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Ohjelma - Programme

• klo 10.00-10.30 Avoimen hallinnon ajankohtaiset asiat: avoimen 
hallinnon strategia — Finanssineuvos Katju Holkeri, 
valtiovarainministeriö

• klo 10.30-11.00 OECD Open Government Work — Policy Analyst 
Claire Mc Evoy and Policy Analyst David Goessmann , Open and 
Innovative Governance Division, Public Governance Directorate, OECD

• klo 11.00-11.40 Tutkihallintoa.fi – julkisen hallinnon yhteinen 
tiedonjakelukanava — Projektipäällikkö Anna Sirenius, Valtiokonttori





Avoimen hallinnon pysyvät työalueet



Strategian valmistelu 

• Luonnos on valmisteltu avoimen hallinnon työryhmässä, jossa 
mukana ministeriöitä, virastoja, Kuntaliitto, kuntia, kansalaisjärjestöjä 
ja tutkijoita.

• Strategia pohjaa muun muassa seuraaviin 
• Aluekierrostilaisuudet ja dialogit
• Kansalaisjärjestötapaamiset 
• Kysely hallinnolle -tulokset
• Poikkeusaikojen dialogien yhteenvedot
• Luottamusaineistot
• OECD:n avoimen hallinnon työn aineistot
• Aiemmat avoimen hallinnon IRM-arvioinnit 

Linkki OECD:n avoimen hallinnon suositukseen

https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/01/VM_Avoin_Hallinto_OECDn_suositukset_Tietokortti.pdf


VISIO



Avoin hallinto on vuoropuhelun 
vahvistaja yhteiskunnassa. 

 Tuodaan dialogit vahvemmin hallinnon toimintatavaksi ja 
vahvistetaan vuorovaikutuksellista ammattitaitoa julkisella 
sektorilla. 

 Kun erilaiset digitaaliset vuorovaikutuksen kanavat edelleen 
lisääntyvät, vahvistetaan julkisella sektorilla niiden toiminnan 
ymmärtämistä ja laajempaa sekä aktiivisempaa 
hyödyntämistä vuoropuheluun. 

 Kehitetään foorumeita, joilla vuoropuhelua ja yhteistä 
ymmärrystä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välillä voidaan 
lisätä. Huolehditaan että hallinnossa on hyvä ymmärrys 
kansalaisyhteiskunnan toimintalogiikasta sen eri rooleissa ja 
näiden muutoksista. 



Avoin hallinto edistää kaikkien 
oikeutta ymmärtää ja tulla 
ymmärretyksi. 

Tavoitteet 
 Suunnitelmallinen ja ennakoiva selkosuomen ja selkoruotsin (vielä 

selkeää virkakieltä helpompi kielimuoto) osaamisen ja määrän 
lisääminen julkisen sektorin organisaatioissa. 

 Hallinnon avoimuutta tuetaan viestinnällä, jossa tunnetaan ihmisten 
odotukset ja median käyttötavat. Julkisen sektorin organisaatioissa 
vahvistetaan ymmärrystä uudenlaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja 
viestintäkulttuurin muutoksesta. 

 Vahvistetaan julkisuuslain julkisuusmyönteistä noudattamista, niin että 
samalla varmistetaan tietosuojasääntelyn mukainen toiminta. Tuetaan 
hallinnon avoimuutta avaamalla julkiset rajapinnat, mikäli ei ole erityistä 
syytä pitää niitä suljettuna. Kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa 
itsestään tietojärjestelmiin kerätyistä tiedoista edistetään. 



Johtaminen ja osaaminen varmistavat 
kaikkien mahdollisuuden osallisuuteen. 

Tavoitteet
 Painotetaan osallisuuden johtamisessa erityisen haavoittuvassa 

asemassa olevien ihmisten osallistumismahdollisuuksien 
tukemista. Kehitetään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa 
niiden ihmisten kohtaamiseksi, joiden ääni ei muutoin tule 
kuulluksi. 

 Avoimuuden johtaminen vaatii rohkeaa ja avointa 
organisaatiokulttuuria. Johdon tehtävä on huolehtia avoimen 
hallinnon periaatteiden toimeenpanosta organisaatiossaan. Johdon 
on myös tärkeä tukea henkilöstöään ristipaineessa jonka 
kansalaisten kasvavat vaatimukset ja hallinnon rajalliset resurssit 
joskus aiheuttavat. 



Suomi on avoimen hallinnon 
aktiivinen edistäjä kansainvälisesti. 

Tavoite 

 Suomi tukee avoimen hallinnon 
kansainvälistä kehittämistä ja jakaa 
aktiivisesti tietoa avoimen hallinnon 
työstään. 



Kansalaispaneeli
• OECD selvittää kansalaispaneelin avulla 

kansalaisten näkemyksiä ja 
ratkaisuehdotuksia sananvapauden 
turvaamiseksi Suomessa 

• Paneelissa millaisilla toimilla julkisissa 
tehtävissä olevia henkilöitä voidaan suojata 
vihapuheelta, ja turvata henkilöiden vapaa 
mielipiteen ilmaisu.

• Paneeli on osa OECD:n käynnissä olevaa 
arviointia Suomen kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytysten vahvistamisesta sekä 
kansalaisten mahdollisuuksista osallistua 
julkiseen päätöksentekoon Suomessa.

• Kansalaispaneeli järjestetään helmikuussa 
2021. 

• Kansalaispaneelin tuloksia hyödynnetään 
OECD:n arvioinnin lisäksi myös muussa 
ministeriöiden valmistelutyössä.
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Poikkeusajan dialogit 
• Dialogit alkoivat huhtikuussa 2020 

• Tavoitteena tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä 
rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on 
elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

• Vuoden aikana keskusteluja on ollut yli 220 ja osallistujia yli 
1600. 

• Keskustelujen järjestäjiä on ollut noin 80.

• Kansalaisjärjestöjä, julkisen hallinnon toimijoita, 
seurakuntia, säätiöitä, oppilaitoksia jne. 

• Erätaukosäätiö, DialogiAkatemia ja VM vastaavat yhteenvetojen 
laatimisesta.

• VM vastannut niiden hyödyntämisestä hallinnossa. 
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