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Avoin hallinto tarkoittaa hallinnon 

toimien läpinäkyvyyttä, hallinnon tiedon 

ja palveluiden saatavuutta, hallinnon 

vastaanottavaisuutta uusille ideoille, 

vaatimuksille ja tarpeille.



Miksi avointa hallintoa edistetään?

 Lisätään kansalaisten luottamusta hallintoon

 Kasvatetaan osallisuutta ja osallistumista

 Avataan julkisen hallinnon toimintaa ja tietoa 

yhdessä muiden kuntien, ministeriöiden ja  

virastojen kanssa

 Varmistetaan kansalaisten ja 

kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua 

yhteiskunnan kehittämiseen

 Torjutaan korruptiota
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Arvopohja Lakiperusta
Jatkuva 

kehittäminen

Avoin hallinto

Lakipohja, arvot ja jatkuva kehittäminen



OECD:n Avoimen hallinnon periaatteet tiiviisti

1. Kaikilla hallinnon osa-alueilla ja tasoilla

2. Tukena lainsäädäntö, ohjeistus, opastus ja valvonta

3. Varmistetaan onnistunut toimeenpano

4. Koordinoidaan yli organisaatiorajojen

5. Tavoitteilla seuranta-, arviointi- ja oppimismekanismit

6. Viestitään aktiivisesti

7. Dataa ja tietoa saatavilla maksutta

8. Tasa-arvoiset mahdollisuudet saada tietoa ja tulla 

kuulluksi

9. Innovatiivisia tapoja osallisuuteen

10.Asteittaisesti avoimesta hallinnosta kohti avointa valtiota

Linkki koko suositukseen

https://avoinhallinto.fi/assets/files/2018/03/OECD_tietokortti_periaatteet_avoin-hallinto-002-1.pdf


Ymmärrettävyys, selkeä hallinto ja selkeä kieli

 Jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteisten asioiden 

käsittelyyn ja kehittämiseen

 Selkeä kieli säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta

 On myös hallintolaista tuleva velvoite

 Selkeys, asiallisuus, ymmärrettävyys

 Visualisointi (kuvat, kuviot, videot, kaaviot ja taulukot)

• Tavoitteet kielen laadulle

• Helppolukuisuus

• Kenelle teksti on tarkoitettu

• Ohjeita ja koulutusta

• Koelukijoita

• Myös selkokieltä tarvitaan



Viestintä

 Viestinnän periaatteet pohjautuvat 

perusoikeuksiin

 Muutosten toimeenpano vaatii oikea-aikaista ja 

ymmärrettävää viestintää

 Ajantasaisuus

 Tarvittavat taidot ja työalue

 Jokainen viranhaltija on viestijä

 Johdolla erityisrooli

 Säännöllinen sidosryhmäyhteistyö
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Avoin data

 Tietojärjestelmät ja – varannot.

 Onko aineistoja, jotka voisi avata?

 Avoindata.fi

 Muista tekijänoikeudet, henkilötiedot tai muu 

salassa pidettävä

 Datan avaaminen antaa mahdollisuuksia 

hyödyntää sitä

 Tukee aktiivista kansalaisuutta lisäämällä 

hallinnon läpinäkyvyyttä
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Osallisuus

Paljon tehty - paljon tekemättä

Arviointi, oppiminen ja aitous

Sisäinen osallisuus

Halu osallistua

ja mahdollisuus

Ei halua osallistua, 

vaikka mahdollisuus

Halu osallistua, 

mutta ei mahdollisuutta

Ei halua osallistua, 

ei mahdollisuutta



Arviointi

 Heikoin lenkki?

 Pohja edelleen kehittämiselle

 Osaksi normaalia toiminnansuunnittelua ja 

arviointia

 Itsearviointi - > tarkistuslista

 Hyödynnä myös vertailutietoja

10



 Alkoi 2011

 Suomi liittyi 2013

 Nyt yli 70 kumppanuusmaata ja 15 alueellista 

toimijaa ja 1000 järjestöä



Mitä Open Government Partnership 

tarkoittaa Suomessa ?

 Olemassa olevaa 

työtä yhteen

 Uusia 

kumppanuuksia

 Panostusta 

heikoimpaan 

kohtaan –> 

kansalaisten 

osallisuus

 Kansalliset 

toimintasuunnitelmat 



Julkisuus

Ymmärrettävyys

Osallisuus

Avoin toiminta

Hallinto 

mahdollistajana

Avoin data

Viestintä

Luottamus



Ymmärrettävyys

Avoin 
maakunta

Julkisuus

III 2017-2019



Suomen III 

toimintaohjelman 

sitoumukset

1. Tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua.

2. Huolehditaan siitä, että hallinnon valmistelemista uudistuksista ja 

palveluista on saatavilla selkeä ja ymmärrettävä kuvaus.

3. Laajennetaan julkisuusperiaatetta yhtiöitettäviin julkisiin palveluihin.

4. Vahvistetaan julkisuuslakiosaamista hallinnossa. 

5. Julkaistaan valtion hankintatiedot kansalaisille. 

6. Laaditaan maakuntahallinnosta selkeä ja ymmärrettävä kuvaus sekä 

viestitään selkeästi mikä maakuntauudistuksessa muuttuu ja miksi.

7. Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille koulutusta avoimen 

hallinnon periaatteista ja toimintatavoista.
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teemaa
7 

peri-

aatetta

Tieto- ja kokemuskortteja

7 Sitoumusta

100 jäsentä 

virkamies-

verkostossa

200 jäsentä 

Kuntademokratia-

verkostossa

12 x vuosi

uutiskirje

Kane

Hankeryhmä

Tiimi

III:s 

toimintaohjelma 

2017-2019

@Avoinhallinto

Avoinhallinto@vm.fi

www.avoinhallinto.fi

Avoimen hallinnon tukipaketti 



POWER POINT -
KARAOKE



AVOIN MAAKUNTA



OSALLISTUMINEN



KUULEMINEN



SELKEÄ KIELI



YMMÄRRETTÄVYYS



AVOIN TIETO



OSALLISTUJAN ERILAISET TARPEET



JULKISUUS



UUDENLAISET OSALLISTUMISEN TAVAT



ERITYISEN HAAVOITTUVASSA 
ASEMASSA OLEVAT



Kiitos!


