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Avoin hallinto mukana AKE-kiertueella
Avoimen hallinnon ohjelma on mukana Kuntaliiton Asukkaat maakunta- ja soteuudistuksen keskiöön (AKE) –projektin koulutuskiertueella.
AKE -projektin tavoitteena on lisätä tietoa ja
levittää toimintatapoja siitä, millä tavoin asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä käyttäjälähtöisyys saadaan toteutumaan maakuntien toiminnan valmistelussa ja
toteutuksessa sekä sotepalveluissa. AKE projektissa halutaan levittää maakuntiin hyviä
osallisuus- ja osallistumiskäytäntöjä sekä rakentaa kumppanuuksia.
AKE -projekti tarjoaa pilottimaakunnille koulutuksia, joiden kohderyhminä maakunnissa ovat
alueiden osallisuustyöryhmät, poliittiset ohjausryhmät, muutosjohtajat sekä asukas- ja asia-

kasosallistumisen valmistelijat. Koulutuskiertueen aikana järjestetään työpajoja hankkeen pilottimaakunnissa. Keväällä koulutuksia on järjestetty Lapin, Keski-Pohjanmaan, Kainuun,
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnassa. Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Satakunnan
koulutukset pidetään syksyllä.
Kunkin maakunnan koulutuspäivä rakennetaan Kuntaliiton luoman koulutustarjottimen osista,
joista Avoin hallinto on yksi. Tähän mennessä se on esillä erityisesti Lapissa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Lisätietoa projektista Kuntaliiton sivuilta
» Näytä kaikki

Avoimuuspeliä luomaan
Tavoitteenamme on luoda Avoimuuspeli julkishallinnon työntekijöille. Peliä voi käyttää apuna
omassa työssään, työyhteisössään tai tiimissään avoimuuden edistämisessä. Pelin avulla:
- voi luoda yhteisen ymmärryksen avoimuuden hyödyistä, mahdollisuuksista sekä kehittämiskohteista
- voi suunnitella yhdessä, millaisia avoimuuden keinoja, kenen kanssa ja millä aikataululla niitä
voi toteuttaa valitussa kehityskohteessa
- samalla tutustuu avoimuuden keinoihin ja menetelmiin – ja voit innostua ja sitoutua avoimen
hallinnon edistäjäksi!
Mukaan kaivataan useita näkökulmia ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoittaudu itse ja
innosta kollegasikin mukaan pelin suunnitteluun ja/tai testaukseen alla olevasta linkistä. Voit
myös antaa arvokkaat evästysvinkkisi pelintekijöille!
Linkki ilmoittautumiseen ja terveisten antamiseen
Vastausaikaa 29.6. asti..
» Näytä kaikki

Ohjeita, vinkkejä ja tietoa verkkopalvelujen saavutettavuudesta

Celian tuottama upouusi www.saavutettavasti.fi-verkkosivusto on avattu. Sivustolla on
tietoa ja käytännön ohjeita, joiden avulla kenen tahansa on helppo tehdä verkkopalvelujen sisällöstä saavutettavampaa. Ohjeissa
kerrotaan yksityiskohtaisesti ja selkeästi mm.
se, miten verkkosivun sisältöön tehdään oikeaoppisia otsikoita ja linkkejä ja kirjoitetaan
kuville aidosti hyödylliset vaihtoehtoiset tekstit. Ohjeissa otetaan huomioon saavutettavuuteen ohjaava WCAG-kriteeristö, mutta ohjeiden lähtökohtana ei ole kriteeristön vaatimusten luetteleminen.
Sivusto on vielä betavaiheessa, eli sitä kehitetään huomattavasti lähiaikoina. Kehittämisen tueksi on perustettu Facebook-ryhmä https://www.facebook.com/groups/saavutettavasti/ , johon
kaikki sivuston kehittämisestä kiinnostuneet voivat liittyä.
Tervetuloa tutustumaan uuteen sivustoon ja mukaan kehittämiseen!
Voit myös liittyä Celian ylläpitämään Verkkopalvelujen saavutettavuus -Facebook-ryhmään
https://www.facebook.com/groups/saavutettavuus/, jossa on yleistä keskustelua ja vinkkejä
verkkopalvelujen saavutettavuudesta.

Lue lisää
» Näytä kaikki

OECD:n raportti nuorten
osallisuudesta kommentoitavana netissä 18.7 asti
OECD:n raportti nuorten osallisuudesta
”Youth Stocktaking report” on OECD:n nettisivuilla kaikkien halukkaiden kommentoitavana.
Aikaa kommentoida on 18.heinäkuuta 2018
asti. Raporttiluonnos koostuu viidestä osasta
eli nuorisopolitiikasta, instituutioista ja koordinaatiosta, valtavirtaistamisen välineistä (miten
nuorisonäkökulma on mukana kaikessa päätöksenteon valmistelussa ja palvelujen tarjonnassa), nuorten osallisuudesta ja edustuksesta sekä lakiperustasta ja ikärajoista.
Linkki kommentointiin OECD

Lapsistrategia tulee – miten se vaikuttaa sinun työhösi?Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 16.11.2018
• Avoin hallinto -hanke kutsuu kaikki asiantuntijat, säädösvalmistelijat sekä päätöksentekijät joka syksyiseen Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivään 16.11.2018 kello
9.30-15.30 valtiovarainministeriöön Helsinkiin (Mariankatu 9, Paja-auditorio). Tilaisuuden teemana on tänä vuonna kansallisen lapsistrategian vaikutukset eri toimialoilla, lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi.

• Lapsivaikutusten arviointi lisää lasten oikeuksien toteutumista ja osallisuutta, sillä
vaikutusten arviointia ei voi tehdä ilman lapsia ja heidän asiantuntemustaan. Lapsibudjetointi tarkoittaa talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta hallinto- ja toimialarajat ylittäen.

• Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja tutustumaan hyviin esimerkkeihin! Tilaisuuden sisältö on suunniteltu yhdessä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lasten-suojeluliiton kanssa.

• Merkitse ajankohta kalenteriin. Tarkempi ohjelma ilmestyy myöhemmin. Halutessasi voit ilmoittautua mukaan jo nyt: https://www.webropolsurveys.com/S/2933A9B3680B3917.par

Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018 Helsingissä
• Avoin hallinto järjestää Helsingissä 7. marraskuuta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa vanhusneuvostopäivän ”Vanhusvoimaa vaikuttamiseen ja osallistumiseen”. Tänä vuonna päivässä teemana maakunta ja sote-uudistamisen vaikutukset
vanhusneuvostojen toimintaan ja miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin kuuluviin. Toisena teemana on vanhuuteen varautuminen niin yhteisöllisesti kuin yksilön näkökulmasta. Päivä koostuu tietopohjasta, esimerkeistä, hyvistä
käytännöistä, ideoinnista ja keskustelusta. Vanhusneuvostopäivän tavoitteena on
tiedon jakaminen, keskustelu ja näkemysten kerääminen hankkeiden valmisteluun.

Hyvää kesää kaikille!
Avoimen hallinnon puolesta kaikille oikein leppoisaa ja aurinkoista kesää. Kesän aikanakin
avoimessa hallinnossa tapahtuu. Laadimme
itsearviointiraporttia ohjelmasta ja se tulee
kommentoitavaksi sivuillemme elo-syyskuun
vaihteessa. Heinäkuun keskellä (17.-19.7.)
järjestetään Open Government Partnershipin
kansainvälinen huippukokous Tbilisissä
Georgiassa. Sen tunnelmista ja tuotoksista
kerromme seuraavassa uutiskirjeessämme.
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