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Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.
2. Itsearviointi
Katju Holkeri kertoi itsearvioinnin suuntaviivoista. Tällä hetkellä arvioidaan nyt käynnissä olevan kolmannen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laadintaprosessia. Käytiin tiiviisti itsearviointiluonnos läpi (Liite 1.). Luonnoksen on tarkoitus vielä täydentyä ja tarkoituksena on lisätä kaikkia toimintoja
jotka ovat edistäneet avoimen hallinnon toimintaperiaatteita. Loppuarviointia tullaan hyödyntämään
seuraavaa toimintasuunnitelmaa tehdessä. Periaatteiden katsottiin muuten toteutuneen kohtuullisesti, mutta seuraavan toimintasuunnitelman laadintaprosessissa tulisi pyrkiä tavoittamaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivat kansalaiset ja järjestöt. Yksi tapa olisi järjestää tulevaisuudessa
konkreettisia tilaisuuksia myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
Kokouksessa keskusteltiin siitä, kuinka paljon itsearvioinnin raportointiin halutaan raportoida avoimen
hallinnon hankkeen omista tuotoksista sekä hankkeen ympärillä tapahtuvat avointa hallintoa edistävät
toimenpiteet. Mikä tulisi olla rajanveto näiden välillä? Päädyttiin raportoimaan itse hankkeen tuotoksista sekä hankkeen ympärillä tapahtuvasta toiminnasta, mikä edistää avoimen hallinnon toimintaa.
Pohdittiin myös sitä, että itsearvioinnissa olisi tärkeä miettiä, miksi joku tavoite ei ole mennyt eteenpäin tai onko vastaavasti joitain tavoitteita joita ei kannata jatkaa.
3. Työpajaosuus
Työpajaosuudessa pyydettiin hankeryhmän jäseniä kirjaamaan paperille avoimen hallinnon hankeryhmän työskentelyyn liittyvät seuraavat asiat: Ilonaiheet, tekijät ja muut resurssit, taakat sekä puuttuvat
palat tai uhat. Tämän jälkeen keskusteltiin aiheesta yhdessä.
Hankeryhmän ilonaiheet olivat seuraavat:
 Monipuolinen ryhmä jossa eri toimijat huomioitu.
 Hyvä yhteistyö ja mukava ilmapiiri.
 Toteuttaa yhtenäistä valtioneuvostoajattelua sekä lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
 Lisää osaltaan kansainvälistä näkyvyyttä.
 Tärkeä ja innostava aihe joka resonoi ajassa.
 Tapahtumat, esimerkiksi Luottamusseminaari, on koettu mielekkäinä ja aiheeltaan tärkeinä.
Hankkeen tekijöinä ja resursseina pidettiin seuraavia:
 Hanke on taloudellisesti heikosti resursoitu.
 Laajemman näkyvyyden saavuttamiseksi tarvitsisi enemmän resursseja.
 Tulevaisuudessa olisi hyvä saada markkinoinnin ja viestinnän tuki, jolloin tapahtumien markkinointi onnistuisi paremmin ja näkyvämmin.
 Myös viestikanavia sekä viestinnän lajeja tulisi pohtia tulevaisuudessa.
Taakaksi koettiin seuraavat:
 OGP:n suhde omaan kehittämiseen ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa.
 Joissakin tilanteissa poikkihallinnollisuus tökkii. Vaikka on paljon yhteistyötä sitä voisi kehittää
vielä laajemmin. ”Pois siiloista”.
 Hankkeita ja tilaisuuksia on paljon. Toisaalta hyvä, mutta osaltaan myös kuormittavaa resursseihin nähden. Tulevaisuudessa voisi miettiä näiden vaikuttavuutta.
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Seuraavaan ohjelmaan vielä priorisoidumpi lista tavoitteista. Tavoitteiden ja ongelmien määrittely. Yleisestä tasosta käytännön tasoon.
Digitalisaatio voi olla myös taakka. Mitkä siinä ovat ongelmat?

Uhkana nähtiin seuraavat:
 OGP kupla, jossa motivoituneet ja kiinnostuneet tekevät, mutta toiminta ei välttämättä tavoita
muita. Organisaatioiden johto ja viestintä tulisi saada paremmin mukaan.
 Väliarvioinnissa vaikuttavuuden arviointi. Jos tätä ei olisi niin mitä puuttuisi?
 Vaikeat asiat, miten lisätään konkretiaa. Miten näkyy arjessa vai jääkö vain kapulakieleksi.
 Ihmiset joita tavoitellaan eivät kiinnostu. Seurannan suhde toimintaan.

4. Avoimen hallinnon koulutukset
Tällä hetkellä avoimen hallinnon koulutuksia on pidetty Rovaniemellä ja Kajaanissa. Kesällä ja alkusyksystä ollaan menossa Kokkolaan ja Varkauteen. Tarkoitus on tuottaa avoinhallinto.fi koulutusmateriaaleja, jotka ovat vapaasti ladattavissa sivustolta ja jotka tukevat avoimen hallinnon tukipakettia sekä
mahdollistavat koulutuksen paikallisesti.
5. Avoimen hallinnon peli
Tekeillä on Avoimen hallinnon peli, jonka olisi tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.
Avoimen hallinnon pelissä painotetaan esimerkiksi kielen merkitystä. Pelin suunnittelu on avointa kaikille ja vapaaehtoisista on koottu ryhmä, jonka kanssa suunnittelua jatketaan.
6. Luottamus ja EU-puheenjohtajuus
Liite 2. on lähinnä tekninen paperi siitä millä tavoin valmistelu etenee. Luottamus myös yksi teemoista
EU-puheenjohtajuuskaudella. Myöhemmin voidaan tuottaa myös sisällöllinen dokumentti. Tällä hetkellä työohjelmaan on kirjattu luottamusteema. Luottamus tulee olemaan yksi syksyn demokratiapäivän teemoista, päivä järjestetään 9.10.2018 https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-osallisuus/demokratiapaiva

7. Muut asiat
OGP Nordic+ Berlin
Johanna Nurmi oli toukokuussa OGP Nordic+ Berlin kokouksessa. Myös kokouksessa nousi esille luottamuksen teema. Ainakin Skotlanti haluisi tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa tästä teemasta.
Puhetta oli myös ulkoisen arvioinnin uudistumisesta. Teemana nousi esille myös sukupuolten tasa-arvonäkökulma ja naisten asema ’Gender perspective’. Avoimen hallinnon hankkeessa ei olla aikaisemmin mietitty sukupuoliteemaa, mutta tulisi miettiä otetaanko se huomioon, kun asetetaan seuraavia
tavoitteita.
OGP Global Summit 2018: Tbilisi
Katju Holkeri on menossa heinäkuussa Tbilisissä järjestettävään OGP Global Summit 2018 –kokoukseen.
Niklas Wilhelmson kertoi terveiset OECD Bilbao review mission kokouksesta. Huomionarvoista oli, että
moniportaisesta hallinnosta huolimatta kaupunginhallitus jalkautui kansan pariin sekä sähköisesti että
vanhanaikaisesti.
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Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, että Alessandro Bellantoni ja oikeusministeriö ovat keskustelleet
arvioinnin laatimisesta siitä, mitä Suomessa tehdään demokratiaan ja avoimuuteen liittyen.
8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40

Liitteet

Liite 1. ja Liite 2.
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