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Miksi avoimuus on tärkeää?
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Avoimuuden edistämisen lähtökohtina avoimen hallinnon työssä ovat olleet:

1.Luottamus - Vahvistetaan kansalaisten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden ja 
hallinnon välistä luottamusta. 

2.Osallisuus - Edistetään kaikkien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan 
kehittämiseen.

3.Läpinäkyvyys - Varmistetaan hallinnon toiminnan läpinäkyvyys tietoa avaamalla.

4.Korruption torjunta - Kehitetään hallinnon avoimuutta korruption 
ennaltaehkäisemiseksi.



Miksi avoimuus on tärkeää?
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OECD:n ja OGP:n mukaan avoimen hallinnon uudistukset parhaissa 
tapauksissa lisäisi

• edistävät innovaatioita, 

• auttavat saavuttamaan vaikuttavuutta vähemmillä kustannuksilla, 

• vahvistavat lakien noudattamista, 

• auttavat paremmin sovittamaan politiikkalinjaukset ja palvelut 
ihmisten tarpeisiin, 

• tukevat hallintoa saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin ja 
tuloksellisemmin sekä 

• edesauttavat tasa-arvoisempaa ja kaikkien osallisuuden 
mahdollistavaa sosiaalista ja taloudellista kehitystä.



Selkokielen tarve

 Selkokeskus on julkaissut uuden selkokielen tarvearvion. 
Tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 
000–750 000 henkilöä (11–14 % väestöstä). 
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Mahdollisuus ymmärtää

 Hallitusohjelman tavoite hallinnon palveluiden ja prosessien 
digitalisoimisesta.

 Jos palveluja ei ole mahdollista saada selkokielellä niin 
silloin osan kohdalla avoimuus ja osallisuus ei täysin 
toteudu, jos ei ole mahdollisuutta ymmärtää.

 Selkokielen kasvava tarve 
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 Käytännössä tilanne on se, että selkokielisiä palveluja ja 
selkokielen osaamista on vähän ja siksi osaamisen 
kehittäminen ja tietoisuuden nostaminen selkokielen 
tarpeesta ovat edelleen tärkeitä, jotta oikeasti olisi niitä 
ihmisiä, jotka voivat selkokielistä palvelua tuottaa. 

 Olisi ehkä aika siirtää tässä painopistettä sen miettimiseen, 
miten oikeasti voitaisiin lisätä. Toistaiseksi on enemmän 
vielä ehkä ollut tarpeen esille nostamista ja yleistä tavoitteen 
asetantaa. 
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Digi arkeen neuvottelukunnan loppuraportti

Ehdotukset syrjäytymisen ja eriarvoistumisen estämiseksi

Kun pyrkimyksenä on pitää vanhukset kotona mahdollisimman pitkään, korostuu tarve selkokielisille 

ohjeille ja muulle materiaalille. Ne auttavat pärjäämään itsenäisesti arjessa. Toisena syynä on 

maahanmuuttajien määrän kasvu. Suomea opettelee toisena kielenä kasvava joukko aikuisia, joille 

selkokieli on hyvä tapa päästä sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppia suomen kieltä. Kolmantena 

syynä voidaan mainita erityisoppilaiden määrän kasvu. Erityisoppilaissa on paljon henkilöitä, joilla on 

kielellisiä erityisvaikeuksia ja joille selkokieliset materiaalit voivat toimia hyvin esimerkiksi lukuintoa 

nostattamassa.

Olisikin tärkeää, että viranomaiset pitävät huolen, että niiden verkkosivustot ja -palvelut käyttävät selkeää, 

helposti ymmärrettävää kieltä ja soveltuvin osin sisältävät selkokielisiä ohjeita. Selkeään kieleen ja 

selkokieleen satsaaminen edellyttää myös resursointia.

Tarvitaan tutkimusta teknologian hyödyistä ja haitoista eri ihmisryhmille. Neuvottelukunnan tutkijoiden 

mielestä digitaalisuuden aiheuttamaa eriarvoisuutta sekä teknologian tuomia riskejä ja mahdollisuuksia 

tulisi tutkia Suomessa entistä monipuolisemmin kaikenikäisten palveluiden käyttäjien näkökulmasta. 

Väestöryhmittäin erityiskohteena ovat työn ulkopuolella olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, 

osa maahanmuuttajataustaisista ja vammaisista henkilöistä sekä syrjäytymisuhan alla olevat nuoret.

Jatkossa tutkimuksen tulee pureutua siihen, miten teknologian käyttö tai käyttämättä jättäminen vaikuttaa 

ihmisen arkeen ja elämään sekä sitä ketkä hyötyvät digitaalisuudesta ja ketkä jäävät marginaaliin. 
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Jos selkokielistä materiaalia ei tuoteta, kuinka on mahdollista 
lisätä kaikkien: 

• Luottamusta 

• Osallisuutta 

• Ja hallinnon läpinäkyvyyttä tietoa avaamalla
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