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Avoin hallinto
Suomen kansallinen toimintasuunnitelma 2017–2019
Väli-itsearviointi – syyskuu 2018
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1.

Arviointiyhteenveto

Tavoitteiden toteutumisesta
Suurin osa tavoitteista etenee suunnitellusti. Neljän tavoitteen kohdalla ollaan aikataulusta myöhässä ja
yhden tavoitteen osalta suunnitelmat eivät ole edenneet.
Tavoitetta ei ole kuitenkaan vielä kokonaan hylätty eikä niin ole tarkoituksenmukaista tehdä vielä tässä vaiheessa ohjelmakautta, kun toimeenpanoaikaa on vielä vuosi. Resurssisyistä tämä tavoite on kuitenkin tässä
vaiheessa depriorisoitu suhteessa muihin tavoitteisiin eli sen toteutukseen ryhdytään vasta muiden tavoitteiden jälkeen.

Tukea ja kokeiluja erilaisten viestintäkanavien käyttöön
Tavoitteena on yhteistyö eri toimijoiden kuten opetusmateriaalin valmistajat ja tubettaja(t)
kanssa. Ei vielä käynnissä.

Osana avoimen hallinnon toimintaohjelman 2017-2019 väli-itsearviointia käytiin tukiryhmän kokouksen
5.6.2018 työpajaa ja keskustelua ilonaiheista, uhkista, resursseista ja haasteista.
Ohjelman ja työn positiivisina puolina nähtiin, että työn tukena on monipuolinen ryhmä, jossa eri toimijat
huomioitu. Ryhmässä ja työssä laajemminkin on hyvää yhteistyötä ja mukava ilmapiiri. Avoin hallinto – työ
myös toteuttaa yhtenäistä valtioneuvostoajattelua sekä lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Samoin se
on lisännyt osaltaan Suomen kansainvälistä näkyvyyttä avoimen hallinnon alueella. Avoin hallinto on myös
aiheena tärkeä ja innostava ja resoinoi ajassa. Ohjelman eri tapahtumat, esimerkiksi Luottamusseminaari,
on koettu mielekkäinä ja aiheeltaan tärkeinä.
Resurssien osalta keskustelussa todettiin, että hanke on taloudellisesti heikosti resurssoitu, ja laajemman
näkyvyyden saavuttamiseksi tarvittaisiin enemmän resursseja. Tulevaisuudessa olisi hyvä saada myös markkinoinnin ja viestinnän tuki, jolloin tapahtumien markkinointi onnistuisi paremmin ja näkyvämmin. Samoin
viestikanavia sekä viestinnän lajeja tulisi pohtia tulevaisuudessa. Hankkeita ja tilaisuuksia on paljon. Toisaalta se on hyvä, mutta osaltaan myös kuormittavaa resursseihin nähden.

Työssä haasteena ja taakkana on OGP:n suhde avoimen hallinnon yleiseen kehittämiseen ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa. Uhkana on myös, että OGP on kupla, jossa motivoituneet ja kiinnostuneet tekevät, mutta
toiminta ei välttämättä tavoita muita. Organisaatioiden johto ja viestintä tulisi saada paremmin mukaan.
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Seuraavaan ohjelmaan on hyvä saada vielä priorisoidumpi lista tavoitteista. Asiat ovat vaikeita, miten onnistuttaisiin lisäämään konkretiaa ja mikä on seurannan suhde toimintaan.

2.

Taustaa

Suomi liittyi Open Government Partnership – hankkeeseen vuonna 2013. Työtä tehdään Suomessa suomenkielisellä Avoin hallinto – nimellä ja ruotsiksi Öppen förvaltning – nimellä. Valtiovarainministeriön koordinoima Avoin hallinto -hanke tekee työtä julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamiseksi yhdessä ministeriöiden, virastojen ja kuntien kanssa. Suomessa Avoin hallinto – työ kattaa koko julkisen sektorin. Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.
Avoimen hallinnon työn tukena on ollut kauden 2017-2019 kansalaisjärjestöjen ja ministeriöiden, virastojen
ja kuntien edustajista koostuva hankeryhmä. Avoimen hallinnon työtä ohjaa oikeusministeriön asettama
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE). Lisäksi erityisen merkittävä on avoimen hallinnon
virkamiesverkosto, jossa on mukana edustajat valtion virastoista. Tämän verkoston avulla ja kautta varmistetaan avoimen hallinnon keskeisten tavoitteiden toimeenpanoa. Kuntien osalta verkostona toimii Kuntien
demokratiaverkosto, jota koordinoi Suomen Kuntaliitto.

Kuva 1 Avoimen hallinnon toimijoita
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3.

Kansallisen toimintasuunnitelman (2017-2019) laadintaprosessi

Kuva 2 Toimintasuunnitelman laadinta

Toimintasuunnitelman laadinnan periaatteet
Vuosien 2017–19 toimintasuunnitelman laadintaprosessissa pyrittiin noudattamaan samoja periaatteita
kuin edellisten toimintasuunnitelmien laadinnassa.
1. Prosessissa oli sekä sähköisiä osallistumismahdollisuuksia että kasvokkain tapaamisia ja työpajoja.
2. Sähköistä kuulemista järjestettiin prosessin alussa, keskellä ja lopussa kussakin erilaisen prosessin
kohtaan soveltuvan työkalun avulla. Kantavana periaatteena oli hyödyntää yhteisiä järjestelmiä
(otakantaa.fi ja lausuntopalvelu). Näitä täydennettiin ZEF-kyselyllä.
3. Kasvokkain tapaamisia järjestettiin eri ryhmille, sekä kansalaisille että virkamiesverkostolle sekä
omissa että muiden järjestämissä tapahtumissa.
4. Tavoitteena oli saada osallistujia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
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Periaatteet toteutuivat muuten kohtuullisesti, mutta seuraavan toimintasuunnitelman laadintaprosessissa
on syytä pyrkiä tavoittamaan paremmin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia ja toimivia kansalaisia ja järjestöjä. Laadintaprosessissa saatiin jälleen hyvin yhdistettyä tilaisuudet ja sähköinen kuuleminen.

Kansallisen toimintasuunnitelman laadinnan kulku
Toimintasuunnitelman laadinta haluttiin aloittaa tyhjältä pöydältä. Toimintasuunnitelman pohjaksi ei valmisteltu aineistoa, vaan laadinta käynnistettiin avoimella ennakkotehtävällä, jolla kerättiin ajatuksia ja ideoita valmistelutyön pohjaksi ja erityisesti 6.9.2016 järjestettyyn laadintaprosessin avaustilaisuuteen jatkopohdittavaksi. Ennakkotehtävän kautta saadut ehdotukset jaoteltiin kymmeneen osa-alueeseen. Näitä osaalueita ja niihin kuuluneita ideoita ja ajatuksia käsiteltiin 6.9 tilaisuuden työpajassa. Työpajaan osallistui 60
henkilöä. Työpajan päätteeksi äänestettiin kolme keskeisintä tavoitealuetta. Näiksi nousivat: tiedon ja päätöksenteon avoimuus, palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys, kaikkien osallisuus.
Tämän jälkeen avattiin otakantaa.fi-keskustelu ajalle 6.9-30.9.2016. Otakantaa -keskustelun jälkeen teemoista keskusteltiin KANE:n (kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta) jäsenten kanssa. Uusi neuvottelukunta oli asetteilla, mutta ei vielä asetettu, joten keskustelu käytiin toimikautensa päättäneen neuvottelukunnan jäsenten kanssa. Tässä keskustelussa teemoihin nousi mukaan avoin maakunta. Neuvottelukunnan jäsenet pitivät tärkeänä, että avoimen hallinnon periaatteet ja teemat näkyvät maakuntauudistuksessa
ja maakuntien toiminnassa.
Seuraavaksi toimintasuunnitelman laadinnan tilanne esiteltiin ministeri Anu Vehviläiselle, joka on avoimen
hallinnon ohjelmasta vastaava ministeri (26.10.2016). Tämän jälkeen teemoista käynnistettiin keskustelu
Facebookissa. Tämä oli laadintaprosessin osista se, johon tuli kaikkein vähiten eli vain aivan muutama kommentti.
Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laadinnasta järjestettiin toinen avoin työpaja 23.11.2016. Tähän
työpajaan osallistui 40 henkeä, Tilaisuudessa kehitettiin teemojen (tässä vaiheessa julkisuus ja ymmärrettävyys ja avoin maakunta) pohjalta sitoumustavoitteita. Tilaisuudessa luodut tavoitteet laitettiin seuraavaksi
arvioitavaksi niiden tärkeyden ja toimeenpanomahdollisuuksien näkökulmasta sähköisellä ZEF-kyselyllä. Kyselyn tulosten pohjalta päädyttiin kymmeneen sitoumukseen, jotka laitettiin lausuntopalvelu.fi:hin lausunnoilla. Lausuntoja saatiin 46 kappaletta ja niiden pohjalta sitoumuksia muokattiin ja niiden määrä laski seitsemään, kun kolme sitoumusta yhdistettiin muihin sitoumuksiin. Vaikka sitoumusten määrä siis tässä vaiheessa väheni, niin kaikki sisällöt pysyivät mukana toimintasuunnitelmassa.
Lausuntokierroksen pohjalta muokattu suunnitelma esiteltiin ministeri Vehviläiselle, joka hyväksyi suunnitelman 17.3.2017. Tämän jälkeen suunnitelma lähetettiin OGP:hen. Laadintaprosessi kesti siis yhteensä viisi
ja puoli kuukautta syyskuun alusta 2016 maaliskuun puoliväliin 2017.
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Kuva 3 Toimintasuunnitelman teemat 2017-2019

4.

Toimeenpanon tilannekatsaus
Valmis tai etenee suunnitellusti
Käynnistynyt vasta tai myöhässä aikataulusta
Ei käynnistetty vielä tai tavoite jää toteutumatta

Toimeenpanon tilanne, elokuu 2018

Tilannekuva kuvastaa sitä, mikä osa toimeenpanosuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä etenee
suunnitellusti ja mikä osa on myöhässä tai vielä käynnistämättä. Toimenpiteet ovat keskenään eri
suuruisia. Lisäksi Suomen hallinnossa tapahtuu samanaikaisesti myös muita toimeenpanon sitoumusalueisiin liittyviä toimia. Tämä raportti kuvaa vain niitä toimenpiteitä, jotka ovat osa Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa.
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Ymmärrettävyys
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa ministeriöissä
Osa tämän tavoitteen toimeenpanoa on lasten oikeuksien päivän edelleen kehittäminen. Lasten
oikeuksien päivä järjestettiin 14. marraskuuta 2017 Helsingissä Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Tilaisuudessa kuultiin hallinnon ja tutkimuskentän puheenvuoroja ajankohtaisista lapsiasioista 100-vuotiaassa Suomessa. Tilaisuudessa käsitettiin myös sitä, mitä voidaan tehdä yhdessä, jotta lapsivaikutusten arviointi saataisiin nykyistä paremmin päätöksenteon työkaluksi. Vuoden 2018 päivän suunnittelu on käynnissä ja lasten oikeuksien ajankohtaispäivä järjestetään 16.11.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on suunnitelma TEAS-hankkeesta, jossa selvitettäisiin lasten ja
nuorten kuulemisen käytäntöjä ministeriöissä/lainsäädäntöhankkeissa. Hankkeen rahoitus on vielä
auki.

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden edistäminen
Osana avoimen hallinnon viikkoja järjestettiin Maahanmuuttajatyöpaja 7.maaliskuuta 2018. Keskustelussa keskityttiin erityisesti siihen, miten tukea niitä ihmisiä, joiden osallisuuden edellytykset
ovat kaikkein heikommat. Työpajassa pohdittiin muun muassa sitä, miten olemassa olevia osallisuudenmuotoja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat myös näiden ihmisten tarpeisiin. Työtä jatketaan
ensi vaiheessa keräämällä yhteen hyviä käytäntöjä, vahvistetaan asian esiin nostamista koulutuksissa ja lisätään avoimen hallinnon kehittämistyön yhteistyötä maahanmuutto- ja kotoutusasioiden
kanssa.

Vanhusneuvostopäivän 7.11.2018 suunnittelu on käynnissä. Vanhusneuvostopäivän aiheina ovat
maakunta- ja soteuudistus sekä vanhuuteen varautuminen. Päivässä on tarkoitus kuulla hyvistä
käytännöistä, ideoida ja innovoida vanhusneuvostojen toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Vanhusneuvostopäivään kutsutaan edustajat kaikkien kuntien ja maakuntien vanhusneuvostoista. Tilaisuus järjestetään vuosittain ja se valmistellaan yhteistyössä järjestöjen ja ministeriöiden kanssa.
Päivää on järjestetty aiemminkin, mutta nyt sen koordinaatiovastuu on siirtynyt avoimen hallinnon
ohjelmalle.

Toimintaohjelmakaudella kehitetään eteenpäin myös vanhusneuvosto- ja nuorisovaltuustoyhteistyömallia kuntien ja maakuntien käyttöön. Tarkoitus on jalostaa Hollolassa pidetyn päivän pohjalta
formaattia eteenpäin. Tämä työ ei vielä ole käynnistynyt.
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Eri osallisuusmuotojen käytön tukeminen
Avoimen hallinnon kokonaisuudesta laadittiin tiivis tukipaketti, jonka yhtenä osana on nostaa esille
eri osallisuusmuotoja. Tukipakettia on jaettu tähän mennessä noin 1000 kpl painettuna versiona.
Lisäksi tukipaketti on saatavilla avoinhallinto.fi – sivujen kautta.

Oikeusministeriö on aktiivisesti markkinoinut ja kouluttanut valtionhallinnon ja kuntien henkilökuntaa lausuntopalvelu.fi:n käyttöön. Oikeusministeriö ja ympäristöministeriö päättivät vuonna 2017,
että kaikki kyseisten ministeriöiden lausuntopyynnöt tehdään sähköisesti lausuntopalvelu.fi:ssä.
Myös muut ministeriöt ja eräät virastot ovat enenevässä määrin siirtyneet palvelun käyttäjiksi. Palveluun rekisteröityjen käyttäjien määrä on viimeisen vuoden aikana miltei kaksinkertaistunut. Palveluun on tällä hetkellä rekisteröitynyt 2386 organisaatiota ja 7111 henkilöä. Palvelussa oli vuonna
2016 29746 käyntiä ja 97463 katselukertaa ja vuonna 2017 76414 käyntiä ja 254275 katselukertaa.

Tukea ja koulutusta selkeään kieleen
Selkeästä virkakielestä on laadittu (Kotus ja HAUS) tunnin kurssi uuteen e-oppiva –oppimisympäristöön (www.eoppiva.fi). Kurssi on kaikkien julkisen sektorin toimijoiden hyödynnettävissä ajasta ja
paikasta riippumatta.

Tukea ja kokeiluja erilaisten viestintäkanavien käyttöön
Tavoitteena on yhteistyö eri toimijoiden kuten opetusmateriaalin valmistajat ja tubettaja(t) kanssa.
Ei vielä käynnissä.

Avoimen hallinnon pelin suunnittelu on käynnistynyt ja tavoitteena olisi saada pelin suunnittelu
valmiiksi 2018 loppuun mennessä.

Laaditaan ohje viestinnän saavutettavuudesta
Sivusto www.saavutettavasti.fi julkaistiin beta-versiona kesäkuussa 2018. Saavutettavasti.fi-sivusto
on suunnattu julkisen sektorin viestijöille ja muille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on kattavia käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi parantaa helposti. Toukokuussa 2018 järjestettiin työpaja, jossa käytiin läpi sivuston rakennetta ja testattiin käytännössä ohjeistusta.
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Sivustoa halutaan kehittää yhdessä käyttäjien kanssa. Sitä varten on perustettu oma facebookryhmä. Ohjeistuksen laajempaa viestintää ja suurempaa lanseerausta suunnitellaan syksyn 2018
alkupuolelle.

Julkisuus
Laajennetaan julkisuusperiaate koskemaan myös yhtiömuodossa tuotettavia julkisia palveluja
Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon turvaamiseksi yhtenä toimenpiteenä on laajentaa julkisuusperiaate koskemaan myös yhtiömuodossa tuotettavia julkisia palveluja. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, onko julkisuusperiaate nykyisessä muodossaan riittävän laaja ja tulkinta
ulotettavissa myös yhtiömuodossa tuotettaviin palveluihin. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Laaditaan ohjeistus siitä, miten avoimen hallinnon periaatteet sisällytetään palvelujen tuottajien kanssa
tehtäviin sopimuksiin
Tarkoituksena on myös laatia ohjeistus siitä, miten avoimen hallinnon periaatteet sisällytetään palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Tämän osalta laaditaan maakuntauudistuksen tiekarttaan ohjeistusta ja malleja palveluntuottajien sopimuksista vuoden 2018 loppuun mennessä.
Niin ikään nostetaan kampanjalla esille julkisuudesta koituvat hyödyt (näkökulmina esimerkiksi:
päättäjillä tarvittava tieto päätösten tekemiseen, julkisen sektorin tilivelvollisuus kansalaisille, yritysten tasapuolinen kohtelu). Myös kampanjointi on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 lopussa.

Vahvistetaan julkisuuslakiosaamista hallinnossa
Oikeusministeriö järjestää julkisuuslaista yhdessä HAUS:in kanssa kaksi kurssia vuodessa. Näiden
lisäksi talvella 2017-2018 on järjestetty valtioneuvoston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä julkisuuslakikoulutusta, jota oli mahdollisuus seurata myös verkon kautta. Uusi valtion digitaalinen oppimisympäristö eOppiva tarjoaa jatkossa mahdollisuuden laajentaa verkon kautta saatavilla olevaa
koulutusta.
Lisäksi vuoden 2018 lopussa tullaan laatimaan julkisuuslaista yksinkertainen muistilista valmistelijoille ja nostamaan esiin esimerkkejä siitä, miten julkisuus ja avoimuus hyödyttävät lainvalmistelua
ja päätöksenteon legitimiteettiä.
Toimintaohjelmakauden loppuun mennessä (6/2019) selvitetään mahdollisuutta tuoda julkisuuslain periaatteiden tuntemusta enemmän esiin jo 2. asteen koulutuksessa.
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Julkaistaan valtion hankintatiedot kansalaisille
Toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti valtion hankintatiedot julkaistaan nyt avoimena datana.
Palvelujen tietosisältönä ovat hankintojen julkiset tiedot, joista käy ilmi, mitä valtion organisaatiot
hankkivat ja mistä hankinnat tehdään. Palvelu (tutkihankintoja.fi) on avautunut syyskuussa 2017 ja
palvelua on kehitetty edelleen saadun palautteen avulla. Vuoden 2017 lopussa siihen on lisätty kieliversiot (ruotsi ja englanti), uudenlaisia valmiita havainnollistettuja raportteja ja avoimen rajapinnan luonti hankintatietoon.
Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia lisätä palvelussa olevaa tietoa. Selvitetään myös mahdollisuutta
julkaista myös kilpailutusta koskevat tiedot tässä palvelussa.

Avoin maakunta
Laaditaan maakuntahallinnosta selkeä kuvaus
Maakunta tutuksi – kampanja etenee. Uudistuksesta ja maakuntien toiminnasta viestimiseen on
luotu sivusto www.omamaakunta.fi. Maakuntien ja järjestöjen yhteistyöhön on laadittu opas yhteistyönä (OM/KANE, Kuntaliitto, Soste, P-K Sosiaaliturvayhdistys).
Heinäkuussa 2018 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja selvityshenkilö Tuija Braxin
laatima raportti ”Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa” (Sosiaali- ja terveysministeriön
raportteja ja muistioita 26/2018, sähköinen julkaisu: www.julkaisut.valtioneuvosto.fi). Selvityshenkilö arvioi tässä raportissa järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä uudessa sote-järjestelmässä. Tarkastelu koskee sellaisten yleishyödyllisten
yhteisöjen toimintaa, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Järjestöaihetta käsitelty maakuntauudistuksen muutostuen demokratia- ja osallisuusverkostossa.
Kukin maakunta rakentaa yhteistyötä järjestöjen suuntaan.

Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja toimintatavoista. Päivitetään avoimen hallinnon periaatteet yhteistyössä koskemaan myös maakuntahallinnon toimijoita.
Kuntaliiton, AKE -pilottien ja avoimen hallinnon yhteistyönä on järjestetty avoimen hallinnon koulutuksia. Pilottimaakuntia on 8 kpl. Koulutuksissa saman pöydän ääreen on koottu eri toimijoita. Koulutuksissa on hyödynnetty ja hyödynnetään avoimen hallinnon tukipaketin materiaaleja sekä kuntien ja muiden toimijoiden kokemuksia ja käytäntöjä.
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Viestinnästä
Avoimen hallinnon viestinnässä keskeisiä ovat olleet verkostotapaamiset, joita on järjestetty viisi, kuukausittain ilmestyvä sähköinen uutiskirje ja erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet. Maaliskuussa 2018 vietettiin
avoimen hallinnon viikkoa, jonka aikana viestintään erityisesti panostettiin. Osa viestintään tuolloin olivat
kumppaneilta (OGP, OECD, Oulun kaupunki, oikeusministeriö ja OKF) saadut videotervehdykset. Viikkojen
osana järjestettiin myös avoimen hallinnon treffit, joissa 11 eri avoimen hallinnon toimijaa esitteli avoimeen hallintoon liittyvää työtänsä (Kuntaliitto, Helsingin kaupunki, Kotus, OPSI/innovaatioverkosto, Hansel,
oikeusministeriö, VRK, avoindata.fi, maakunta – ja soteuudistus, etiikkatyö ja avoin hallinto). Avoimen hallinnon treffit oli vapaahenkinen, kaikille avoin messutyyppinen tapahtuma, jossa oli mahdollista virkistyä ja
saada vinkkejä ja käytännön työkaluja hallinnon avoimuuden edistämiseksi.

