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Valtiovarainministeriö

Avoin hallinto -uutiskirje/Helmikuu 2018

Avoimen hallinnon treffit pe 9.3.
Tule ja tutustu, verkostoidu ja virkistäydy
kanssamme!
Vapaamuotoinen messuhenkinen tapahtuma
on tarkoitettu juuri Sinulle virkamies, kansalainen ja hallinnon avoimuudesta kiinnostunut.
Piipahda tai tule pidemmäksi aikaa paikalle
perjantaina 9.3.2018 klo 9-12 valtiovarainministeriön kokouskeskukseen (Mariankatu 9).
Kovin mielellään näkisimme sinut treffeillämme, tule piipahtamaan tai pidemmäksikin
aikaa.
Kulunvalvonnan ja jäätelön määrän arvioimiseksi toivomme, että ilmoittautuisit oheisesta linkistä 5.3 mennessä:
Ilmoittautumislinkki

Kuva: Flickr
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Tavattavissa on ainutlaatuinen kokoelma avoimen hallinnon toimijoita, joilta voit saada vinkkejä ja käytännön työkaluja oman työsi helpottamiseksi ja hallinnon avoimuuden edistämiseksi. Voit myös jakaa ajatuksiasi ja jättää terveisesi!

» Näytä kaikki

Maahanmuuttajatyöpaja 7.3.2018
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Avoin hallinto –hanke järjestää ke 7.3.2018 työpajan maahanmuuttajien osallisuuden edistämisestä. Tilaisuus järjestetään valtiovarainministeriön kokouskeskuksessa Mariankatu 9, Helsinki, auditorio Paja. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 8.30 ja päättyy klo 11.30, jonka jälkeen
on lounassalaattitarjoilu kello 12.00 asti.
Työpajassa on tarkoitus pohtia ja koota erilaisia vaikuttamisen keinoja ja luoda pohjaa niiden
jatkokehittämiselle. Työpajan tulosten pohjalta työtä jatketaan halukkaiden järjestöjen kanssa
yhteistyössä.
Työpajan tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin sen osallistujien tarpeita. Tämä varmistamiseksi osallistujia pyydetään ehdottamaan asioita, joista he haluaisivat työpajassa keskustella. Ehdotuksia saa lähettää, vaikka ei pääsisikään osallistumaan työpajaan. Alla olevan
ilmoittautumislinkin takaa löytyy tätä varten vastattavaksi kaksi kysymystä:
1. Asia, johon haluaisin vaikuttaa, mutta en tiedä miten (esim. lapsen koulun kieliopetuksen
valikoima, jalkakäytävien valaistus, ajokortin hinta…)
2. Vaikuttamiskanava, jonka käytöstä haluaisin tietää enemmän (esim. äänestäminen vaaleissa, yhteydenpito päätöksentekijöihin, kansalaisaloite, kansalaisjärjestöt…).
Ilmoittautumisia pyydetään 27.2.2018 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/A35588E4B9541975.par
Tilaisuudessa on mahdollisuus käyttää sekä suomea että englantia.

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen
6.3.2018 Kelassa
Virkamiesverkoston tapaaminen Kelassa
osoitteessa Nordenskiöldinkatu 12, 00250
Helsinki, klo 9.00 alkaen. Kuulemme muun
muassa selkeästä virkakielestä Kelassa,
verkkopalveluista, Kanta-palveluista, Kelan tilastotietokannasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tilaisuus on tarkoitettu verkoston jäsenille.
Ilmoittautumislinkki
Lue lisää
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Luottamustyöpaja 13.3.2018
Demokratian luottamusväli
Suomessa kansalaisten luottamus poliittisia
instituutioita kohtaan on kansainvälisesti korkealla tasolla kuten muissakin pohjoismaissa.
Toisaalta poliittisia päättäjiä kohtaan tunnettu
epäluulo voidaan nähdä keskeiseksi, jopa
välttämättömäksi seikaksi demokratian hyvinvoinnille. Kriittiset kansalaiset pitävät yllä yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekijät valppaina. Valitseeko Suomessa siis pikemminkin epäluottamuspula? Vai tulisiko
määrän sijaan tarkastella luottamuksen laatua: millaiseen tietoon poliittisten päätöksentekijöiden arviointi perustuu ja erottavatko
kansalaiset instituutiot niissä toimivista henkilöistä poliittisen luottamuksen luotettavuutta
arvioidessaan?
Avoimen hallinnon hanke järjestää luottamustyöpajan 13.3.2018 klo 12.00-16.00 hotelli
Arthurissa. Työpajassa keskitytään erityisesti
instituutiota koskevaan luottamukseen. Voit ilmoittautua työpajaan seuraavan linkin kautta:
Ilmoittautumislinkki
Luottamuksen osalta keskitytään myös usein pelkästään kansalaisiin, jolloin jää havaitsematta poliittisten toimijoiden ja instituutioiden keskinäisen luottamuksen muutokset. On esitetty, että Euroopan yhdentymisessä ollaan asteittain siirtymässä konsensuksen aikakaudesta
"dissensukseen". Kansallisten intressien korostuessa on päädytty tilanteeseen, jossa ei ainoastaan kansalaisten luottamus poliittisiin eliitteihin vaan myös eliittien keskinäinen luottamus
rakoilee. Mikä on luottamusvälien leventymisen vaikutus harjoitettavalle politiikalle?
» Näytä kaikki
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Vuoden selväsanainen -kilpailu on avattu
Vuoden selväsanainen -palkinnosta kisaavat
tänä vuonna hyvän virkakielen edistäjät. Kilpailuun toivotaan ehdokkaita, joiden tekstit tai
toimet ovat edistäneet selkeää kielenkäyttöä
ja viestintää. Hyvä virkakieli parantaa palvelujen saavutettavuutta ja kansalaisten osallisuutta ja oikeusturvaa.
Onko virastosi tehnyt uudenlaisia tekstejä tai
parantanut vanhoja asiakastekstejä tai vaikkapa hallinnon sisäisiä ohjeita? Oletteko kehittäneet työtavan, jolla kirjoittamisesta ja
viestinnästä on tullut toimivampaa?
Ilmoita virastosi tai työryhmäsi ehdokkaaksi
tai ilmianna yhteistyövirasto tai sen ansioitunut työntekijä. Pannaan hyvät ideat kiertämään!
Lue lisää kilpailusta ja siihen ilmoittautumisesta Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilta.

Mistä löydän tietoa maakunta- ja soteuudistuksesta?
Maakunta- ja soteuudistuksen ajantasaisin
valtakunnallinen tieto löytyy alueuudistus.fiverkkosivulta, joka on eri ministeriöiden yhteinen tiedotuskanava.
Ajankohtaisimmat uutiset, linjaukset ja tiedotteet löytyvät heti etusivulta. Yläpalkkia on jaoteltu aiheittain ja sieltä löytyy hyvää tietoa
niin maakuntauudistuksen alueellisille valmistelijoille kuin ihan kenelle tahansa kiinnostuneelle. Yleiskäsityksen uudistuksesta saa kerralla ”Yleisesittely”-valikosta. Sieltä löytyy
myös usein kysyttyjen kysymysten osio. Sy-
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vemmälle tulevia maakuntia, maakuntavaaleja, osallistumisoikeuksia sekä maakuntien
hallintoa, rahoitusta, henkilöstöä ja palveluita
koskevissa asioissa pääsee seuraavista kolmesta valikosta ”Maakunnat”, ”Sote-palvelut”
ja ”Muut palvelut”.
Osio ”Valmistelu ja muutostuki” on suunnattu erityisesti uudistusta toteuttaville työntekijöille
tulevissa maakunnissa. Sieltä löytyy mm. valtion muutostukitoimenpiteiden runkosuunnitelma,
tietoa maakuntatalouden simuloinnista eli harjoittelusta sekä konkreettisia apuvälineitä uudistuksen paikallisessa toimeenpanossa. Niitä on koottu aiheittain etenkin ”Tiekartta”-alasivulle
sekä Järjestämisen käsikirjaan.
Tukea osallistumiseen ja vaikuttamiseen valmisteluun maakunnissa sekä vaaleihin löytyy tiekartan osiosta http://alueuudistus.fi/tiekartta/tuki-osallistumiseen-ja-vaaleihin. Sieltä löytyy
mm. malliesimerkkejä osallisuusjärjestelmistä ja –menetelmistä, käytössä olevista sovelluksista, oppaita vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston perustamiseen ja paljon muuta ajantasaista tietoa.
Alueuudistus.fi:stä voi ladata pdf-tiedostoja esimerkiksi uudistusta esittelevistä Power Point –
esityksistä. Sivustolta löytyy materiaalia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, suomen- ja ruotsinkielisillä viittomakielillä sekä kolmella saamen kielellä.
Kevättalvella 2018 tullaan avaamaan myös suoraan kansalaisille suunnattu internet-sivu siitä,
mikä uudistus on, miten se vaikutta itse kunkin meistä arkeen ja mitä se tarkoittaa. Kansalaissivu on osa valtioneuvoston Maakunta tutuksi –viestintäkampanjaa. Alueuudistus.fi jatkaa
luonnollisesti yleisenä informaatiosivustona.
alueuudistus.fi
» Näytä kaikki

Kohti laajempaa kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua
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Open Government Partnershipin (OGP) Euroopan huippukokous järjestettiin 5. helmikuuta Milanossa, Italiassa, Kokouksen keskeisenä teemana oli osallisuus tulevaisuudessa. Samoin kuin Suomea kokouksessa
edustanut valtiosihteeri Jari Partanen ) myös
kokous laajemminkin korosti erityisesti haavoittuvammassa asemassa olevien ryhmien
osallisuusmahdollisuuksien kehittämistä.
Valtiosihteeri Jari Partanen

Ratkaisevaa on mielekkyys kaikille tahoille, jotta osallisuus tosiasiassa toteutuisi.Valtiosihteeri
Partanen totesi puheessaan Milanossa, että tulevaisuudessa osallisuudessa on tärkeää edetä
kansalaisten kuulemisesta kohti laajempaa kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua. Vuoropuhelun onnistumiselle on aina tärkeää, että aidosti yritetään ymmärtää muita mukanaolijoita. Hallinnolle tärkeää on myös huolehtia siitä, että se tekee itsestään ymmärrettävän. Konkreettisena esimerkkinä tästä valtiosihteeri korosti selkeän virkakielen merkitystä. Osallisuus ja vuoropuhelu eivät onnistu, jos toista on mahdoton ymmärtää, hän jatkoi.
VM:n tiedote
» Näytä kaikki

Historianurkka
Lähihistoriaa – kuulemisen periaatteet kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman yksi tulos
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma oli yksi pääministerin Vanhasen vuosien 2003-2007
hallituksen neljästä politiikkaohjelmasta. Tuon politiikkaohjelman aikana syntyi myös sitoumus
kansalaisten kuulemisesta. Siinä allekirjoittaneet kansliapäälliköt ja kaupunginjohtajat sitoutuivat
omalla ja organisaationsa toiminnalla edistämään kuulemista koskevien periaatteiden toteutumista hallinnossa. Sitoumuksessa todettiin, että kansalaisten oikeuden saada tietoa, antaa palautetta ja tulla kuulluksi tulee näkyä myös hallinnon käytännön toiminnassa. Kansalaisten kuuleminen on osa hyvää hallintoa ja parantaa valmistelutyön laatua ja helpottaa päätösten toimeenpanoa. Ensimmäiseksi kohdaksi periaatteeksi oli nostettu sitoutuminen eli se, että virkamiesjohdon ja virkamiesten sitoutuminen kansalaisten kuulemiseen on tärkeää hallinnon kaikilla tasoilla.
Allekirjoittaneiden kansliapäälliköiden ja kaupungin johtajien joukossa olivat muun muassa valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä, kansliapäällikkö Kirsti Rissanen oikeusministeriöstä ja kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriöstä, kaupunginjohtajat Eva-Riitta Siitonen Helsingistä ja Jarmo Rantanen Tampereelta.
Sitoumuskirje

8(8)

» Näytä kaikki
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