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Avoin hallinto -uutiskirje/Lokakuu 2017

Demokratiapäivässä esillä avoimen hallinnon edelläkävijöitä
Viides kansallinen demokratiapäivä järjestettiin 17.10 Kuntatalolla. Ajankohtaisena teemana päivässä oli maakuntauudistus. Teema
näkyi erityisesti ”Mitä maakunnat tuovat alueensa asukkaille?” – paneelissa. Päivän toisen paneelin aiheena oli ”Avoin hallinto on
kunnia-asia?”.
Tässä paneelissa Oulun kaupungin hallintojohtaja Ari Heikkinen kertoi, miten Oulussa avoimuus ja osallisuus ovat läpileikkaavia toimintatapoja. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi
osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja
päätöksentekoon. Yksi esimerkki Oulun toimintatavoista ovat Päivin kahvit –tilaisuudet, joissa
kaupunginjohtaja Laajala tapaa oululaisia kahvien ja yhteisen keskustelun merkeissä. Kahvittelun lomassa keskustellaan yhdessä kaupungin kehittämisestä sekä siitä, miltä tulevaisuuden Oulu näyttää oululaisten silmin. Oulun ohella paneelissa oli toinen edelläkävijä maakuntatasolta. Etelä-Karjalan maakunnan muutosjohtaja Aija Tuimala kertoi muun muassa, miten
sote- ja maakuntauudistusta voi seurata Miikkulaisen perheen matkassa . Miikkulaisen perheen kautta voidaan ymmärrettävämmin kertoa, mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa
kansalaiselle.
Demokratiapäivässä kuultiin myös oikeusministeri Häkkäsen ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksisen puheenvuorot. Emeritus professori Risto Harisalo käytti vahvan
puheenvuoron demokratiasta ja luottamuksesta.
» Näytä kaikki
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Tilaisuuden tallenne Kuntaliiton sivuilla

#Renew trust – OGP tukemaan luottamuksen vahvistamiseen tähtäävää työtä
Luottamuksen kääntäminen nousuun ja vakiinnuttaminen hyvälle tasolle on yhteinen
tavoite OGP-maille. Haagissa, Alankomaissa
kokoontui 32 hallintojen ja kansalaisjärjestöjen edustajaa miettimään yhdessä, mikä
OGP:n rooli, lisäarvo ja tuki tämän tavoitteen
edistämisessä voisi olla. OGP:n yhteistyössä
Alankomaiden sisäministeriön kanssa järjestämä kahden päivän työpaja käsitteli kysymystä erityisesti korkean tulotason maiden
näkökulmasta. Tavoitteena oli jakaa ideoita,
kokemuksia ja nostaa työn kunnianhimon
tasoa.

Ranskan prsidentti Emmanuel Macron ja Georgian
pääministeri Giorgi Kvirikashvili tapasivat
#RenewTrust tapahtumassa #UNGA72. Valokuva:
Mission of Georgia

Globalisaatio, teknologian kehitys ja talouden murros ovat jättäneet monet yhteisten hyötyjen
ja hyvinvoinnin kasvun ulkopuolelle ja vahvan tunteen vaikutusmahdollisuuksien epätasaarvosta. Toisaalla myös kansalaisten vaatimukset hallintoa kohtaan ovat lisääntyneet. Edeleman-barometri onkin nimennyt vuoden 2017 luottamuksen kriisin vuodeksi.
Lukuisat maat ovat lähteneet laajalla kirjolla hankkeita avaamaan hallintoa ja päätöksentekoa
yhtenä keskeisenä tavoitteenaan juuri luottamuksen kääntäminen nousuun. Luottamuksen
vahvistamiseen ei kuitenkaan ole valmiita vastauksia. Nöyryys ja oppiminen ovat tarpeen,
todettiin työpajassa. Siksi Haagin työpajan tavoitteena oli paitsi keskustella luottamuksen tekijöistä myös jakaa käytännön esimerkkejä eri maista, kuten Kanadasta, Koreasta, Suomesta,
Iso-Britanniasta, Italiasta, Australiasta ja Saksasta. Yksi kiinnostavimmista esimerkeistä oli
Iso-Britanniassa toteutettu Citizens’ Assembly on Brexit. Se toteutettiin syyskuussa 2017.
Lähtökohtana oli, että varsinaisesta Brexit -päätöksestä ei enää puhuta, vaan nyt etsittiin vastauksia linjaan, joka tukisi valita erityisesti kaupan ja vapaan liikkuvuuden kysymyksissä neuvottelujen edetessä.
Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelmien ( I-III) yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut ja
on luottamuksen vahvistaminen. OGP:n nyt aloittama työ teemasta on lämpimästi tervetullutta
ja muiden maiden kokemusten kautta saamme vahvistusta myös omaan työhömme.

» Näytä kaikki
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Ajankohtaista Open Government Partnershipistä

Kumppanuuspäivässä esillä demokratiatunnustuksen
ja – palkinnon saajien toimintaa
Demokratiapäivän jälkeen Kuntatalolla jatkettiin 18.10 Kumppanuuspäivän merkeissä.
Kumppanuuspäivä kokoaa ihmisiä kansalaisjärjestöistä, yrityksistä, kunnista ja valtionhallinnosta sekä politiikan, tutkimuksen ja
kehittämisen parista keskustelemaan kumppanuudesta ja sen mahdollisuuksista. Kuntaja uudistusministeri Anu Vehviläinen avasi
tilaisuuden korostamalla, että kumppanuudessa tärkeää on syvenevä yhteistyö ja luottamus. Päivässä kuultiin monia esimerkkejä
kumppanuudesta ja sen mahdollisuuksista.
Mukana esittelemässä toimintaansa olivat
myös avoimen hallinnon demokratiatunnustuksen keväällä saanut RISE- Rikosseuraamuslaitos (kuvassa).

OGP eli Open Government Partnership on
nyt kuusi vuotta vanha ja mukana on yli 70
jäsenmaata ja tuhansia kansalaisjärjestöjä ja
15 alueellista toimijaa. OGP:n kuuden vuoden
aikana on tehty yhteensä 167 kansallista toimintaohjelmaa. Suomella on menossa paraikaa kolmannen toimintaohjelman toimeenpanokausi. Eri maiden kansalliset ohjelmat ovat
pitäneet sisällään yhteensä noin 3000 sitoumusta. Kumppanuushankkeen puheenjohtajuus vaihtui Ranskalta Georgialle ja järjestöpuolella World Resource Institutelta International School of Transparencylle. Puheenjohtajiistoon nousivat myös Kanada ja R4D (Results for Development –järjestö). OGP panostaa myös entistä enemmän teemapohjaisuuteen, josta on esimerkkinä työ luottamusteeman parissa.
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Kumppanuuspäivän esitykset ja tallenteet

Lobbausrekisteriselvityksen TEAS-haku käynnissä
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat
2018 on avattu haettaviksi. Hakuaika päättyy
9.11.2017. Yhtenä haettavana kohteena on
kansainvälinen vertailu lobbausrekistereistä ja
niiden toteuttamistavoista (kohde 5.4)

Lobbausrekisterin tarpeellisuuden arviointi kirjattiin tavoitteeksi Suomen avoimen hallinnon II
kansalliseen toimintasuunnitelmaan. Lobbausrekisterin toteuttamiseen on kansainvälisesti
monentyyppisiä vaihtoehtoja. Suomen nykytilan ja tiukasti säännellyn rekisterin väliin mahtuu
erityyppisiä vaihtoehtoja. Monissa OECD-maissa on viime vuosina perustettu lobbausrekisterejä. Näistä on erilaisia kokemuksia. Myös Suomessa käydään lobbausrekisteristä jatkuvaa ja
vilkasta julkista keskustelua. Kansainvälinen vertailutieto ratkaisumalleista ja kokemuksista on
hyödyllistä, kun arvioidaan lobbausrekisterin tarvetta, toimintavaihtoehtoja ja jatkoaskelia.
Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys,
laatu ja toteutettavuus, sekä viestintä ja tiedonhallinta.

» Näytä kaikki

tietokayttoon.fi

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen ulkoministeriössä
Avoimen hallinnon virkamiesverkoston syksyn
2017 ensimmäinen tapaaminen pidettiin ulkoministeriössä 13.10.2017. Tapaamisessa
esiteltiin ministeriön toimintoja, joilla on yhteys avoimen hallinnon kehittämiseen. Aiheina
oli muun muassa ulkoministeriön viestintä ja
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ulkopolitiikan avoimuuden lisääminen, UM:n
yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa ja
avoimen hallinnon kansainvälinen yhteistyö.

Tilaisuuden esitykset

Terveisiä Selkeän kielen
päivän työpajasta
Kotimaisten kielten keskus järjesti Selkeän
kielen päivänä 13.10.2017 työpajan, jonka
teemana oli sote- ja maakuntauudistus. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön
Avoin hallinto- hankkeen kanssa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja muun muassa
yhtenäisen sanaston ja tekstimallien käytöstä
asiakasviestinnän tukena ja selkeäkielisyyden
merkityksestä. Työpajassa muokattiin sote- ja
maakunta-aiheisia tekstejä neljässä työryhmässä. Tilaisuudessa julkistettiin myös kirja
”Elämän ja kuoleman tekstit” (toim. Ulla Tiililä
ja Kati Karvinen). Kirja käsittelee kirjoittamista
sosiaali- ja hoitotyössä. Kotuksen Selkeän
kielen -sivuilta löytyy työkaluja tekstien käsittelyyn ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia.

Aino Piehl Kotuksesta korosti selkeän kielen merkitystä
hallinnon ymmärrettävyydessä.

Tilaisuuden esitykset, tallenne ja työpajan materiaalit

Tervetuloa Lasten oikeuksien ajankohtaispäivään 14.11.
Avoin hallinto -hanke kutsuu kaikki lasten asioiden parissa työskentelevät, säädösvalmistelijat sekä päätöksentekijät Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivään 14.11.2017 kello 9-16
valtiovarainministeriöön Helsinkiin. Tilaisuudessa kuullaan hallinnon ja tutkimuskentän
esitykset ajankohtaisista lapsiasioista 100-vuotiaassa Suomessa. Lisäksi tilaisuudessa
pohditaan, mitä voimme tehdä yhdessä, jotta lapsivaikutusten arviointi saadaan päätök-
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senteon työkaluksi. Tavoitteena on valmistella tilaisuudessa suomalaista yhteistyömallia
lapsivaikutusten arviointiin. Tilaisuuden sisältö on suunniteltu yhdessä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.
Tilaisuuden ohjelma
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.11.2017.
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä
http://videonet.fi/http://videonet.fi/web/vm/20171114//vm/20171114/./vm/20171114/.
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