetta 

 

Tieto- ja kokemuskortteja 

7 Sitoumusta 

100 jäsentä 
virkamies-

verkostossa 

200 jäsentä 
Kuntademokratia-

verkostossa 

12 x vuosi 
uutiskirje 

Kane 
Hankeryhmä 

Tiimi 

III:s  
toimintaohjelma  

2017-2019 

@Avoinhallinto 
Avoinhallinto@vm.fi 
www.avoinhallinto.fi 

Avoimen hallinnon tukipaketti  



Avoimen hallinnon toimijat julkisen hallinnon osalta 2017-2019 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtiovarainministeriö koordinoi avoimen hallinnon 

toimintaohjelman toimeenpanoa. Avoimen 
hallinnon tiimi toimii VM:ssä. 

KANE –  
KANSALAISYHTEISKUNTA-POLITIIKAN 
NEUVOTTELUKUNTA 

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyh-
teiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), jonka 
valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
KANE ohjaa avoimen hallinnon työtä. 

AVOIMEN HALLINNON HANKERYHMÄ Työryhmän tehtävänä on tukea 
toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja aktivoida 
hallinnon toimijoita avoimen hallinnon 
edistämiseen.  

VIRKAMIESVERKOSTO JA 
TYÖVALIOKUNTA 

Avoimen hallinnon virkamiesverkostossa on 
virastoista yhteyshenkilöt, jotka edistävät avointa 
hallintoa omassa virastossaan.  

KUNTADEMOKRATIAVERKOSTO On avoin verkosto, joka kehittää ja vahvistaa 
kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri 
toimijoiden vertaisoppimiselle. 

                    KOKO JULKINEN          
SEKTORI 

Avoimen hallinnon työ koskee Suomessa koko 
julkista sektoria. Työn pohjana ovat hallinnon 
yhteiset avoimuuden periaatteet. 



OECD yhteistyö 

• Periaatteet 
• Suositus 
• Tietopohja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Open Government Partnership (OGP) 

 
“OGP must continue to be a positive, powerful 
movement to strengthen our democracies, 
promote openness, and to be a countervailing 
force against the rise of authoritarianism and 
the restriction of civil liberties”.  
  

Emmanuel MACRON  
 
 

Informal translation  
 



Katju Holkeri 
Finanssineuvos 
Puh. 0295 16001 (vaihde) 
Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi 
www.vm.fi 

Twitter @HOKatju 
 
 
www.avoinhallinto.fi 
Avoinhallinto (a) vm.fi 
Twitter @Avoinhallinto 

Kiitos 

http://www.avoinhallinto.fi/
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