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”Kun henki on vahva, niin vähäkin työ riittää maailman luomiseen” Luottamus yhteiskunnan voimavarana - seminaari
Valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun vuotuinen yhteisseminaari järjestettiin 2018 otsikolla ”Kun
henki on vahva, niin vähäkin työ riittää maailman luomiseen”- Luottamus yhteiskunnan
voimavarana. Seminaarin pääpuhujina olivat
muun muassa Risto Harisalo Tampereen
yliopistosta, Janos Bertok OECD:stä ja Ruth
Yeoman, Oxfordin yliopistosta. Kommenttipuheenvuorot pitivät mm. Paul Tiensuu Helsingin yliopistosta ja Jari Stenvall Tampereen
yliopistosta. Tilaisuuden ohjelmaosiot ammensivat teemansa Juice Leskisen sanoituksista.
Tilaisuuden materiaalit
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Juice Leskinen Kuvalähde: Cdon

Kansalaiset parlamentin avuksi Iso-Britanniassa pohtimaan
miten sosiaaliturva jatkossa rahoitetaan
Sosiaaliturvan rahoitus on Iso-Britanniassa
kysymys, johon tarvitaan ja etsitään vastausta, mutta jossa yhteisen vastauksen löytäminen ei ole onnistunut. Asia koskettaa kaikkia.
Siitä on myös poliittinen yhteisymmärrys,
mutta se yltää vain siihen asti, että ollaan
yhtä mieltä siitä, että asia on tärkeä, mutta
että sitä on vaikea ratkaista.
Kuvalähde:Yle

Siksi kaksi Iso-Britannian parlamentin valiokuntaa on päättänyt koota kansalaisia keskustelemaan aiheesta. Kansalaiset valitaan
niin, että joukko on edustava satunnaisotos
kansasta. Tärkeää ei ole vain kuulla, mitä
kansalaiset sosiaaliturvan rahoituksesta ajattelevat, vaan myös miksi he ajattelevat niin
kuin ajattelevat ja mitä valintoja ja vaihtokauppoja he näkevät, että tarvitaan, että ratkaisu saadaan aikaan.
Koska asia on tällä hetkellä poliittisesti umpikujassa tästä kansalaisten keskustelusta toivotaan apua. Parlamentin asumisen ja paikallishallinnon valiokunta ja terveys- ja sosiaalivaliokunta ottavat keskustelujen lopputuloksen osaksi valmisteluaan ja tulos myös julkaistaan erillisenä raporttina. Parlamentissa nähdään, että tästä voisi tulla pysyvämpikin toimintapa valmistelua tukevaa vuoropuheluun kansalaisten kanssa, jos se osoittautuu toimivaksi.
Lue lisää
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Terveisiä OGPstä
OGP kutsui Pohjoismaat, Viron, Hollannin ja
Saksan yhteiseen tapaamiseen Berliiniin 7.8.5.2018. Pohjoismaat yhdessä Viron ja
Hollannin kanssa ovat kokoontuneet yhteen
näissä merkeissä jo useammankin kerran.
Nyt Saksan liityttyä mukaan OGPn jäseneksi, OGP ehdotti tällaisen tapaamisen järjestämistä. Berliinin kokoukseen oli hallinnon
edustajien lisäksi kutsuttu kansalaisjärjestöjen edustajia näistä maista. Tilaisuudessa
keskusteltiin ja vaihdettiin näkemyksiä muun

OGP:n johtokunnan uudet
maajäsenet valittu
OGP:n johtokuntaan kolmen vuoden määräajaksi on valittu neljä uutta maata. Nämä
maat ovat Argentiina, Ranska, Nigeria ja
Romania. Ranska ja Romania valittiin nyt
toiselle kaudelle, mutta Argentiina ja Nigeria
ovat kokonaan uusia johtokunnassa. Maiden
uusi kausi alkaa syyskuun alussa.

muassa avoimen hallinnon kehittämistä
edesauttavista yhteistyömuodoista, tavoitteiden asettamisesta ja avoimen hallinnon
toimintaohjelmien arviointien hyödyntämisestä.
Katju Holkerin blogi (englanniksi)

Avoimen hallinnon koulutusta Rovaniemellä
Avoimen hallinnon edistäminen on osa Rovaniemen kaupungin toimintaa ja sen kaupunkistrategiaa 2025.
Yksi kaupungin arvoista on inhimillisyys: ”Arvostamme avoimuutta, yhdessä tekemistä ja
yhdenvertaisuutta”. Kaupunkistrategian tärkeimpiä poikkileikkaavia tavoitteita ovat muun
muassa:

• Viestitään oikea-aikaisesti, avoimesti, monikanavaisesti ja asukaslähtöisesti.
• Toiminta on verkostomaisuutta ja kumppanuutta korostavaa.
• Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen
toteutuu ennakoiden, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.
Koulutuspäivänä 25.4 käytiin läpi yleistä avoimen hallinnon kehittämisessä – miksi se on tärkeää? Mikä on Suomen toimintasuunnitelma ja miten avointa hallinto toteutetaan käytännössä? Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja erityisasiantuntija Maarit Alikoski kertoivat tulevista
koulutuksista, toteuttamissuunnitelmasta ja käytännön toimenpiteistä sekä osallistuvasta budjetoinnista.
Päivän päätteeksi pelattiin Kuntaliiton uunituoretta osallisuuspeliä viidessä eri ryhmässä.
Osallisuuspelissä asetettiin yhteisiä, konkreettisia tavoitteita Rovaniemen kaupungin avoimelle hallinnolle ja keskusteltiin siitä, miten suunnitelmat konkretisoidaan käytännön toimenpiteiksi.
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Virkamiesverkosto Suomenlinnassa 27.4.2018
Avoimen hallinnon virkamiesverkosto kokoontui Suomenlinnan hoitokunnassa perjantaina
27.4.2018 saavutettavuus teemalla. Suomenlinnan hoitokunta esitteli Suomenlinnan historian ja hoitokunnan lisäksi kävijäsaavutettavuutta sekä digitaalista saavutettavuutta. Puhumaan saapui myös Johanna Koskela CELIA:n viestintäasiantuntija, aiheenaan -mitä
saavutettavuus tarkoittaa valtionhallinnon
viestijöille.

Johanna Koskela, Celia

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka perustettiin 1973 Suomenlinnan siirryttyä puolustusvoimilta siviilihallintoon. Suomenlinnan hoitokunnan erityinen tehtävä liittyy sen historiaan. Hoitokunnan tehtävänä on restauroida, ylläpitää, esitellä ja hallinnoida Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa. Suomenlinnan kävijämäärät ovat nousseet viimeisten vuosikymmenten aikana jopa miljoonaan
kävijään vuodessa. Kävijöistä kaksi kolmasosaa ovat ulkomaalaisia vieraita. Kasvanut suosio
ja kansainvälistynyt kävijäkunta on haastanut Suomenlinnaa parantamaan palveluita ja saavutettavuutta. Suomenlinna onkin saavutettavuuden kannalta erityinen kohde, linnoitus kun on
alun perin rakennettu olemaan mahdollisimman vaikeasti saavutettava. Suomenlinnan hoitokunta onkin viimevuosina tehnyt paljon töitä saavutettavuuden eteen. Saavutettavuus on yritetty ottaa huomioon niin fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden osalta. Erilaisia raportteja
ja testiryhmiä sekä mobiilia on hyödynnetty saavutettavuuden parantamisessa. Tavoitteena
on, että mahdollisemman monella olisi mahdollisuus vierailla Suomenlinnassa.
Johanna Koskela puheenvuorossaan kertoi mitä saavutettavuusdirektiivi tarkoittaa valtionhallinnon viestijöille. Saavutettavuusdirektiivi tulee koskemaan kaikkia julkisen sektorin verkkosivustoja, mobiilisovelluksia ja verkkodokumentteja, jolloin se koskettaa myös kaikkia julkisen
hallinnon sisällöntuottajia ja viestijöitä. Saavutettavuus on terminä hieman haastava, koska
sillä ei ole selkeää määritelmää. Verkkopalveluiden osalta saavutettavuudella kuitenkin tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset voisivat käyttää palveluita mahdollisimman esteettömästi.
Lue lisää Celian verkkosivuilta
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Suomenlinnan verkkosivut

Leena Kummu, Suomenlinnan hoitokunta
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