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Mitä on Open Government Partnership? 

OGP:n mukaan hallintojen tämän päivän keskeisiä haasteita ovat: 
  Julkisten palvelujen parantaminen 
  Integriteetin lisääminen 
  Julkisten resurssien tehokkaampi käyttö 
  Turvallisemmat yhteisöt 
  Yhteiskuntavastuun lisääminen 

Avoimen hallinnon kumppanuushanke OGP haluaa edistää, että  
maat sitoutuvat konkreettisesti avoimuuteen erityisesti seuraavilla alueilla  
  Läpinäkyvyys 
  Kansalaisten osallisuus 
  Tilivelvollisuus 
  Teknologia ja innovaatiot 
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Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli 
OGP käynnistettiin 20.9.2011 YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Aloitteen 
tekijöitä olivat Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Brasilian, Norjan, Indonesian, 
Meksikon, Phillippiinien ja Etelä-Afrikan hallinnot. 
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Miksi Suomi mukaan?  
Kansainvälisten arvioiden mukaan Suomen tulisi... 

Source: Working together to sustain success, OECD Public Governance Review on Finland, 2010 
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Avoin hallinto eli OGP- hanke Suomessa 
  Suomi ilmoitti keväällä 2012 halunsa liittyä 

avoimen hallinnon kumppanuuteen (OGP). 
  Suomi liittyi jäseneksi  huhtikuussa 2013 
  Jäsenyyden edellytys on laatia ensin Suomen 

oma avoimen hallinnon toimintasuunnitelma ja 
hyväksyä Avoimen hallinnon julistus 

  Toimintasuunnitelma pyriittiin tekemään niin 
osallistaen kuin mahdollista 

  Avoimia tilaisuuksia, avoimia kokouksia, 
nettikeskustelua, joukkoistamista 
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Mukana hankeryhmässä 
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Kerätyistä ideoista toimenpiteiden muotoiluun  
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Päätöksentekopro

sessi tehdään 

seurattavammaksi 

visualisoimalla 

Hallinnon	  tuo*amien	  
teks/en	  ymmärre*ävyys	  
testataan	  kansalaisilla	  ja	  
palvelujen	  käy*äjillä	   

Avataan	  ja	  julkaistaan	  uusia	  
/etovarantoja	  sekä	  muutetaan	  
nykyisiä	  konelue*avaan	  muotoon	  

Käynnistetään	  ilmoita	  esteestä	  
–	  kampanja,	  jossa	  voi	  ilmoi*aa	  
esteistä	  tai	  hidasteista	  
julkishallinnossa.	  	  

Avoin 
toiminta Selkeä kieli Avoin tieto 

Hallinto 
mahdollistaja

na 
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Suomen toimintaohjelman päätavoite 
Osallisuuden edistäminen 
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Avoin toiminta Näkyvyys 

Selkeä kieli Ymmärrettävyys 

Avoin tieto Tieto 

Hallinto mahdollistajana NYT 
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Avoin toiminta 
  Lisätään valmisteluprosessien avoimuutta  
  Painotetaan vuorovaikutusosaamista 

viranhaltijoiden ja virkamiesten työn- ja 
toimenkuvissa 

  Vahvistetaan ennakoivaa julkaisemista ja 
viestintää  

  Edistetään osallistuvaa budjetointia 
  Lisätään ICT:n ja sähköisen asioinnin kehittämisen 

avoimuutta ja asiakaslähtöisyyttä 
  Lisätään avoimia ja etäseurattavia kokouksia 
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Selkeä kieli 
  Hallituksen esityksistä laaditaan yleiskieliset otsikot ja 

tiivistelmät  
  Päätösten visualisointi 
  Virkamiehille ja viranhaltijoille järjestetään selkeän 

kielen, selkokielen ja visualisoinnin koulutusta 
molemmilla kotimaisilla kielillä  

  Hallinnon tuottamien tekstien ymmärrettävyys 
testataan kansalaisilla ja palvelujen käyttäjillä  

  Helpotetaan tiedon löytämistä ja ymmärtämistä 
  Selkeytetään asiakaskirjeiden ja päätösten 

ymmärrettävyyttä erityisesti silloin, kun käytetään 
vakiotekstejä (fraasipohjainen kirjoittaminen) 
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Avoin tieto 
  Avataan ja julkaistaan uusia tietovarantoja 

sekä muutetaan nykyisiä koneluettavaan 
muotoon 

  Avoimen datan ja tiedon käyttöehdot selkeiksi 
  Vahvistetaan henkilötietojen, tietosuojan ja 

avoimen datan yhteensovittamisen osaamista 
ja ymmärrystä (vrt. vahvistetaan kansalaisten 
oikeutta omiin tietoihinsa ja ”oikeutta olla 
anonyymi”) 
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Hallinto mahdollistajana 

  Kansalaisyhteiskunnan omaehtoisen 
toiminnan esteiden purkaminen 

  Virkamiesten aloitteellinen läsnäolo ja 
tavoitettavuus 

  Välineiden ja koulutuksen tarjoaminen 
järjestöille 
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Esimerkki kuntalain valmistelu 
  Ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi erillisen valmistelun, joka mahdollistaa 

internet-äänestämisen vaaleissa sekä kunnallisen kansanäänestyksen 
järjestämisen sähköisesti.  

  valmistellaan lähidemokratian vahvistamista alueellisten toimielinten mallin 
pohjalta. Kuntalakiin sisällytetään niin ikään mahdollistavia säännöksiä erilaisista 
kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-keinoista sekä käyttäjädemokratiasta. 

  Valmistelee lainsäädäntömuutokset, joilla mahdollistetaan kunnallisen 
kansanäänestyksen järjestäminen myös vaalien yhteydessä. Kansanäänestys 
säilytetään neuvoa-antavana. 

  Kuntalakiin on tarkoitus sisällyttää myös kunnan sähköiseen viestintään 
velvoittavia säännöksiä. 

  Lisäksi demokratiajaosto valmistelee uuteen kuntalakiin osallisuusstrategiaa 
osaksi kunnan muuta strategista suunnittelua. 

13 



14.11.2011 

Demokratiatunnustus 
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