
Stödpaket för  
öppen förvaltning



Checklista för öppen förvaltning
Alla på ämbetsverket känner till principerna för öppen förvaltning. 

Vi använder ett klarare språk.

Vi erbjuder material på klarspråk. 

Vi använder visualisering för att göra ämbetsverkets dokument mer lättfattliga.

Ämbetsverket har en tillgänglig webbplats.

Alltid när vi startar ett projekt planerar vi också hur medborgarna ska kunna delta i 
beredningen av ärendet.

Vi utnyttjar olika metoder för deltagande för att kunna tillgodose människors olika 
behov och kompetenser.

Vi ser till åtkomst och tillgänglighet, även vid elektroniskt samråd.

Vi använder delaktighetsmetoder som är anpassade efter målgrupp och ärende.

Vi använder tjänsten Dinåsikt.fi vid beredningen.

Vi använder Utlåtandetjänsten vid beredningen. 

Vår organisation har lämnat ut öppna data. 

Vi har tagit fram användarinstruktioner om öppna data.

Vi har utvärderat funktionen av våra delaktighetsmetoder och utvecklat dem utifrån 
utvärderingarna.

Kontakta oss på http://avoinhallinto.fi/pa-svenska/ avoinhallinto@vm.fi



Öppen 
Förvaltning



Vad är öppen förvaltning?
Öppen förvaltning betyder att

 › förvaltningens verksamhet är transparent

 › förvaltningens information och tjänster är tillgängliga

 › förvaltningen är lyhörd för nya idéer, krav och behov.

Öppen förvaltning är en handlingsmodell för en mer högkvalitativ demokrati som bättre 
tillgodoser människornas behov. 
 

Varför utvecklas öppen förvaltning?
 › För att stärka medborgarnas förtroende för förvaltningen.

 › För att främja medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter  
 att delta i samhällsutvecklingen.

 › För att säkerställa transparensen i förvaltningens verksamhet genom  
 att ge åtkomst till information.

 › För att förebygga korruption.



Principer  
för öppen  

Förvaltning



Gemensamma principer för öppen  
förvaltning

 › MEDBORGARENS RÄTTIGHETER  
 Vi stärker medborgarnas rätt till information samt delaktighet i utvecklingen av    
 gemensamma lösningar och tjänster. Vi informerar om ärenden som är under beredning  
 redan i ett tidigt skede så att med borgarna verkligen har möjlighet att påverka lösningen.

 › ÖPPENHET
Vi tillhandahåller information om förvaltningens verksamhet och gör förvaltningens  
datalager tillgängliga på ett jämlikt sätt. Informationen är lättillgänglig och lättanvänd.

 › ANSVAR
Vi ser till att medborgarnas åsikter beaktas i de olika skedena av beredning och     
verkställande. Vi informerar tydligt i förväg om de olika skedena, målen och  
begränsningarna när det gäller samråd och delaktighet. Vi ser till att den information  
som tillhandahålls är korrekt och aktuell.

 › OMFATTNING
Vi erbjuder alla medborgare möjlighet att delta i beredning och utveckling av ärenden. 
Vi använder såväl olika traditionella tillvägagångssätt som elektroniska kanaler för    
delaktighet och tillhandahållande av information.

 › SAMORDNING
Vi bereder ärenden tillsammans med olika aktörer inom förvaltningen så att vi kan    
undvika överlappningar, motsättningar och splittring i beredningen.

 › RESURSER
Vi skapar en organisationskultur med en öppen förvaltning där vi har tillräcklig     
kompetens och resurser för en öppen beredning med hjälp av elektroniska och     
traditionella metoder.

 › UTVÄRDERING OCH KONTINUERLIG UTVECKLING 
Vi utvärderar regelbundet verkställandet av en öppen förvaltning och utnyttjar     
utvärderingarna vid planering av utvecklingsåtgärder. Vi har lyckats när medborgarna    
kan vara övertygade om att de har blivit hörda.

Det är en hedersfråga för oss som arbetar inom förvaltningen att se till att vi följer principerna  
för öppen förvaltning.



Lagstiftning



Lagstiftning
Öppenhet och deltagande stöds i lagstiftningen speciellt genom den reviderade grundla-
gen, offentlighetslagen, förvaltningslagen och kommunallagen.

 › Grundlagens 2 § innehåller följande bestämmelse som betonar medborgarnas  
 delaktighet: ”Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka  
 samhällets och livsmiljöns utveckling.”

 › Offentlighetslagen ger medborgarna och medierna rätt att hämta information ut myn-   
 dighetsdokument. Myndigheters dokument är enligt lag i princip offentliga om inga  
 särskilda grunder föreligger för att sekretessbelägga dem. I lagen åläggs också myndig-  
 heterna att aktivt sprida information.

 › Förvaltningslagen betonar medborgarnas rätt att få information från myndigheterna och  
 uttala sig om ärenden som har generella och omfattande konsekvenser. I bestämmelsen  
 om förvaltningslagens syfte betonas öppenhet och en god informationshantering i  
 myndigheternas verksamhet samt enskilda människors att övervaka den offentliga   
 maktutövningen och användningen av offentliga medel.

 › Kommunallagen ålägger kommunerna att se till att invånarna har förutsättningar att   
 delta i och påverka kommunens verksamhet.

Dessutom innehåller speciallagstiftningen (t.ex. ungdomslagen) bestämmelser om öppen-
het och deltagande på olika områden.
 
www.finlex.fi



Gemensamma 
värderingar



Öppen förvaltning främjas utifrån en gemensam värdegrund  
för förvaltningen. Kompetensen på detta område ska utvecklas 
kontinuerligt. 

Gemensamma värderingar:

 › Effektivitet

 › Öppenhet

 › Kvalitet och gedigen sakkunskap

 › Förtroende

 › Betjäningsprincipen 

 › Opartiskhet och oberoende

 › Jämställdhet

 › Ansvar

 › Innovation



Värderingar i 
vardagen





Klarspråk



Klarspråk
Varför?

 › Medborgarna kan medverka i utvecklingen och behandlingen av gemensamma ärenden   
 när de förstår vad det handlar om.

 › Ett gott myndighetsspråk sparar tid och energi för medborgarna och höjer  
 myndigheternas effektivitet.

 › Enligt förvaltningslagen ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt   
 språk.  

 » Anvisningar, kundbrev
 » Webbplatser
 » Rapporter, utredningar, promemorior

Vad?
 › Ställ tillsammans upp mål för språkets kvalitet och organisera arbetet enligt dem.

 » Gör texten lättläst.
 » Ta bort onödig text.
 » Tänk alltid på vem du skriver för.

 › Ge anvisningar och utbildning i att skriva.
 » Lägg på intranätet in en länk till en klarspråkssida.
 » Gör till en vana att kommentera varandras texter.

 › Gör speciellt texter som riktar sig till allmänheten klara och tydliga.
 » Låt kunder provläsa texter.

 › Publicera de viktigaste texterna också i en klarspråksversion. 

Språkinstitutet har information om klarspråk på  Språkinstitutet har information om klarspråk på  
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/klarsprak



•  Visualisering    
och infografik



Visualisering och infografik

Varför?
 › Visualisering och infografik gör informationen åskådlig.

 › Koncentrerad presentation av den väsentligaste informationen.

Hur?
 › Visualiseringsmetoder är bland annat bilder, figurer, video, diagram och tabeller.

Vad?
 › Använd infografik för att förtydliga, koncentrera och sammanfatta ärendet  

 och budskapet.
 » I olika dokument, som rapporter och presentationer
 » På webbplatser och sociala medier

 › Skapa korta videoklipp.
 » Mobiltelefonskvalitet går oftast bra.



Tydlig  
  förvaltning



Tydlig förvaltning
Varför?
Medborgarna och företagen har rätt att veta hur förvaltningen fungerar.

 › På vilket sätt förvaltningens beslutsfattande är organiserat.

 › Vilka myndigheter som ansvarar för olika uppgifter.

 › Var medborgarna och företagen kan få de tjänster som de behöver.

Vad?
 › Beskriv organisationens uppgifter, tjänster och uppbyggnad i en omvärldskontext.

 › Lägg in en beskrivning av tjänsterna på suomi.fi och dess databas över tjänster.

 › Se till att informationen också når dem som inte har tillgång till elektroniska verktyg.

 › Testa att beskrivningen är begriplig genom att fråga medborgare, kunder och expert.

 › Var noga med att välja nya namn på organisationer och tjänster i samband med  
 förändringar. 

Språkinstitutet har anvisningar om offentliga namn på
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/namnhjalp



Kommunikation



Kommunikation
Varför?

 › Principerna för kommunikation bygger  
 på de grundläggande rättigheterna

 » yttrandefrihet, likabehandling, rätt att  
  delta och påverka, rättssäkerhet, rätt  
  till eget språk och egen kultur.
 › Förändringar ska genomföras i kombina- 

 tion med rättidig och begriplig kommuni- 
 kation.

Rekommendationen om statsförvaltningens  
kommunikation finns på 
http://vnk.fi/sv/rekommendationen-om- 
statsforvaltningens-kommunikation

Vad?
 › Aktuell och lättfattlig webbplats
 › Mediemeddelanden
 › Seminarier för intressenter

 » Evenemang
 » Webbinarier
 » Deltagande i andra arrangörers  

  evenemang
 › Sociala medier som Twitter, Facebook,  

 Instagram 
 
När ni har valt kanalerna ska ni se till att   
vara synliga på dem.

Hur?
 › Se till att tjänstemännen har de  

 färdigheter och verktyg som de behöver  
 för kommunikationen.

 » Den högsta ledningen är  
  organisationens ansikte utåt och  
  ansvarar för organisationens  
  kommunikationskultur.

 » Varje tjänsteman sköter  
  kommunikationen om de frågor som  
  hör till det egna ansvarsområdet, med  
  stöd av organisationens kommunika- 
  tionsexperter.

 › Tänk på följande när ni planerar  
 kommunikationen:

 » Rätt tid
 » Olika gruppers behov och särdrag
 » Användning av olika  

  kommunikationsmedel och -kanaler

 › Etablerat samarbete med intressenter
 » Regelbundet och målinriktat



Olika behov för 
delaktighet



Olika behov för delaktighet
Varför?
Alla människor har inte samma möjligheter att delta. Det är viktigt att man når ut även till 
dem som inte aktivt söker möjligheter att påverka i gemensamma frågor.

Vad?
Se till att alla har lika möjligheter att delta. Se speciellt till att interaktionen inte begränsas 
till de etablerade intressenterna.

Hur?
 › Tänk på människors olika behov och färdigheter när ni planerar för olika sätt att delta.

 › Gör inga generaliseringar på basis av ålder, utbildning, bostadsort osv.

 › Tänk på tillgängligheten, även vid elektroniskt samråd.

Vill inte delta  
trots möjlighet

VILJA ATT DELTA

M
ÖJ

LI
GH

ET

Vill inte och har  
inte möjlighet

att delta

Vill och har
möjlighet att

delta

Vill delta
men har inte

möjlighet



Sätt att delta



Sätt att delta
Varför?
Ta med medborgarna redan i beredningen av ärenden. Med relevanta metoder med tanke 
på målgrupp och ärende får ni det bästa resultatet.

Vad?

Planera för samråd, deltagande och samutveckling redan i början  
av beredningen.

Utnyttja olika metoder, elektroniska verktyg och direkta möten.

Se till att förutom medborgarorganisationer även enskilda medborgare får 
möjlighet att delta och uttala sig.

Hur?
 › Arrangera direkta möten: evenemang, workshopar, kund- och medborgarpanel,  

 samrådsmöten, expertsamråd, popup-evenemang. Delta i andra arrangörers evenemang.

 › Använd tjänsterna på demokrati.fi, enkäter, webbtankesmedjor, webbinarier,  
 videomöten, sociala medier och samutvecklingsmetoder.

 › Dra nytta av goda exempel som finns i fakta- och erfarenhetskorten på  
 http://avoinhallinto.fi/pa-svenska/.fi.



Demokrati-
tjänster



Använd demokratitjänsterna vid  
beredning av ärenden

 › Dinåsikt.fi  är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas  
 och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. Tjänsten underlättar  
 medborgarinflytandet och informationstillgången, ökar transparensen i beredningen av   
 beslut och beslutsfattandet och förbättrar kvaliteten i dessa beslut.

 › Ungasideer.fi är en riksomfattande tjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag,   
 delta och påverka frågor som rör dem.

 › Invånarinitiativ.fi är en tjänst där kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de  
 kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av   
 andra.

 › Medborgarinitiativ.fi är en tjänst där medborgare kan lägga fram medborgarinitiativ   
 gällande förslag till en ny lag, lagändring eller upphävande av gällande lag.  
 Medborgarinitiativet tas upp till behandling vid riksdagen om minst 50 000 personer   
 stöder initiativet inom loppet av sex månader.

 › Utlåtande.fi är en webbplats som möjlighet till att elektroniskt begära och ge  
 utlåtande. Begäran om utlåtande kan publiceras av alla myndigheter. Alla organisationer  
 och medborgare har möjlighet att ge sitt utlåtande.

Varför?
 › Demokratitjänsterna har samlats på en webbplats där de är lätta att hitta och kan an  

 vändas gratis.

 › Lika möjligheter för alla att följa med beslutsfattandet om gemensamma frågor och att   
 delta i utvecklingen av samhället.

 › Separata kanaler för påverkan i utvecklingsprocessens olika skeden.



•  Gyllene regler   
för delaktighet



Gyllene regler för delaktighet
PLANERING

PROJEKT

BESLUTSFATTANDE

› Använde ett klart och entydigt språk.  
› Informera under varje skede.

Gör en bedömning.

Gör en sammanfattning – inkludera också  
synpunkter som inte ledde till någon förändring.

Se till att ha tillräckligt med tid för deltagandet.

Säkerställ att alla berörda och intresserade har
möjlighet att delta.

Tänk på möjligheten till deltagande i varje
projekt – ställ det i relation till projektets  
betydelse.



 Intern
 delaktighet



Intern delaktighet

Varför?
 › En organisation kan vara öppen utåt bara om man är öppna mot varandra inom  

 organisationen.

 › Medarbetarna ska ha en helhetsbild av organisationens verksamhet och grunderna  
 för verksamheten för att de ska kunna sköta sina uppgifter.

 › Öppenhet och delaktighet på arbetsplatsen höjer arbetsmotivationen.

Hur?
 › Lägg ut information om organisationens verksamhet på det interna nätet.

 › Ta med personalen i att utveckla verksamheten.

 › Ordna olika slags informella evenemang för att diskutera aktuella frågor och spåna nya   
 idéer.

 › Ge allmän tillgång till dokumenthanteringssystemet och delade mappar i så stor  
 omfattning som möjligt.



 Öppna data



Öppna data
Öppna data är information som producerats eller som administreras av offentliga organisa-
tioner, som finns fritt tillgängligt i maskinläsbar form och som kan bearbetas och återdistri-
bueras av vem som helst både i privat och i kommersiellt syfte.

Varför?
 › Öppna data ger möjligheter till användning av information där den behövs.

 › Öppna data stöder ett aktivt medborgarskap, samhällsforskning och  
 samhällsjournalistik genom att öka transparensen i förvaltningen. 

www.avoindata.fi

Vad?
 › Utred om organisationen har material som kan läggas ut som öppna data. Kartlägg  

 organisationens datasystem och datalager. Kartlägg också om det finns hinder för  
 användningen enligt lag mm.

 › Lägg ut öppna data på tjänsten avoindata.fi

 › Företag kan också lägga ut öppna data i tjänsten.

 › Kontrollera först att datainnehållet inte omfattas av tredjeparts upphovsrätt, eller  
 innehåller personuppgifter eller annan sekretessbelagd information enligt lag.



Utvärdering



Utvärdering
Varför?
De erfarenheter som erhålls genom användning av olika metoder för delaktighet bör  
utvärderas för att det ska vara möjligt att vidareutveckla dem.

Vad?
Se till att de metoder som används når ut till de rätta målgrupperna och fokuserar på de 
relevanta perspektiven på frågan.

Hur?
 › Gör utvärderingen till en del av den normala planeringen och utvärderingen  

 av verksamheten.

 › Använd checklistan för självutvärdering.

 › Utnyttja jämförelsedata från finländska och utländska källor.


