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Valtiovarainministeriö

Avoin hallinto -uutiskirje/Tammikuu 2018

Avoimen hallinnon viikot maaliskuussa
Maaliskuun alussa 5.3. - 16.3.2018 vietämme avoimen hallinnon viikkoja. Viikkojen ohjelmaan
kuuluu erilaisia yhteisiä avoimen hallinnon tilaisuuksia, työpajoja ja tapaamisia. Kutsumme
teidät perjantaina 9.3. klo 9 - 12 avoimen hallinnon treffeille. Treffeillä voit seurata avoimen hallinnon polkua, tavata tuttuja, miettiä miten yhdessä voimme edistää avointa hallintoa
ja miten itse haluaisit tukea avoimuutta. Kuulet myös avoimen hallinnon hyvistä käytännöistä
ja innovaatioista.
Kannustamme myös järjestämään avoimen hallinnon viikkojen aikana omia tilaisuuksia avoimuudesta ja osallisuudesta. Saat meiltä halutessasi vinkkejä ja materiaaleja tilaisuuksien järjestämiseen. Ota yhteyttä avoinhallinto@vm.fi
Ilmoittaudu avoimen hallinnon treffeille
Työpaja maahanmuuttajien osallisuudesta
keskiviikkona 7.3. klo 8.30 - 11.30
Keskiviikkona 7.3. järjestämme työpajan
maahanmuuttajien osallisuuden edistämisestä. Työpajassa on tarkoitus pohtia ja koota
erilaisia vaikuttamisen keinoja, mitä vaikuttamisen keinoja on ja mitä pitäisi olla sekä luoda pohjaa jatkokehittämiselle.

2(5)

Ilmoittaudu osallisuustyöpajaan

Luottamus-aiheinen työpaja
tiistaina 13.3.2018 kello 12-18
Työpajassa keskitytään erityisesti instituutiota
koskevaan luottamukseen. Työpajassa esitellään myös OECD:n Koreasta tekemää luottamusselvitystä ja –työtä sekä muuta työpajan aiheeseen liittyvää tuoretta tutkimustietoa.
Tilaisuudella pyritään parantamaan luottamuksen vahvistamiseen liittyvän tavoiteasetannan tietopohjaa.
Ilmoittaudu Luottamus-työpajaan

Mitä hyötyä on valinnanvapaudesta ilman yhdenvertaista selkeää viestintää?
Kotimaisten kielten keskus antoi ennen joulua
lausunnon valinnanvapauslaista. Lausunnossa todettiin, että lakiin tarvitaan vielä paljon
tarkentavaa ohjeistusta siitä, millä tavoin viestintä käytännössä järjestetään. Tämä koskee
kaikkia lakeja sote- ja maakuntauudistukses- Erityisasiantuntija

Liisa
Kotus, virkakielen tutkimus ja huolto

Raevaara

ta. Lain tulisi turvata se, että kaikki kansalaiset saavat valintansa perusteeksi riittävästi
tietoa, joka on ilmaistu asiallisella, selkeällä ja
ymmärrettävällä kielellä. Tiedon saamisen on
oltava helppoa niillekin asiakkaille, joilla ei ole
mahdollisuuksia käyttää sähköisiä palveluja.
Koska viestintää koskevista säädöksistä puuttuvat konkreettiset toimet, laeissa ei tule näkyviin se teksteihin ja viestintään liittyvä laaja ja vaativa työ, jota uudistuksen toteuttaminen
edellyttää. Siihen tarvitaankin riittävästi resursseja ja asiantuntemusta. Maakuntia pitäisi myös
kannustaa yhteistyöhön. Yhdenvertaisuus ei voi toteutua, jos maakunnat ja palveluntuottajat
laativat tekstejä ja hoitavat viestintää kukin omalla tavallaan.
Lain muotoilut ja termit valuvat usein viranomaisten keskinäisiin teksteihin ja niistä edelleen
asiakasviestintään. Selkeä ja ymmärrettävä lakiteksti tukee jo sellaisenaan uudistukseen liittyvän viestinnän onnistumista. Mutta riippumatta siitä, millainen laista lopulta tulee, asiakasviestinnän lähtökohtana eivät voi olla sote-lakien tai viranomaisten suunnittelutekstien sanamuodot vaan se, mikä viestittävässä asiassa on lukijalle tärkeää ja millä tavoin sen voi kertoa
hänelle ymmärrettävästi.
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Kolumni
» Näytä kaikki

Avoimen hallinnon tukipaketti kovaan käyttöön Varkaudessa
"Uuden sukupolven kuntaorganisaatiot eivät
voi olla enää pölyttyneitä konttoreita tai etäisiä norsuluutorneja. Avoimen, läpinäkyvän ja
vuorovaikutteisen hallinnon ja kuntapalveluiden kehittämisen vaatimus haastaa myös
kuntien johtamisen ja esimiestyön ja vie esimiehet kuntalaisten ja asiakkaiden iholle",
sanoo Varkauden kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Holopainen.
Varkauden kaupungin esimiehille ”pikkujoululahjana” vuoden viimeisillä esimieskahveilla luovutettu Avoimen hallinnon tietopaketti tarjoaa tietoa ja inspiraatiota arkiseen työhön ja mukaan
liitetty elokuvalippu vie siitä joskus myös pois, mikä on sekin tärkeää hyvän tuloksen kannalta.
Nätisti paketoidut lahjat otettiin hymyssä suin vastaan. Jaossa oli peräti 80 tukipakettia.
Menetelmien juurrutustyö alkaa heti vuoden 2018 vaihduttua ja työ kuuluu kuntalaisten osallisuuskanavien rakennustyöhön.
Lisätietoja tukipattien jaosta ja esimiestyöstä
Nina Holopainen
henkilöstöjohtaja
Varkauden kaupunki
puh. 040 723 9776
nina.holopainen(at)varkaus.fi
» Näytä kaikki

European Open Government Leaders’ Forum – avoimen
hallinnon eurooppalainen huippukokous Milanossa
Helmikuun alussa 5. päivä Italia isännöi avoimen hallinnon eurooppalaista huippukokousta. Kokouksen teema on ”Osallisuus - avain parempaan päätöksenteon valmisteluun”. Kokoukseen osallistuu ministereitä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja korkeita
virkamiehiä. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Jari Partanen. Muutakin suo-
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malaisväriä tilaisuudessa on jo avauspuheenvuoroissa. Yksi avauspuheenvuoron pitäjistä on OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi. Yksi kokouksen keskeisistä aiheista
on avoin hallinto ja osallisuus tulevaisuudessa. Miten digitalisaatio vaikuttaa osallisuuteen tulevaisuudessa ? Millaisia osallisuuden keinoja meillä on kymmenen vuoden
päästä? Miten innovoida? Seuraavassa helmikuun uutiskirjeessämme tietoa ja tunnelmia tästä Milanon huippukokouksesta.

Kyselytietoa avoimen hallinnon toimeenpanosta
Teimme vuoden 2017 lopulla seurantakyselyn avoimen hallinnon toimenpiteistä valtion ja kunnanhallinnossa. Saimme vastauksen kyselyymme 39 valtionhallinnon organisaatiolta ja 42 kunnalta eli yhteensä 81 organisaatiolta. Tässä uutiskirjeessä hiukan esimakua tuloksista. Kyselyn
tulokset tulevat kattavammin nettisivuillemme (www.avoinhallinto.fi) lähiaikoina.
Kysely koski vuosien 2015-2017 toimintaohjelman toimeenpanoa. Avoimen hallinnon periaatteet
oli esitelty 56 organisaatiossa. Johtoryhmässä periaatteet oli käyty läpi 33 tapauksessa ja 20
organisaatiossa niitä oli esitelty henkilöstötilaisuudessa ja 25 intrassa. Selkeän hallinnon tavoitteen kohdalla rakenteiden ja prosessien selkeyttämiseksi oli tehty työtä 75 organisaatiossa. Kieltä oli selkeytetty 63 organisaatiossa ja 53 organisaatiossa asiakirjoja oli selkeytetty visualisoinnilla. Esteettömyydessä löytyy vielä kehitettävää. Vain yhdeksän organisaatiota vastasi, että nettisivut ovat kauttaaltaan esteettömät, 37:ssa ne ovat sitä osittain.

Avoimen hallinnon historianurkka
Tämän vuoden jokaisessa avoimen hallinnon uutiskirjeessä on mukana pieni muistinvirkistys
avoimuuden ja osallisuuden edistämisen aikaisemmalta polulta. Osa lähimenneisyydestä ja
osa vähän kauempaa. Tällä kerralla menemme vajaa kaksikymmentä vuotta taaksepäin.
Helmikuussa 2000 valtiovarainministeriö avasi kaikille kansalaisille avoimen otakantaa foorumin. Ensimmäisen vuoden ajan keskustelussa olivat valtiovarainministeriön hallinnon
kehittämishankkeet. Mukaan mahtui myös huhtikuussa 2000 keskustelu ”Kerro Sailakselle,
mistä valtion tulisi säästää”. Tämä keskustelu kirvoitti yli tuhat puheenvuoroa ja kommenttia.
Lehtien mukaan ”Sailakselle satoi kansan säästövinkkejä”. Kuvan uutisessa kysyttiin IltaSanomissa myöhemmin Sailakselta säästövinkkien kohtaloa. Valtiosihteeri Sailaksen vastauksista voimme selviää, että hän luki kaikki saapuneet viestit – puolet pääsiäisenä ja toisen
puolen vappuna.
Maaliskuussa 2001 otakantaa.fi uudistui ja laajeni valtionhallinnon keskustelufoorumiksi.
Aluksi ministeriöillä oli kullakin oma kuukautensa, jolloin ne isännöivät foorumia ja nostivat
keskusteluun keskeisinä pitämiään hankkeita. Jo tuolloin keskeinen periaate oli, että keskusteluista tehtiin yhteenveto, jota hyödynnettiin asian jatkovalmistelussa.
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Myöhemmin foorumi siirtyi oikeusministeriöön, jossa se nykyään on osa demokratiapalvelukokonaisuutta. Palvelu löytyy edelleen samasta osoitteesta kuin aloitusvuonna 2000
www.otakantaa.fi
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