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Avoin hallinto -uutiskirje/Joulukuu 2017

Terveisiä Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivästä
Avoin hallinto-hanke järjesti 14. marraskuuta 2017 Helsingissä Lapsen oikeuksien
ajankohtaispäivän yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Tilaisuudessa kuultiin hallinnon ja tutkimuskentän puheenvuoroja ajankohtaisista lapsiasioista 100vuotiaassa Suomessa. Tilaisuuden avasi
valtiosihteeri Risto Artjoki. Lisäksi tilaisuudessa pohdittiin, mitä voidaan tehdä yhdessä, jotta lapsivaikutusten arviointi saataisiin
nykyistä paremmin päätöksenteon työkaluksi. Tällä yhteistyöllä järjestetty seminaari oli
jo kolmas ja perinnettä tullaan jatkamaan
myös marraskuussa 2018.
Linkki tilaisuuden esityksiin ja tallenteeseen

» Näytä kaikki
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Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksen
Omat havainnot
Ilmatieteen laitos kokeilee joukkoistamista
Sää-sovelluksen avulla.Päivittämällä älypuhelimeen Sää-sovelluksen pääsee raportoimaan ja seuraamaan muiden käyttäjien talvisia havaintoja seuraavista ilmiöistä:
 jalankulkuliukkaus
 sään aiheuttama tieliikennehäiriö
 jään paksuus
 lumensyvyys
 sadetta / ei sadetta
Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksella on
kerätty kansalaisten havaintoja heinäkuusta
alkaen. Omissa havainnoissa on myös mahdollista raportoida tuulivahinkoja, tulvia,
rakeita, trombeja ja ukkosia.
Sää-havaintosovellus Ilmatieteenlaitoksen
sivuilla

Virkamiesverkosto kokoontui Trafissa
Avoimen hallinnon virkamiesverkosto kokoontui Trafissa vuoden viimeiseen tapaamiseensa 28.marraskuuta 2017. Ohjelma oli
tiukka paketti koskien liikennejärjestelmän
tilannekuvaa, liikennelabran muodossa tehtävää uudenlaista kehittämistyötä ja ajokorttipalvelujen sähköistämistä. Tietotilinpäätös
ja tietosuoja-asetuksen implementointi yhteisenä haasteena herättivät niin ikään vilkasta keskustelua ja tiedonvaihtoa.
Linkki tilaisuuden esityksiin
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Oulu kouluttaa henkilöstöään avoimen
hallinnon osa-alueisiin
Oulun kaupunki jatkaa tärkeätä työtään
avoimen hallinnon edistämisessä. Oulun
kaupungille ollaan laatimassa kaupunginhallituksen päätöksellä avoimen hallinnon
toimintasuunnitelmaa. Osana tätä Oulu on
järjestänyt ja järjestää koulutusta henkilöstölle. Koulutus kattaa laajasti eri osa-alueita
kuten kaikkien osallisuus, selkeä virkakieli,
tiedon ja päätöksenteon avoimuus sekä palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys. Oulussa on nähty, että selkeän ja ymmärrettävän kielen käyttäminen lisää asukkaiden
luottamusta kaupungin palveluihin ja vastaa
tavoitteeseen asukaslähtöisistä palveluista.
Koulutukseen kuuluu muun muassa perusteita ja esimerkkejä selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä asukasviestinnässä, samoin
siinä avataan tekstien tiivistämisen hyviä
käytäntöjä ja esimerkkejä, sekä tietoa Kelan
työstä asiakastekstien selkeyttämisessä ja
tulevasta kehittämistyöstä. www.ouka.fi

OECD:n avoimen hallinnon suositus etenee
OECD:n Julkishallintokomitea hyväksyi
kokouksessaan 21.11.2017 OECD:n Avoimen hallinnon suosituksen lähetettäväksi
eteenpäin OECD:n neuvostolle lopullista
hyväksyntää varten. Suosituksen hyväksyn-

Avoimen hallinnon tukipaketti
Avoimen hallinnon tukipaketti sisältää lyhyesti kirjoitettu kortteja avoimeen hallintoon liittyvistä aiheista periaatteella ”tee
ainakin nämä asiat”. Kortit ovat muun muassa selkeyden, viestinnän ja osallisuuden
teemoista. Tukipaketti sisältää myös avoi-
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tää on edeltänyt laaja kuulemiskierros kesällä ja alkusyksystä, jonka pohjalta suositusta
on muokattu muun muassa selkeämpään
suuntaan ja siinä korostuu aiempaa enemmän osaaminen eli avoimen hallinnon lukutaito. OECD tulee seuraamaan säännöllisesti
suosituksen toimeenpanoa ja avoimen hallinnon edistymistä jäsenmaissa. Seurannan
tueksi luotavien indikaattoreiden kehitystyö
on parhaillaan käynnissä. OECD:n suositus
on pohjana, kun Suomessa päivitämme yhteiset avoimen hallinnon periaatteet.

men hallinnon tarkistuslistan. Avoimen hallinnon tukipaketti on hyödyllinen työkalu
esimerkiksi henkilöstön koulutuksissa.
Avoimen hallinnon tukipaketista on sekä
painettu että sähköinen versio. Linkki tukipakettiin. Avoimen hallinnon painettua tukipakettia voi tilata osoitteesta avoinhallinto@vm.fi. Avoimen hallinnon tukipaketti
julkaistaan vuoden loppuun mennessä myös
ruotsiksi ja englanniksi.
Lue lisää

OECD:n avoimen hallinnon työn verkkosivut

Kansalaisten osallisuus vahvasti mukana
OECD:n innovaatiokonferenssissa
OECD järjesti laajan julkisen sektorin innovaatiokonferenssi marraskuun lopulla (20.21.11.2017). Konferenssi tarkasteli niin
järjestelmien, kulttuurin kuin teknologiankin muutosten vaikutuksia 21.vuosisadan
hallintoon. Samaten konferenssissa esillä oli
innovaatiotyökaluja ja –metodeja. Julkisen
hallinnon tulevaisuuden roolia ja innovaatioiden roolia siinä käytiin läpi konferenssin
eri työpajoissa. Kansalaisten osallisuuden
eri näkökulmat olivat vahvasti esillä läpi
koko konferenssin. OECD:n Observatory
for Public Sector Innovation (OPSI) löytyy
osoitteesta www.oecd.org/opsi
Lisätietoja ja konferenssin videotaltioinnit
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Hashtag #digiarkeen löytänyt paikkansa
Kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja valtiovarainministeriön välinen Digi arkeen neuvottelukunta aloitti toimintansa maaliskuussa. Digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi
perustettu yhteistyö- ja vuoropuhelukanava
on ehtinyt kokoontua neljä kertaa, järjestää
seminaarin työelämän teknologiakehityksestä ja paljon muuta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Marianne Heikkilä.
Lue uutinen Digi arkeen -neuvottelukunnan
toiminnasta

Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta!
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