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Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelman toimeenpanohankkeen hankeryhmän neljännen ko-
kouksen pöytäkirja. 

Aika  14.2.2018 klo 12.00–14.00 
 
Paikka  Jakovara, Mariankatu 9 
 
Osallistujat  (x) Katju Holkeri, finanssineuvos, VM   Puheenjohtaja 
  (x) Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, VM 

(x) Suvi Savolainen, ylitarkastaja, VM 
(x) Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 
(x) Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö 
(x) Merja Niemelä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, Oulun kaupunki 

‒ Varajäsen Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö, Oulun kau-
punki 

() Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen mielenterveysseura ry Kan-
salaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANE:n jäsen 

‒ Varajäsen Kristiina Kumpula, SOSTE Suomen sosiaali ja ter-
veys ry valtuuston puheenjohtaja, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunnan KANE:n puheenjohtaja 

() Petri Rinne, puheenjohtaja, Suomen kylätoiminta ry 

‒ Varajäsen Tuomas Perheentupa, kehittämisjohtaja, Suomen ky-
lätominta ry 

() Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen yrittäjät 
() Abdirahim Hussein, puheenjohtaja, Moniheli ry 

‒ (x)Varajäsen Riitta Salin, toiminnanjohtaja, Moniheli ry 
(-) Virpi Dufva, toiminnanjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 
(Valli ry) 

‒ Varajäsen, Sanna Kaijanen, kehittämispäällikkö, Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liitto ry (Valli ry) 

(x) Liisa Partio, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto 
(-) Hanna Wass, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto 
(-) Jyrki Räikkä, toimittaja, Helsingin seudun journalistit, Helsingin sanomat 
(x) Liisa Tiainen, vastaava asiantuntija, Vanhustyön keskusliitto 

- Teija Mankkinen, kehittämisjohtaja, Vanhustyön keskusliitto 
  (x) Jenni Ala-Peijari, assistentti, VM  sihteeri 
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Pöytäkirja 
 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00 

 
2. Avoimen hallinnon viikot 5.-16.3 

 
Avoimen hallinnon viikot järjestetään ensimmäistä kertaa osana kansainvälisiä avoimen hallinnon viik-
koja. Tänä vuonna testaamme miten viikot sujuvat ja järjestämmekö viikot myös tulevina vuosina. 
Avoimen hallinnon järjestämiä tapahtumia on yhteensä neljä. Tapahtumista Kelan virkamiesverkosto 
tapaaminen on tarkoitettu virkamiesverkoston jäsenille ja kolme muuta tapahtumaa ovat avoimia kai-
kille. Tarkoitus on myös kannustaa muita järjestämään omia aihepiiriin liittyviä tapahtumia. Avoimen 
hallinnon viikkojen viestinnässä harkinnassa oli erillinen uutiskirje. Todettiin kuitenkin, että uutiskir-
jeitä saattaa tulla liian paljon. Kuntaliitto lupautui twiittaamaan sekä mainostamaan omassa uutiskir-
jeessään. Muuten viikkoja on mainostettu lähettämällä kutsuja sähköpostitse ja mainostamalla niitä 
avoinhallinto.fi -sivulla. 
 
Viikkojen aikana olevat tapahtumat:  
 
Kelan virkamiesverkostotapaaminen 6.3 
Suunnattu virkamiesverkoston jäsenille. Avoimen hallinnon työvaliokunnassa sovittiin, että virkamies-
verkoston tapaamisiin tultaisiin lisäämään avoimen hallinnon näkökulmaa ja vuorovaikutusta niin, että 
tapaamisissa keskusteltaisiin, mitkä ovat olleet esteitä avoimen hallinnon näkökulmasta.  
 
Maahanmuuttajatyöpaja 7.3 
Maahanmuuttajatyöpajan tarkoituksena on maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen. Työpajan si-
sältö ei ole kokonaan vielä ratkennut, mutta ainakin on tulossa muutamia esityksiä ja työpajatyyppistä 
työskentelyä. Vaikuttamisen mahdollisuuksia olisi tarkoitus esitellä konkreettisilla esimerkeillä, esimer-
kiksi pohtimalla, mitkä ovat erilaisia vaikuttamisen keinoja. Ilmoittautumisessa on esitetty seuraavat 
kysymykset joiden pohjalta olisi tarkoitus työstää työpajan sisältöä.  
1.Asia, johon haluaisin vaikuttaa, mutta en tiedä miten (esim. lapsen koulun kieliopetuksen valikoima, 
jalkakäytävien valaistus, ajokortin hinta…) 
2.Vaikuttamiskanava, jonka käytöstä haluaisin tietää enemmän (esim. äänestäminen vaaleissa, yhtey-
denpito päätöksentekijöihin, kansalaisaloite, kansalaisjärjestöt…)  
 
Avoimen hallinnon treffit 9.3 
Avoimen hallinnon treffien tarkoituksena on olla messuhenkinen tapahtuma, jossa on esillä eri avoi-
men hallinnon toimijoita. Avoimuutta olisi tarkoitus esitellä eri näkökulmista. Esimerkiksi ymmärrettä-
vämpää virkakieltä Kotukselta, demokratiapalveluita OM:stä, Hanselilta tutkihankintoja.fi sivustojen 
esittelyä, Helsingin kaupungilta osallisuuspelin esittelyä, väestörekisterikeskuksen avoindata palvelun 
esittelyä sekä innovaatiotyön esittelyä. Päivi Kurikka ehdotti, että kuntaliitosta voitaisiin olla mukana 
heidän omalla osallisuuspelillään. Videotervehdyksiä on tulossa muun muassa, OGP:n Helen Turekilta, 
OECD:n Alessandro Bellantoni, Teemu Ropposelta Open Knowledge Finlandilta ja oikeuskansleri Tuo-
mas Pöystiltä.  
 
Luottamustyöpaja 13.3 
Luottamustyöpaja idea lähti siitä, miten luottamuksen vahvistamisteemaa voisi käsitellä.  Hanna Wass 
oli halukas tekemään yhteistyötä luottamustyöpajan kokoamista varten. Yhteistyössä on ollut mukana 
myös Isak Vento Helsingin yliopistolta ja Elina Kestilä-Kekkonen Turun yliopistolta. Tarkoitus on lähes-
tyä luottamuksen tematiikkaa tutkimuksen pohjalta ja pohtia sitä, miten luottamusta voisi parantaa. 
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Tavoitteena on luottamuksen vahvistaminen. Vaikka Suomessa luottamus hallinnollisiin toimijoihin on 
korkea, oli Suomi kuitenkin OECD:n tutkimuksen mukaan suurin laskija. Tällöin luottamuksen vahvista-
misen teema on ajankohtainen. 
 
Kuntaliitossa järjestetään 13.3 Kuntademokratiaverkoston tapaaminen, jossa sivutaan luottamustee-
maa. Teemana on rakentava dialogi ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri. Koska tapahtumissa on 
sama tematiikka voisi tulevaisuudessa miettiä olisiko tilaisuuksia mahdollisuus joko yhdistää tai järjes-
tää eri ajankohtina, koska samoja toimijoita voisi kiinnostaa kummatkin tapahtumat.  
 
 
 

3. Loppuvuoden ohjelma 
 
12.4   PGC- Youth engagement session 
 
23.4   Virkamiesverkosto Suomenlinnassa 
 
16.5 Valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun vuotui-

nen yhteisseminaari otsikolla ”Kun henki on vahva, niin vähäkin työ riittää maail-
man luomiseen”- Luottamus yhteiskunnan voimavarana. 

 
18.5   Virkamiesverkosto Kotuksessa 
 
31.5   Hankeryhmän kokous 
 
16.-20.7.2018  Pori Areena 
 
17. -19.7.2018  OGP Summit 
 
IV toimintasuunnitelman suunnittelu käynnistyy 
 
5.-6.9.2018  Avoimen hallinnon koulutus 
 
3.-4.10.2018  Hyvä ikä- messut 
 
9.10.2018 Demokratiapäivä 

 

7.11.2018  Vanhusneuvostopäivä 
 
16.11.2018 Lapsen oikeuksien päivä 
 
Marras- joulukuu  Joulupuurotapaamiset 
 
Ministeriön ja ministeriön hallinnon alle kuuluvien virastojen väliset joulupuuro tapaamiset ovat ko-
ettu todella hyödyllisiksi kanaviksi virastojen ja ministeriön välisen tiedon jaon kannalta. 

 
 

4. Seurannan ja analysoinnin kehittäminen 
Avoimen hallinnon toimintaan tulee mukaan valtiovarainministeriöstä Ari Holopainen sekä Pauliina 
Pussinen. He osallistuvat osaltaan seurannan ja analysoinnin kehittämiseen koskeviin kysymyksiin. Tär-
keitä seurannan kehittämiskohteita ovat miten saamme tapahtumista varsinaisen tietosisällön talteen. 
Minkälaista tietoa meillä on mahdollista kerätä ja missä muodossa.  
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Keskustelimme myös vaikuttavuuden mittaamisen haasteellisuudesta. Niklas Wilhelmsson totesi, ettei 
aina voi odottaa vaikuttavuutta lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi siitä kuinka empiirisen maailman muu-
tokset vaikuttavat vaaliäänestykseen. Läpileikkaavien aiheiden vaikuttavuutta on aina vaikea arvioida.  
 

5. Muut mahdolliset asiat 
 
 

Kuntademokratiaindikaattorit 2017, julkaistaan 22.2.2018. Linkki julkaisuun:  
http://oikeusministerio.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-259-680-2 
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