
Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies 

Valtiovarainministeriö

Mistä tiedämme kuinka avoimia olemme?

Miten mitata hallinnon avoimuutta?



Avoimen hallinnon periaatteet 
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Yhteensopivat tavoitteet

Tavoitteilla seuranta-, arviointi-

ja oppimismekanismit

Viestitään aktiivisesti



Arviointi

 Heikoin lenkki?

 Pohja edelleen kehittämiselle

 Osaksi normaalia toiminnansuunnittelua ja 

arviointia

 Itsearviointi - > tarkistuslista

 Hyödynnä myös vertailutietoja
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Tarkistuslista

 Avoimen hallinnon periaatteet tunnetaan 
virastossamme.

 Viraston käyttämää kieltä selkeytetty.

 Virastomme tarjoaa aineistoja selkokielellä.

 Virastomme asiakirjoja on selkeytetty 
visualisoinneilla.

 Virastomme verkkosivut ovat esteettömiä. 

 Aina, kun käynnistämme hankkeen 
suunnittelemme, miten kansalaiset voivat 
osallistua asian valmisteluun.

 Käytämme erilaisia osallistumisen tapoja, 
jotta ne vastaavat ihmisten erilaisia tarpeita 
ja kykyjä.

 Huolehdimme saavutettavuudesta ja 
esteettömyydestä, myös sähköisessä 
kuulemisessa.

 Hyödynnämme osallisuudessa 
kohderyhmien ja käsiteltävän asian 
kannalta oikeita menetelmiä.

 Olemme valmistelussa käyttäneet 
Otakantaa.fi –palvelua. 

 Olemme valmistelussa käyttäneet 
Lausuntopalvelua.

 Organisaatiossamme on avattu dataa.

 Avoimesta datasta on tarjolla ohjeistusta 
käyttäjiä varten.

 Olemme arvioineet käyttämiemme 
osallistumismenetelmien toimivuutta ja 
kehittäneet niitä arviointien pohjalta.

Ota yhteyttä: avoinhallinto.fi / avoinhallinto@vm.fi
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Avoimen hallinnon indikaattoreista
Millainen indikaattori? Mihin? (esimerkkejä) Mitä? (esimerkkejä) Mistä tieto? 

(esimerkkejä)

Panosindikaattoreita Onko avoimuus/osallisuus

strategiassa?

Onko määritelty tavoitteet?

Kyllä/Ei • Asiakirjoista/

nettisivulta

Avoimuutta/Osallisuutta

edistävät projektit

• Määrärahojen suuruus

• Henkilötyövuodet

• Osallistumiskanavien 

määrä

• Talous- ja 

henkilöstöhallinto

Prosessi- ja

tuotosindikaattoreita

Osallisuuden lisääminen

Selkokielisen materiaalin 

lisääminen

Visualisoinnin lisääminen

• Osallistuneiden määrä

• Selkokielisten tekstien 

määrä

• Visualisointien määrän 

kasvu (kuvat, videot, 

graafit)

• Osallistujalista

• Kysely 

organisaatioille

Tulosindikaattoreita Osallisuuden lisääminen

Selkokielisen materiaalin 

lisääminen

Visualisoinnin lisääminen

• Osallistujatahojen määrä 

(esim järjestöt, alueet)

• Kommenttien/lausun-

tojen/muutosten määrä

• Osallistujapalaute

• Asiakaspalaute/kyselyt

• Aineiston keruu

Vaikuttavuusindikaat-

toreita

Tavoitteena Luottamuksen

vahvistaminen

• Luottamus

• Paremmat palvelut

• Kysely/Tutkimus

• Asiakaskysely



7

Mitä muuta? Miten te arvioitte avoimuutta?



Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Heinäkuu
Elokuu Syyskuu

Toimintaohjelma 
2019-2023

Avoimen 
hallinnon tori

13.3.

Otakantaa – keskustelu 
15.4-15.5

Forssa
3.5

Kotka
17.5

Jyväskylä 
21.5

Haastatteluja

Pori 
16.-17.7

Helsinki

Lausuntopalvelu 

Toiminta-
ohjelma 
valmis

Valtio Expo 7.5

Facebook

Facebook

Nordic peer review
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Miten avoimuus voi parantaa ihmisten
elämää?

Mikä teille on tärkeää avoimuudessa?
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Avoimuus – kolme askelta

Meidän pitäisi ……

Voisimme …..

Tähän auttaisi ….
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Tavoite

Toimen-
pide

Idea -
innovaatio



Yhdessä tulevaan!
Kiitos


