Maaseutuviraston Avoin hallinto
-hankkeen toimintasuunnitelma
2017–2019

Avoin hallinto -hankkeen tavoitteena on kansalaisten luottamuksen kääntäminen nousuun ja
vakiinnuttaminen korkealle tasolle. Tämä on mahdollista vain, jos hallinnon rakenteet, toiminta,
palvelut ja uudistaminen ovat kansalaisille ymmärrettäviä ja osallisuus päätöksenteon valmisteluun,
palveluiden suunnitteluun ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen on mahdollista. Avoimen
hallinnon edistämisen tulee olla osa kaikkea hallinnon toimintaa ja uudistustyötä.
Suomessa avoimen hallinnon toimintaohjelma koskee koko julkista sektoria. Kolmannen
toimintaohjelman alkaessa käynnissä on mittavia hallinnon uudistushankkeita. Muutokset ja niiden
lopputuloksena syntyvä uudenlainen hallinto tulee pystyä kuvamaan ja kertomaan selkeästi ja
ymmärrettävästi. Samoin on tärkeää, että maakuntahallinto alusta alkaen myös käytännön tason
toiminnassa ja asenteessa on mahdollisimman avoin. Avoimuus ja julkisuus kulkevat käsi kädessä.
Suomen Avoimen hallinnon III toimintaohjelmalla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat
vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Teemojen alla on yhteensä
seitsemän toimeenpantavaa sitoumusta.

Sitoumukset

Tuetaan kaikkien
mahdollisuutta osallistua

Huolehditaan siitä, että
hallinnon valmistelemista
uudistuksista ja
palveluista on saatavilla
selkeä ja ymmärrettävä
kuvaus

Julkaistaan valtion
hankintatiedot kansalaisille

Laajennetaan
julkisuusperiaatetta
yhtiöitettäviin julkisiin
palveluihin

Laaditaan
maakuntahallinnosta selkeä
ja ymmärrettävä kuvaus sekä
viestitään selkeästi, mikä
maakuntauudistuksessa
muuttuu ja miksi

Vahvistetaan
julkisuuslakiosaamista
hallinnossa

Järjestetään
maakuntahallinnon
toimijoille koulutusta
avoimen hallinnon
periaatteista ja
toimintatavoista

Maaseutuvirasto on sitoutunut edistämään avointa hallintoa toiminnassaan. Toimenpiteet ajoittuvat
syyskuusta 2017 ohjelmakauden loppuun heinäkuuhun 2019.

Toimenpide
Tutkihankintoja.fi
Laaditaan intranetiin Avoin hallinto -sivu
- Avoimen hallinnon
toimintaohjelma ja -suunnitelma
- Avoimen hallinnon kuulumiset uutiskirjeet

Ajankohta
Teema / Sitoumus
Syyskuu 2017, jatkuva Julkaistaan valtion
hankintatiedot kansalaisille
Lokakuu 2017,
jatkuva

Kansallisesti rahoitettujen yli 60 000
euron maatalousinvestointien julkaisu

Marraskuu 2017

Julkisuus

Laaditaan mavi.fi-sivustolle Avoin
hallinto ja avoin data -sivusto: Mavin
avoimen hallinnon toimintasuunnitelman
julkaisu

Joulukuu 2017

Avoimen hallinnon puheenjohtajan
haastattelu intranetiin

Kevät 2018

OmaData-hankkeen kartoitus Mavissa

Kevät 2018

Pyydetään lapsia piirtämään
maatalousaiheisia kuvia (esim. messuilla)

Kesä 2018

Pyydetään lapsia kertomaan, mitä
maataloushallinnon sanat tarkoittavat
(somesisältö)
Blogiteksti avoimen hallinnon
toimenpiteistä

Joulukuu 2018

Tietoiskuja avoimen hallinnon
periaatteista
- Mavi-info
- Hallintokumppanit

Jatkuva

Avoimen hallinnon asioiden nostot
somessa

Jatkuva

Kehitetään ja ylläpidetään selkeää ja
ymmärrettävää kielenkäyttöä virkakielen
kehittämissuunnitelman mukaisesti

Jatkuva

Selkeys/ selkeä kieli

Ylläpidetään palvelukuvauksiamme
Suomi.fi-palvelussa ja sen

Jatkuva

Selkeys/ selkeä hallinto

Lasten osallisuus

Syksy 2018

palvelutietovarannossa
Lyhyitä videopätkiä esim. Mavin
johtoryhmästä, EMMA-hankkeesta tai
Mavi-infosta
Viestitään virastofuusion yhteydessä
Ruokaviraston tehtävistä selkeästi ja
ymmärrettävästi

Jatkuva

Selkeys/ visualisointi ja
infografiikka

Jatkuva

Käytämme verkkosivuillamme ja
asiointipalveluissamme selkeää
virkakieltä
Viestitään tulevan ohjelmakauden
uudistuksista ymmärrettävästi

Jatkuva

Ymmärrettävyys: hallinnon
valmistelemista uudistuksista
ja palveluista on saatavilla
selkeä ja ymmärrettävä kuvaus
Oikea-aikainen ja
ymmärrettävä viestintä

Viestitään ymmärrettävästi
maakuntauudistuksen vaikutuksista

Jatkuva

Virkamiehet mukana edistämässä julkista
keskustelua erilaisilla alustoilla (some
jne.)

Jatkuva

Aineistoja avoimeksi dataksi

Jatkuva

Julkisuus

Ylläpidetään julkisuuslakia koskevaa
koulutusta ja ohjeistusta

Jatkuva

Sidosryhmien osallistaminen, esim.
- Omien tietojen
tarkastusoikeuden prosessin
sujuvuus
- Viljelijätukihakuoppaiden ja
muiden materiaalien
kommentointi

Jatkuva

Julkisuus / Vahvistetaan
julkisuuslakiosaamista
hallinnossa
Osallisuus

Jatkuva

Ymmärrettävyys: hallinnon
valmistelemista uudistuksista
ja palveluista on saatavilla
selkeä ja ymmärrettävä kuvaus
Laaditaan maakuntahallinnosta
selkeä ja ymmärrettävä kuvaus
sekä viestitään selkeästi mikä
maakuntauudistuksessa
muuttuu ja miksi
Oikea-aikainen ja
ymmärrettävä viestintä

