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Uutiskirje syyskuu 2017
Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä
Valtiovarainministeriö

Avoin hallinto - uutiskirje Syyskuu 2017

Avoin hallinto ja luottamus OGP:n työalueena
Maailmanlaajuisesti luottamusmittaukset
osoittavat historiallisen huonoja lukemia. Aiemminkin on nähty heilahtelua luottamuksessa talouden ja poliittisten olosuhteiden muuttuessa. Nyt kuitenkin tilanne näyttää erilaiselta. Luottamuksen rapautuminen on pysyvämpi ilmiö kuin ennen. OGP on nyt tarttunut luottamusaiheeseen. Keskustelun avaukseksi
OGP on tehnyt julkaisun ”Trust – The Fight to
Win It Back” Julkaisussa käydään läpi kokemuksia 25 kansainvälisesti tunnetun asiantuntijan kertomana. Mukana on poliitikkoja,
kansalaisaktivisteja, yritysjohtajia ja toimittajia. Tarkoituksena on auttaa ymmärtämään,
miksi luottamus on laskenut ja miten sitä voitaisiin taas vahvistaa.
» Näytä kaikki
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Avoimen hallinnon hankeryhmä
Avoimen hallinnon hankeryhmän tehtävänä
on tukea toimeenpanoa ja kannustaa toimijoita avoimen hallinnon edistämiseen. Työryhmä seuraa myös avoimen hallinnon kansainvälistä kehitystä erityisesti OGP:n ja
OECD:n kautta ja esittää tarvittaessa lisätoimenpiteitä. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 8.9.2017. Tapaamisessa luonnosteltiin toimeenpanosuunnitelmaa Avoi-

OECD:n avoimen hallinnon
suosituksen valmistelu
etenee
Lausuntokierros OECD:n avoimen hallinnon
suosituksesta on päättynyt 10.9. Suosituksen uusi luonnos tulee käsittelyyn OECD:n
julkishallintokomitean kokoukseen
21.10.2017.
Lisätietoja
OECD:n verkkosivuilta

men hallinnon III toimintaohjelmaan. Toimeenpanosuunnitelman luonnos on kokonaisuudessaan seuraavan 27.10 kokouksen
aiheena. Silloin pureudutaan myös erityisesti Avoin maakunta –sitoumusten toimeenpanoon.

Community as Opportunity – Topoteekit välineeksi paikallishistorian tallentamisessa
Kansallisarkisto on mukana Euroopan komission Community as Opportunity (CO:OP) hankkeessa, jonka muodostavat 17 eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana. Hankkeessa
on kaksi keskeistä osa-aluetta. Ensimmäisenä päämääränä on helpottaa yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitointia, jakamista ja pitkäaikaissäilytystä.
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Hankkeen toinen keskeinen osa on nuorten
arkistokokemuksien tarkkailu ja niistä oppiminen, ja kolmas digitoidun aineiston saatavuuden ja käytettävyyden kehittäminen.
CO:OP hankkeen (www.arkisto.fi/coop) puitteissa Kansallisarkisto on hankkinut liikkuvia
digitointiasemia, joita kiinnostuneiden tahojen
on mahdollista lainata käyttöönsä.
» Näytä kaikki

Tietokortti Digitalisaatio
avoimen hallinnon edistäjänä
Tietokortti digitalisaatio avoimen hallinnon
edistäjänä on luettavissa avoimen hallinnon
nettisivuilla.

Kutsu: Miten tuotetaan ymmärrettävämpää tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta?
Tervetuloa 13.10. Selkeän kielen päivän työpajaan kokeilemaan!
Kotimaisten kielten keskus (Kotus) järjestää tämän vuoden Selkeän kielen päivänä työpajan,
jonka teemana on sote- ja maakuntauudistus. Yhteistyökumppaneinamme ovat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Työpajassa pääset työstämään asiakkaille tarkoitettuja
tekstejä muiden osallistujien ja kieliasiantuntijoiden kanssa. Työpaja pidetään perjantaina 13.
lokakuuta 2017 noin klo 13–16 Helsingissä valtiovarainministeriön tiloissa osoitteessa Mariankatu 9.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on torstai 5.10. Työpajaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittaudu työpajaan tällä lomakkeella:
https://link.webropolsurveys.com/S/FE269F1BED463ACD
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» Näytä kaikki

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017
–merkitse aika kalenteriin
• Avoin hallinto –hanke järjestää jo perinteiseksi muodostuneen Lapsen oikeuksien
ajankohtaispäivän 14.11.2017. Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi tilaisuus järjestetään
tänä vuonna kokopäivän kestävänä seminaarina kello 9-16. Seminaaripaikkana on
valtiovarainministeriön Paja-auditorio (Mariankatu 9, Helsinki). Tilaisuuden sisältöä on
valmisteltu yhdessä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ilmoittautumistietoineen julkaistaan pian
avoinhallinto.fi –sivulla ja toimitetaan myös tämän uutiskirjeen vastaanottajille.
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