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Esipuhe 
 
 
Opetusministeriö asetti 15.4.2004 hallitusohjelman kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjel-
maan liittyvän Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan 15.4.2004–31.12.2005 väliseksi ajak-
si. 
 
Toimikunnan tehtäväksi määriteltiin: 
 

1) tehdä selvitys julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan suhteesta, 
2) edistää kansalais- ja järjestötoiminnan tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta, 

mukaan lukien järjestötoiminnan sukupolvenvaihdos 
3) tehdä esityksiä kansalaisjärjestöjen säädöspohjan ajanmukaistamiseksi ja 

hallinnollisten toimintaedellytysten parantamiseksi, 
4) selvittää erityisesti nuorten uutta tapaa toimia ja järjestäytyä 

sekä erilaisten toimintayhteisöjen muodostumista, 
5) kehittää vaikuttamistaitoja yhteistyössä vapaan sivistystyön kanssa, 
6) parantaa kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia,  
7) selvittää kansalaisjärjestöjen roolia ja mahdollisuuksia osana lasten ja nuor-

ten demokratiakasvatusta. 
 
Toimikunta velvoitettiin valmistelemaan käsittelemistään asioista yhteenvedon osana halli-
tuksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman toteutumista ja sen seurantaa. 
 
Opetusministeriö määräsi toimikunnan puheenjohtajaksi ylijohtaja, sittemmin ministeri Kale-
vi Kivistön ja kutsui jäseniksi liikuntakulttuurin, nuoriso- ja kulttuurityön, sosiaali- ja terveys-
työn, vapaan kansasivistystyön ja asukastoiminnan sekä kansalaistoiminnan tutkimuksen alu-
eilta seuraavat asiantuntijat: ohjelmajohtaja Pauliina Arola, byasekreterare Peter Backa, kan-
sanedustaja Tuija Brax, pääsihteeri Aaro Harju, tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala, järjestösih-
teeri Kirill Häyrinen, johtaja Milla Kalliomaa, kehityspäällikkö Hannu Kareinen, toiminnan-
johtaja Merja Laaksovirta, koulutuspäällikkö Markku Liljeström, toiminnanjohtaja Sari Ny-
man, tiedotuspäällikkö Maija-Liisa Rajakangas, pääsihteeri Lotta Ruokanen, toiminnanjohtaja 
Riitta Särkelä ja toiminnanjohtaja Jorma Turunen. 
  
Toimikunnan työhön osallistuivat nimettyinä asiantuntijoina ohjelmajohtaja Seppo Niemelä 
oikeusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Olli Saarela opetusministeriöstä, johtaja Marita 
Savola opetusministeriöstä ja kehitysjohtaja Klaus Halla sosiaali- ja terveysministeriöstä. 
Toimikunnan koordinoivaksi sihteeriksi määrättiin kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen 
opetusministeriöstä. Keskeisesti toimikunnan työhön osallistui myös pääsihteeri Juha Heikka-
la opetusministeriöstä. 
 
Toimikunta nimesi viisi alatyöryhmää valmistelemaan asioita toimikunnalle. Työryhmiksi, 
niiden jäseniksi ja tehtäviksi määriteltiin: 
 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikka 
Alatyöryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Tuija Brax ja sihteerinä pääsihteeri Juha 
Heikkala opetusministeriöstä. Jäseninä olivat pääsihteeri Eeva Kuuskoski, näytelmäkirjailija  
ja ohjaaja Reko Lundán, direktör Carita Lundin, kehittämispäällikkö Elina Pajula, ylitarkasta-
ja Janne Peräkylä, toiminnanjohtaja Markku Pullinen ja maaseutuneuvos Eero Uusitalo. 
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Toimeksianto: 
 Valtion, kuntien ja kansalaistoiminnan suhteet 
 Kansalaistoiminnan autonomian turvaaminen 
 Muutokset kansalaistoiminnassa ja niiden vaikutukset valtio-/kuntasuhteisiin 
 Ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategioiden suhde kansalaistoimintaan. 

 
Säädösasiat 
Alatyöryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola oikeusministeriöstä ja 
sihteerinä erityisasiantuntija Rainer Anttila Suomen Liikunta ja Urheilusta. Jäseninä olivat 
johtaja Rauno Anttila, yhteyspäällikkö Kerstin Ekman, pääsihteeri Pietari Jääskeläinen, toi-
minnanjohtaja Pirkko Karjalainen, ylitarkastaja Janne Peräkylä, hallintopäällikkö Tuula Ratia 
ja järjestöpäällikkö Heikki Salonen. 
 
Toimeksianto: 

 Kansalaistoiminnan esteiden poistaminen säädöksiä keventämällä (verotuskäytännöt 
pienten palkkioiden/kulukorvausten osalta, kirjanpitovelvoitteiden keventäminen pien-
ten yhdistysten toiminnassa jne.) ja tällä alueella jo tehdyn työn hyödyntäminen. 

 Järjestöjen yleishyödylliselle palveluyritystoiminnalle omat säädökset. Linjanvedot 
kilpailulainsäädäntöön. Kansalaistoiminnan ja yritystoiminnan nykyistä selkeämpi 
erottelu. 

 Talkootyö kansalaistoiminnassa 
 Vapaaehtoistoiminnan/palvelun edellytysten parantaminen. 

  
Kansalaisvaikuttaminen 
Alatyöryhmän puheenjohtajana toimi pääsihteeri Aaro Harju Sivistysliitto Kansalaisfoorumis-
ta ja 11.2.2005 lähtien kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala opetusministeriöstä sekä sihteerinä 
kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen opetusministeriöstä. Jäseninä olivat byasekreterare 
Peter Backa, johtaja Milla Kalliomaa, kehityspäällikkö Hannu Kareinen, toiminnanjohtaja 
Merja Laaksovirta, koulutuspäällikkö Markku Liljeström, toiminnanjohtaja Liisa Niilola, 
kenttäpäällikkö Pekka Nikulainen, kehittämispäällikkö Leea Paija, tiedotuspäällikkö Marja-
Liisa Rajakangas ja projektisihteeri Heikki Takkinen. 
 
Toimeksianto: 

 Uuden kaupunkikulttuurin ja asukastoiminnan sekä maaseutukulttuurin ja kylätoimin-
nan asema ja mahdollisuudet kansalaisvaikuttamisessa. 

 Lähidemokratian kehittäminen 
 Kansalaisvaikuttamistaitojen opiskelu ja kehittäminen; kansalaisjärjestöt ja vapaa kan-

sansivistystyö sisältäen taide- ja kulttuurityön 
 Järjestötoiminnan koulutushankkeet kansalaisvaikuttamisessa 
 Osallistuminen, osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen 

 
Nuoret vaikuttajina 
Alatyöryhmän puheenjohtajan toimi pääsihteeri Lotta Ruokanen Luonto-Liitosta ja sihteerinä 
suunnittelija Tuomas Kurttila opetusministeriöstä. Jäseninä olivat studerande Carl Haglund, 
projektisihteeri Teemu Hanhineva 7.3.2005 alkaen, järjestösihteeri Kirill Häyrinen, professori 
Hannu Itkonen, hallintopäällikkö Teemu Japisson, toiminnanjohtaja Sari Nyman, tutkija Kari 
Paakkunainen, projektisihteeri Loviisa Perälä 25.2.2005 asti, lehtori Leena Ruotsalainen, 
verkkotuottaja Ari Tammi ja pääsihteeri Timo Simonen.  
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Toimeksianto: 
 Nuorten uudet tavat toimia ja järjestäytyä toimintaan 
 Nuorten uudet yhteisöt (verkkoyhteisöt, kaupunkikulttuurit jne.) 
 Harrastamisen kehittyminen yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi 
 Kansainvälisyys nuorten toiminnassa 
 Kansalaistoiminnan suhde koulujen demokratiakasvatukseen 
 Nuorten verkkodemokratiavälineet 
 Kansalaisoppiminen ja vaikuttaminen 

 
Kansainvälisyys ja globalisaatio 
Alatyöryhmän puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Pauliina Arola Crisis Management 
Initiative ry:stä ja sihteerinä ylitarkastaja Emma Kuusi opetusministeriöstä. Jäseninä olivat 
tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala, kansainvälisten asioiden päällikkö Terhi Heinilä, kansain-
välisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, toiminnanjohtaja Ville Luukkainen, järjestö-
päällikkö Mimmu Piirto, kulttuurisihteeri Minna Polvinen, pääsihteeri Leif Rönnberg, toimin-
nanjohtaja Riitta Särkelä, yksikön päällikkö Johanna Suurpää ja pääsihteeri Jorma Turunen.  
 
Toimeksianto: 

 Eurooppalaisuuden ja EU-kansalaisuuden määrittely ja merkitys 
 EU-rakenteet ja kansalaisvaikuttaminen 
 Globaali maailmankansalaisuus ja kansalaisvaikuttaminen 
 Kansalaisen käsite nykymaailmassa 
 Kansainvälisten järjestöjen rooli 
 Kansalaisten ja kansalaisten uudet kansainväliset toimintaympäristöt ja valtion 

mahdollisuudet tukea kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia tässä toiminnassa. 
 Kehitysmaa- ja solidaarisuustoiminnan asema ja merkitys erityisesti nuorten kansain-

välisyyskasvatuksessa ja tämän toiminnan suhde kansainväliseen vaikuttamiseen. 
 
Toimikunta ja alatyöryhmät kuulivat lukuisia asiantuntijoita työskentelynsä aikana. Lisäksi 
toimikunta järjesti kolme Kansalaisyhteiskuntafoorumia. Foorumien tarkoitus oli laajentaa 
ja syventää 

 näkemystä suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta, sen toimivuuden ja menestymisen 
edellytyksistä 

 käsitystä osallistumisesta ja vaikuttamisesta 
 ymmärrystä globalisaation vaikutuksista kansalaisjärjestöjen toimintaan ja suomalai-

seen kansalaisyhteiskuntaan 
 tietämystä kansalais- ja järjestötoiminnan menestymisen edellytyksistä. 

 
Foorumien ohjelmat ja alustajat liitteessä. 
 
Toimikunnan raportin kirjoittavaksi sihteeriksi opetusministeriö kutsui filosofian tohtori, pää-
sihteeri Aaro Harjun.  
 
Toimikunnalla oli omat kotisivut osoitteessa www.kansalaisfoorumi.fi/kansalaisyhteis-
kunta2006. Kotisivujen ylläpidosta huolehti Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry.  



10 

Toimikunta päätti työskentelynsä 24.11.2005. 
 

           Kalevi Kivistö 
 
Pauliina Arola   Peter Backa 
Tuija Brax    Tommi Hoikkala    
Kirill Häyrinen  Milla Kalliomaa    
Hannu Kareinen  Merja Laaksovirta    
Markku Liljeström  Sari Nyman     
Maija-Liisa Rajakangas  Lotta Ruokanen    
Riitta Särkelä   Jorma Turunen 
   Aaro Harju  
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1. Ydinviestit ja kehittämisehdotukset 
 
 
Kansalaisyhteiskunta on noussut viime vuosina keskusteluun niin Euroopassa, Yhdysvalloissa 
kuin Aasiassakin. Suomessa keskustelu kansalaisyhteiskunnan roolista ja merkityksestä on 
lisääntynyt kansainvälisten esikuvien innoittamana mutta myös kansallisista syistä. 
 
Tekninen kehitys, poliittinen ja taloudellinen yhdentyminen Euroopassa ja kiristynyt kansain-
välinen talouskilpailu ovat muun muassa muuttaneet julkisen sektorin, yksityisen markki-
nasektorin ja kansalaisyhteiskunnan keskinäisiä suhteita. Markkinasektorin asema on vahvis-
tunut suhteessa julkiseen sektoriin. Samalla mielenkiinto kansalaisyhteiskuntaa kohtaan on 
lisääntynyt. Syynä ovat ne suuret haasteet, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin ja demokraat-
tisen yhteiskuntajärjestelmän toimivuuteen. Sosiaalisen pääoman rapautuminen, sosiaalisten 
ongelmien syveneminen ja ihmisten yhteiskunnallisen osanoton väheneminen ovat saaneet 
aktiiviset kansalaiset ja yhteiskunnan päättäjät pohtimaan keinoja, millä ihmisten hyvinvointia 
voidaan parantaa ja miten varmistaa demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän legitiimisyys.  
 
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on yksi vastaus. Muitakin toimenpiteitä tarvitaan. Kan-
salaisyhteiskunta edesauttaa suomalaisen yhteiskunnan henkisen, sosiaalisen ja demokraatti-
sen perustan lujittumista. Vireät ja osallistuvat kansalaiset luovat hyvinvoivan ja menestyvän 
kansakunnan.  
 
Kansalais- ja järjestötoiminta muodostaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ytimen. Kansa-
laistoiminnan kautta luodaan toiminnan ja kohtaamisen paikkoja erilaisille ja eri-ikäisille ih-
misille. Kansalaistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ihmisten toiminnalle, osallistumiselle ja 
vaikuttamiselle ja synnyttää ihmisille tärkeän osallisuuden tunteen ja kokemuksen. Kansalais-
järjestöjen kautta ihmiset voivat toimia ja vaikuttaa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. Kansalaistoiminta menestyy ja lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan 
sosiaalista, sivistyksellistä ja taloudellista hyvinvointia, kun se voi toimia omaehtoisesti ja 
autonomisesti ja kun kansalaistoiminnalla on hyvät toimintaedellytykset. 
 
 
Kansalaisyhteiskunta valtion ja markkinoiden rinnalla 
 
Kansalaisyhteiskunta koostuu kansalaisten omaehtoisesta toiminnasta eli kansalais- ja järjes-
tötoiminnasta, säätiöiden, rahastojen ja pienimuotoisten osuuskuntien toiminnasta, ammatti-
liittojen ja puolueiden toiminnasta sekä vapaasta sivistystyöstä. 
 
Kansalaisyhteiskunta poikkeaa olemukseltaan julkisesta ja yksityisestä sektorista. Kansalais-
yhteiskunta rakentuu ihmisten omaehtoisuuden, aktiivisuuden, vapaaehtoisuuden ja yhteisölli-
syyden varaan. Kansalaisyhteiskunta vahvistaa aktiivista kansalaisuutta, lisää sosiaalista pää-
omaa ja synnyttää yhteisöllisyyttä, jotka ovat tärkeitä edellytyksiä inhimilliselle, sosiaaliselle 
ja taloudelliselle hyvinvoinnille sekä demokraattiselle yhteiskuntajärjestelmälle. 
 
Kansalaisyhteiskunnan rooli on laajentunut ja asema vahvistunut viime vuosina. Kansalaisyh-
teiskunta on jatkossakin keskeinen yhteiskunnallinen toimija valtion ja kuntien sekä yritysten 
rinnalla. Kansalaisyhteiskunnan toimintapiiri voi laajentua vielä nykyisestä, mutta se edellyt-
tää toimijoiden toimintaedellytysten turvaamista. Kansalaisyhteiskunnan roolin ja aseman 
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vahvistuminen ei poista perustuslain edellyttämää julkisen sektorin vastuuta kansalaisten pe-
rusturvasta ja peruspalveluiden järjestämisestä.  
 
Kansalaisyhteiskunta toimii ja vaikuttaa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. Suomalaisetkin kansalaisyhteiskuntatoimijat ovat entistä enemmän mukana 
kansainvälisillä toiminnan areenoilla. Tämä toiminta täydentää hallitusten ja valtion toimenpi-
teitä globalisaation hallintaan liittyvien kysymysten käsittelyssä. Tuloksellinen yhteistyö edel-
lyttää strategista kumppanuutta, jossa käydään säännöllistä dialogia kansainvälisen toiminnan 
tavoitteista ja kehitetään uusia toimintatapoja. Globaalin toimintaympäristön muutos vaikuttaa 
samalla suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin.  
 
 
Kansalaistoiminta kansalaisyhteiskunnan ytimenä 
 
Kansalaistoiminta rakentuu ihmisten omaehtoisen, mielekkään ja motivoituneen toiminnan ja 
osallistumisen varaan. Kansalaistoiminnan ydin on ihmisten kohtaaminen yhteiskunnan eri 
tasoilla. Ihmiset haluavat toimia, osallistua ja vaikuttaa, ja tähän kansalaistoiminta tarjoaa 
hyvän areenan. Omaleimaisuus ja autonomia ovat suomalaisen kansalaistoiminnan suuri vah-
vuus ja menestymisen edellytys. 
 
Kansalaistoiminnan puitteissa järjestetään toimintaa, tuotetaan palveluja, autetaan toisia ihmi-
siä ja välitetään heistä sekä lisätään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Julkinen sektori 
tukee parhaiten kansalaistoiminnan tavoitteita ja toiminnallisia mahdollisuuksia luomalla 
edellytyksiä autonomiselle kansalaistoiminnalle, luottamalla sen omaehtoisuuteen ja turvaa-
malla sen julkinen rahoituspohja. Kansalaistoiminnan toimintamahdollisuuksia voidaan sel-
keyttää myös tunnustamalla ja määrittelemällä mahdollisimman täsmällisesti kansalaisjärjes-
töjen yleishyödyllinen asema suhteessa elinkeinotoimintaan. 
 
Ihmisten omaehtoinen toiminta kansainvälisillä areenoilla kansalaisjärjestöjen ja yhteiskun-
nallisten liikkeiden kautta lähentää kansoja toisiinsa ja lisää monikulttuurisuutta sekä tuo kan-
salaisnäkökulman globalisaation hallintaan. Kansalaistoiminnan kansainvälinen ulottuvuus 
tulee vahvistumaan entisestään tulevaisuudessa. 
 
Kehittämisehdotukset 
 
1. Kansalaistoiminnan merkitys tärkeänä hyvinvoinnin edistäjänä tunnustetaan, ja kansalais-
toiminta ja sen pitkäjänteinen rahoitus otetaan entistä laajemmin ja selkeämmin mukaan tule-
viin hallitusohjelmiin ja muihin keskeisiin politiikka- ja strategia-asiakirjoihin niin valtiolli-
sella, maakunnallisella, seutukunnallisella kuin kuntatasollakin. (puolueet, ministeriöt, maa-
kunnat, kunnat) 
 
2. Kansalais- ja järjestötoiminnan yleishyödyllinen luonne tunnustetaan ja määritellään suh-
teessa elinkeinotoimintaan, ja se otetaan huomioon lainsäädäntö-, kilpailutus- ja verotustul-
kinnoissa. Suomi vaikuttaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa siihen, että järjestöjen toi-
minnan yleishyödyllisyys määritellään Euroopan unionin tasolla. (valtioneuvosto, ministeriöt)  
 
3. Varmistetaan, että rahapelitoimintaa voidaan Suomessa järjestää jatkossakin yksinoikeu-
della. Rahapelitoiminnan harjoittamisessa kiinnitetään erityistä huomiota pelitoiminnan mo-
nopoliaseman oikeuttamisperusteisiin (rikosten, vilpin ja väärinkäytösten estäminen sekä pe-
laamisen sosiaalisten haittojen vähentäminen). (valtioneuvosto) 
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4. Järjestöjen omaa varainhankintaa helpotetaan mm. lahjoitusten ja jäsenmaksujen verovä-
hennysoikeuksin. Uusien järjestöjen ja kansalaistoiminnan muotojen rahoitus mahdollistetaan 
ja kehitetään ohjelmaperusteista rahoitusta suuriin, järjestörajat ylittäviin kehityshankkeisiin. 
(valtioneuvosto, ministeriöt) 
 
5. Ministeriöt laativat omaa hallinnonalaansa koskevan kansalaisjärjestöstrategian tai päivit-
tävät olemassa olevan. Strategiassa täsmennetään eri tahojen tavoitteet, päätetään yhteistyön 
muodot ja mahdollistetaan kansalaisjärjestöjen hyvät toimintaedellytykset. Ministeriöiden 
välistä poikkihallinnollista yhteistyötä kansalaisjärjestöasioissa lisätään, ja kansalaisyhteis-
kuntapolitiikalle nimetään vastuuministeriö. Opetusministeriön tulee huolehtia strategiansa 
mukaisesti kansalais- ja järjestötoiminnan osaamisen säilymisestä ja lisääntymisestä. (valtio-
neuvosto, ministeriöt) 
 
6. Kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta lähialue- ja kehitysyhteistyöhön sekä monikulttuuri-
seen toimintaan vahvistetaan. Julkisen tukijärjestelmän tulee mahdollistaa ruohonjuuritason 
kansainvälisen toiminnan monialaiset innovaatiot. (ministeriöt, valtioneuvoston kanslia) 
 
 
Kansalaiset osallistujina ja vaikuttajina 
 
Aktiivinen kansalaisuus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Ilman ihmisten kykyä ja 
halua osallistua ja vaikuttaa kansanvaltainen järjestelmä ei ole toimintakykyinen. 
 
Suomessa on hyvä lainsäädännöllinen pohja kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. 
Tästä huolimatta kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen on muita Pohjoismaita vähäi-
sempää. Siksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamishalua tulee lisätä ja mahdollisuuksia 
edelleen parantaa. 
 
Yhteiskunnan tukea tulee suunnata ihmisten yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimin-
tatapoihin, joilla edistetään ihmisten kasvua kansalaisuuteen. Uusien yhteisöjen lisäksi on 
kehitettävä vakiintuneen kansalaistoiminnan edellytyksiä lisätä ja vahvistaa mukana olevien 
ihmisten osallisuutta. 
 
Kansalaisten tulee voida osallistua eri tavoin erilaiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Pää-
töksenteon osallisuus mahdollistetaan prosessin eri vaiheissa niin, että kansalaisten käytössä 
on riittävästi tietoa, että tavoitteiden asettaminen perustuu avoimeen keskusteluun, että kansa-
laiset voivat antaa kokemuksensa asioiden valmisteluun, että päätösvaihtoehdoista voidaan 
keskustella ja että toimeenpanoon voidaan aktiivisesti vaikuttaa. Päätöksentekoprosesseihin 
tulee saada syntymään aito vuorovaikutus kansalaisten ja valmistelijoiden/päättäjien välillä. 
Kansalaisten kokiessa, että heillä on todellinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, he ovat 
motivoituneita muodostamaan mielipiteitä, ottamaan kantaa ja äänestämään. Vain aidon, to-
dellisen osallistumisen ja vaikuttamisen kautta syntyy osallisuus, ihmisten tunne ja kokemus 
siitä, että he ovat yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä ja että heidän mielipidettään halutaan 
kuulla ja sitä arvostetaan. 
 
Kehittämisehdotukset 
 
7. Kansalaisten tiedonsaantia helpotetaan ja vuorovaikutuksellista kuulemista lisätään kaikil-
la hallinnon ja päätöksenteon tasoilla, mm. tietotekniikan mahdollisuuksia hyödyntämällä ja 
kehittämällä valtiollista ja kunnallista palautejärjestelmää. Hallintoon luodaan yhteiset niin 
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kansalaisten kuin kansalaisjärjestöjen kuulemisen tavoitteet ja periaatteet. Virkamiesten 
osaamista kansalaisten kuulemisessa parannetaan. (ministeriöt, Suomen Kuntaliitto) 
 
8. Kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen asenteet ja esteet selvitetään. Erityinen huo-
mio kiinnitetään vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. (valtiovarainministeriö, Suo-
men Kuntaliitto) 
 
9. Kunta- ja palvelurakennetta kehitettäessä vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä lähi- ja 
asukasdemokratiaa. (valtioneuvosto, kunnat) 
 
10. Vahvistetaan luottamushenkilöiden ja muiden ammattiyhdistysaktiivien osallistumismah-
dollisuuksia työelämän kehittämiseen. Asetetaan työryhmä valmistelemaan esitykset, joiden 
mukaan työelämän eri tasoilla tapahtuvaan ennakointi-, suunnittelu- ja strategiatyöhön osal-
listuville järjestöjen vapaaehtoispohjalta toimiville jäsenille ja pienyrittäjille maksetaan julki-
sen vallan toimesta ansionmenetykset ja kulukorvaukset samalla kun yhdenmukaistetaan ny-
kyiset korvauskäytännöt. (työministeriö) 
 
 
Nuoret ja kansalaisvaikuttaminen 
 
Nuorella sukupolvella on sanottavaa ja kirkkaita unelmia tulevaisuudesta. Lasten ja nuorten 
osallisuuden lisäämisessä kyse on varttuneempien tahdosta kuulla nuorempien mielipiteitä 
sekä keskustella niistä. Hän, jota ei kuulla, lakkaa puhumasta. 
 
Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen vaatii monia samaan suuntaan vaikuttavia toi-
menpiteitä. Paikallisen päätöksenteon kulttuuri ja toimintatavat, nuorten toimintaryhmien tu-
keminen ja kouluun liittyvät kysymykset muodostavat toimenpiteiden kolmion, joka rakentuu 
kodin antaman kasvatuksen varaan. Nuoren aktiivisen kansalaisuuden syntyminen vaatii roh-
kaisua ja kannustusta lapsuudesta lähtien.  
 
Nuoret ovat laajentaneet ja monipuolistaneet osallistumis- ja vaikuttamiskenttäänsä. Nuoret 
osallistuvat eniten erilaisten liikkeiden ja sosiaalisten verkostojen toimintaan, koska liikkeiden 
ja verkostojen moderni tapa toimia puhuttelee heitä. Liikkeet ja verkostot tarjoavat pysyvää 
poliittista kannanmuodostusta ja järjestöjäsenyyttä kevyemmän ja samalla yksilöllisemmän 
tavan toimia ja vaikuttaa.  
 
Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen edellyttää pitkäjänteistä 
työtä, jossa yhdistyvät kasvatukselliset ja koulutukselliset toimenpiteet nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisäämiseen. Säädöspohja mahdollistaa laaja-alaisen osallistumisen ja vai-
kuttamisen. Huomio tuleekin kiinnittää nuorten osallistumishalukkuuden lisäämiseen sekä 
erityishuomio syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoimiseen. 
 
Kehittämisehdotukset 
 
11. Nuorten omaehtoista kansalaistoimintaa sekä nuorten toimintaryhmiä tuetaan mm. toi-
mintatilojen ja -välineiden avulla nuorten erilaisen aktiivisuuden lisäämiseksi. (kunnat) 
 
12. Kunnallisille lapsi- ja nuorisoaloitteille luodaan malli ja kunnille viestitetään, että kun-
nalliset lapsi- ja nuorisoaloitteet käsitellään viipymättä. Aloitteentekijöitä informoidaan aloit-
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teen käsittelyvaiheista ja vastaukset aloitteisiin lähetetään asianosaisille perusteluineen. 
Nuorten ohjaus ja neuvonta tulee hoitaa ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. (Suomen 
Kuntaliitto) 
 
13. Käynnistetään selvitystyö äänioikeusikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen kunnallisvaa-
leissa. (oikeusministeriö, valtioneuvosto) 
 
 
Aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvaminen  
 
Aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvamisessa tarvitaan sekä opettamista ja kasvat-
tamista että oppimista ja kasvamista. Ihmisille tulee opettaa jo lapsena ja nuorena aktiivisen 
kansalaisen perusvalmiudet ja tukea heitä osallistuvaksi, toimivaksi ja vaikuttavaksi kansalai-
seksi kasvamisessa. Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat tässä avainasemassa. Päivähoidon, 
esiopetuksen ja peruskoulujen toimintatapoja tulee uudistaa niin, että ne tukevat lasten luon-
taisen aktiivisuuden vahvistumista ja kannustavat yhteiseen osallistumiseen ja toimintaan. 
Peruskoulujen oppilaskuntien toimintaa tulee tehostaa sekä lisätä koulujen yhteistyötä kansa-
lais- ja järjestötoiminnan kanssa. 
 
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa kansalaiskasvatus tulee ottaa erityishuomion koh-
teeksi ja opetusta lisätä, koska tämän oppilaitosasteen nuoret ovat kaikkein passiivisimpia 
osallistumaan ja vaikuttamaan. Lukioiden toimintakulttuuria tulee kehittää, jotta oppilaiden 
osallistumishalukkuus kasvaa ja vaikuttamisen taidot harjaantuvat. Ammattikorkeakouluissa 
ja yliopistoissa tulee kansalaistoiminnan opetusta tehostaa sekä lisätä kansalais- ja järjestö-
toiminnan tieteellistä tutkimusta. 
 
Vapaa sivistystyö on erityisasemassa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa, koska vapaan 
sivistystyön oppilaitokset ovat aikuisten omaehtoisen oppimisen paikkoja ja toimivat tiiviissä 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Järjestöllisen sivistystyön toimintatapoja tulee uudis-
taa ja resursseja lisätä aikuisten kansalaiskasvatuksen vahvistamiseksi. Opintokerhotoimintaa 
tulee uudistaa ja tehdä opintokerhoista aikuisten omaehtoisen kansalaiskasvamisen ja -toimin-
nan foorumeita.     
 
Kehittämisehdotukset 
 
14. Lasten ja nuorten kansalaiskasvatusta vahvistetaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulu-
opetuksessa. Perusopetuslakiin lisätään maininta oppilaskunnista ja niiden asemasta koulu-
jen päätöksenteossa. Perusopetuksessa siirrytään kohti kokonaiskoulupäivää koulujen ja jär-
jestöjen yhteistyönä. (opetusministeriö) 
 
15. Toisen asteen oppilaitoksissa, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, lisätään kansa-
laiskasvatusta opetuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Ammatillisten perustutkinto-
jen opetussuunnitelmien perusteet uudistetaan siten, että niissä lisätään yhteiskunta-, yritys- 
ja työelämätiedon pakollisia opintoja. Valinnaisissa opinnoissa lisätään työelämä- ja työ-
markkinatietouden opintoja. Opetus- ja kasvatustyön tuloksia seurataan ja ilmenneisiin muu-
tostarpeisiin reagoidaan nopeasti. (opetusministeriö, opetushallitus, toisen asteen oppilaitok-
set) 
 
16. Ammattikorkeakouluissa vahvistetaan kansalais- ja järjestötoiminnan opetusta. Ammatti-
korkeakouluissa tapahtuvassa ammatillisessa opettajankoulutuksessa lisätään kansalaiskas-
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vatuksen ja -toiminnan osuutta. Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehitystoiminta am-
mattikorkeakouluissa -hanke toteutetaan. (opetusministeriö, ammattikorkeakoulut) 
 
17. Yliopistollinen kansalaistoiminnan koulutus käynnistetään verkostoyliopistomallia sovel-
taen. Kansalais- ja järjestötoiminnan tieteellistä tutkimusta lisätään. Jyväskylän yliopiston 
yhteyteen perustetaan Kansalaistoiminnan tutkimus- ja kehittämiskeskus. (opetusministeriö, 
yliopistot) 
 
18. Vapaassa sivistystyössä lisätään kansalais- ja järjestötoiminnan, politiikan ja politiikka-
tieteiden ja muun järjestöllisen sivistystyön opintoja, erityisesti heikosti osallistuvien ryhmien 
keskuudessa. Vapaan sivistystyön oppilaitosten edellytyksiä kohdentaa toimintaansa kansa-
laisvaikuttamista tukeviin opintoihin vahvistetaan. Järjestöllisen sivistystyön resursseja kas-
vatetaan uusien kansalaistoimijoiden ja järjestöjen saamiseksi opinnollisen toiminnan piiriin. 
(opetusministeriö, opintokeskukset) 
 
19. Kansalais- ja järjestötoiminnassa opitun ja aktiivisen toimimisen arvostusta parannetaan 
opiskelussa ja työelämässä. Aikaisemmin opittu ja aktiivinen toiminta tulee tunnustaa ja lukea 
hyväksi jatko-opinnoissa eri oppilaitosmuodoissa. Tunnustamiselle ja hyväksilukemiselle laa-
ditaan valtakunnalliset kriteerit. (opetusministeriö, työministeriö)  
 
 
Järjestötoiminnan vahvistaminen ja säädösten muuttaminen  
 
Kansalaisten omaehtoinen toiminta järjestöissä tukee monella tavalla ihmisten henkilökohtais-
ta kasvua ja kehittymistä, kansalaisten sisältörikasta elämää, sosiaalisen pääoman syntymistä 
ja yhteiskunnallisen järjestelmän toimivuutta. Järjestötoiminta rakentaa osaltaan pohjaa hyväl-
le elämälle, toimiville yhteisöille ja kansanvaltaiselle yhteiskunnalle.  
 
Järjestötoiminnassa tarvitaan yhteistä, systemaattista kehittämistyötä, jotta kansalaisjärjestöt 
kykenevät vastaamaan edessä oleviin haasteisiin, mm. toimintaympäristön nopeaan muuttu-
miseen ja edessä olevaan sukupolvenvaihdokseen. Kehittämistyötä tarvitaan myös avautuvien 
mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. 
 
Kansalaistoimijoiden osaamista tulee parantaa läpi järjestökentän. Erityishuomio tulee koh-
distaa järjestöjen johtamiseen, vapaaehtoisten motivoimiseen, uusien toimintamallien ja -
menetelmien kehittämiseen sekä nuorten järjestöllisten valmiuksien parantamiseen.  
 
Järjestötoiminta tulee tehdä mahdollisimman vaivattomaksi ja monipuoliseen toimintaan kan-
nustavaksi, koska vapaaehtoiset tekevät pääosan järjestöjen toiminnasta. Siksi järjestötoimin-
nasta pitää poistaa säädösmuutoksin toimintaa vaikeuttavat esteet ja rajoitteet. Työttömien, 
erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämistä järjestöihin tulee tukea. 
 
Kehittämisehdotukset 
 
20. Järjestöjen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten toimesta toteutetaan 100.000 kansalais- ja 
järjestötoimijan koulutus, järjestötoiminnan kehittämiskoulutus sekä järjestöjohtamisen kou-
lutusohjelma vuosina 2006–2010 opetusministeriön osoittamalla käynnistysavustuksella. (jär-
jestöt, vapaa sivistystyö, opetusministeriö) 
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21. Yhdistyslakia muutetaan niin, että yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä vallan- ja 
vastuujako yhdistyksen hallituksen ja toimielimenä toimivan johtavan työntekijän välillä. (oi-
keusministeriö)  
 
22. Liikevaihdoltaan pienten yleishyödyllisten yhdistysten kirjanpitovelvollisuutta yksinker-
taistetaan. Yleishyödylliset yhdistykset vapautetaan seuraavista ilmoituksiin ja päätöksiin 
liittyvistä viranomaismaksuista: muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, ennakkotietohakemus 
verovirastosta sekä ilmoitus poliisille yleisötapahtumasta ja hyväksymisestä järjestyksenval-
vojaksi. Vapaaehtoisille maksettujen matkojen kohtuullisten kilometrikorvausten ja päivära-
hojen verottomista maksimimääristä luovutaan yleishyödyllisten yhdistysten osalta. (valtiova-
rainministeriö, sisäasiainministeriö, verohallitus) 
 
23. Hallinto- ja yhdistyskäytäntöjä yksinkertaistetaan niin, että yhdistysten käytössä on vain 
yksi tunniste, jonka yhdistysrekisteri antaa yhdistykselle rekisteröintihetkellä. (oikeusministe-
riö, kauppa- ja teollisuusministeriö, patentti- ja rekisterihallitus) 
 
24. Yhdistyslakia muutetaan niin, että yhdistyksen sääntöihin voidaan kirjata sähköisten väli-
neiden käyttömahdollisuus yhdistyksen päätöksenteossa. Sähköisten välineiden käyttöä helpo-
tetaan kaikissa yhdistysten tekemissä viranomaisilmoituksissa. Toimivaltaisten viranomaisten 
järjestöjä koskevaa ohjeistusta yhdenmukaistetaan. (oikeusministeriö) 
 
25. Yhdistysten mahdollisuutta työllistää työttömiä helpotetaan luomalla työministeriön ja 
järjestöjen toimesta järjestöllisen työllistämisen yhteinen tukijärjestelmä. (työministeriö, kes-
kusjärjestöt) 
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2. Kansalaisyhteiskunta valtion ja markkinoiden rinnalla 
 
 
Yhteiskuntakokonaisuutta voidaan kuvata monella tavalla. Yleisesti käytetty tapa on jakaa 
yhteiskunta neljään sektoriin: julkinen, yksityinen, kolmas ja neljäs. 
 

 
Kuvio 1: Yhteiskunnan neljä sektoria 
 
Toinen tapa on erottaa julkinen sektori yksityisestä markkinasektorista ja kansalaisten omaeh-
toisesta toiminnasta. Tässä jaossa ihmiset perheineen ja sosiaalisine verkostoineen ovat kai-
ken keskiössä toimien kaikilla kolmella yhteiskunnan osa-alueella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2: Yhteiskunnan kolme päätoimintalohkoa. Muokattu Juha Heikkalan laatimasta kaa-
viosta. 

Kolmas sektori 
(järjestöt, säätiöt) 

Neljäs sektori 
(perheet, sosiaaliset verkostot) 

Julkinen sektori 
(valtio, kunnat) 

Yksityinen sektori 
(yritykset) 

KANSALAISYHTEISKUNTA

VALTIO MARKKINAT 
       Yritykset 

Yksityinen kulutus 

Kansalaisten hyvinvointi 
Poliittinen ohjaus 
Palvelujen kattavuus ja tasa-arvo

Asiakkaan tyytyväisyys 
Omistajan etu 

Kysyntä - tarjonta 

Ministeriöt 
Kunnat 
Julkinen toiminta

Vapaaehtoisuus 
Luottamus 

Harrastus, yhdessäolo

Yhdistykset
Järjestöt 

Sosiaaliset
liikkeet Ei-muodollisia 

Muodollisia 

Ei-voittoa  
tavoitteleva 

Voittoa 
 tavoitteleva 

Yksityinen  
intressi 

Julkinen 
intressi 
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Kansalaisyhteiskunnan sisältö ja laajuus  
 
Kansalaisyhteiskunta koostuu edellä luetelluista toimijoista. Julkiseen sektoriin luetaan Suo-
messa kuuluvan valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä seurakuntien toiminnot. Verotusoi-
keudellisten ja julkista päätösvaltaa käyttävien valtion ja kuntien toimintojen kuuluminen jul-
kiseen sektoriin on itsestään selvyys. Seurakuntien rooli on mielenkiintoisempi. Hengeltään ja 
toiminnaltaan seurakunnallinen toiminta kuuluisi luontevasti kansalaisyhteiskunnan piiriin, 
mutta valtiokirkkoasema ja verotusoikeus aikaansaavat sen, että luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon toiminnot kuuluvat julkisen sektorin piiriin. Muut uskonnolliset yhteisöt ovat osa kan-
salaisyhteiskuntaa.  
 
Yksityinen sektori koostuu yrityksistä. Nämä voivat olla osakeyhtiöitä, osuuskuntia, holding-
yhtiöitä jne. Olennaista ei ole myöskään se, omistavatko yksityiset osakkeenomistajat, rahas-
tot, säätiöt tai valtio yritykset. Kriteerinä on yritysmuotoinen toiminta markkinoilla.   
 
Keskeisin osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa on kansalais- ja järjestötoiminta. Kansalais-
ten omaehtoinen toiminta on laajaa ja monipuolista. Siitä ei ole käytettävissä volyymitietoja. 
Järjestötoiminnan määrät sen sijaan tiedetään. Yhdistysrekisterissä on Suomessa noin 120.000 
yhdistystä, joista toimivia noin 70.000. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä on noin 30.000. Sää-
tiöitä on Suomessa noin 2.700 ja pieniä uusosuuskuntia vajaa 1.000. Järjestöissä työskentelee 
noin 82.000 työntekijää, joista noin 25.000 on osa-aikaisia. Järjestöissä työskentelevien osuus 
on noin 3,5 prosenttia työssä olevasta työvoimasta. Luku on suunnilleen sama kuin kansalais-
järjestötoiminnan osuus bruttokansantuotteesta. 
 
Suurin järjestöryhmittymä ICNPO-luokituksen mukaan, jota käytettiin kansainvälisessä Johns 
Hopkins -tutkimuksessa vuosituhannen vaihteessa, ovat kulttuuri- ja harrastusjärjestöt, joita 
on noin 28.000 eli yli 40 prosenttia toimivista yhdistyksistä. Tässä järjestöryhmässä enemmis-
tön muodostavat liikuntayhdistykset. Sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on noin 13.000, ammatti- 
ja elinkeinoyhdistyksiä on noin 12.000, erilaiseen kansalaistoimintaan ja edunvalvontaan kes-
kittyneitä yhdistyksiä noin 11.000 sekä koulutus- ja tutkimusyhdistyksiä noin 4.500. Muiden 
yhdistysten määrä jää alle 1.000 yhdistysryhmää kohden.  
 
Eniten jäseniä on kulttuuri- ja harrastusjärjestöissä (yli 5 miljoonaa), ammatti- ja elinkeinoyh-
distyksissä (noin 4,5 miljoonaa), kansalaistoiminnan ja edunvalvonnan järjestöissä (noin 3 
miljoonaa), sosiaali- ja terveysalan järjestöissä (vähän yli 1 miljoona) sekä koulutus- ja tutki-
musjärjestöissä (vähän yli 1 miljoona). 
 
Kansalaisjärjestöjen liikevaihto on noin 5 miljardia euroa. Tästä julkisen rahoituksen osuus on 
noin 1,6 miljardia eli 32 prosenttia. Eniten julkista tukea saavat sosiaali- ja terveysalan järjes-
töt, joissa on myös suurin liikevaihto. Julkisen rahoituksen osuus on Suomessa alle eurooppa-
laisen keskiarvon. Myös Yhdysvalloissa julkisen vallan rahoitusosuus on suurempi kuin meil-
lä.  
 
Vapaaehtoistyötä tehtiin kansalaisjärjestöissä vuonna 1996 yli 123 miljoonaa tuntia. Säännöl-
liseen vapaaehtoistyöhön osallistui samana vuonna noin 655.000 ihmistä. Satunnaisesti ja 
välillisesti vapaaehtoistoiminnassa oli mukana lisäksi suuri joukko ihmisiä. Pääosa vapaaeh-
toistyöstä tehdään Suomessa kansalaisjärjestöjen piirissä. Jos vapaaehtoispanos muutetaan 
kokopäivätyöksi, vastaa se lähes 80.000 henkilötyövuotta eli 4 % työvoimasta. Vapaaehtois-
työn laskennallinen arvo on noin 2 miljardia euroa vuodessa. Vapaaehtoistyöstä lähes 50 pro-
senttia tehdään kulttuuri- ja harrastusjärjestöissä. Ryhmän sisällä suurin vapaaehtoissektori on 
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liikunta, joka yksinään kattaa lähes kolmanneksen kaikesta suomalaisesta vapaaehtoispanok-
sesta.1  
 
Vapaan sivistystyön piiriin kuuluu Suomessa kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistois-
sa, opintokeskuksissa, liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja neuvontajärjestöis-
sä annettu opetus. Vapaan sivistystyön laskennallinen volyymi on 35.000 vuosiopiskelijaa. 
Osallistumisten määrä on noin 1,5 miljoonaa, josta kansalaisjärjestöjä palvelevien opintokes-
kusten lyhytkurssien osuus on noin 300.000 osallistumiskertaa.2  
 
Kansalaisyhteiskunnan volyymi numeroilla ilmaisten on Suomessa alle eurooppalaisen keski-
tason. Kansalaisyhteiskunnan työvoima- ja bruttokansantuoteosuus on useimmissa Länsi-
Euroopan maissa Suomea korkeampi. Näin on asianlaita erityisesti Alankomaissa, Irlannissa 
ja Belgiassa. Näissä maissa sektorin osuus nousee yli kymmenesosaan maan kokonaistyövoi-
masta. Liikevaihdollisesti kansalaisyhteiskunnan toiminta on merkittävää monissa muissakin 
Länsi-Euroopan maissa. Näissä maissa säätiöillä, rahastoilla ja keskinäisillä yhtiöillä on kes-
keinen rooli.3 
 
Kansalaisjärjestöjen lukumäärällä mitaten Suomi kuuluu maailman kärkeen Pohjoismaiden ja 
Alankomaiden jälkeen. Sama koskee vapaaehtoistyötä. Länsi-Euroopan ulkopuolella kansa-
laisjärjestöjen ja vapaaehtoistyön rooli on keskeinen Yhdysvalloissa.4 
 
Entiset eurooppalaiset kansandemokratiat ovat mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa kansalais-
yhteiskunnan osalta. Murrosvaiheen kansalaistoiminta loi näissä maissa vahvan ruohonjuuri-
tason infrastruktuurin demokraattiselle osallistumiselle. Kansalaisyhteiskunnasta onkin tullut 
järjestelmän muutoksen jälkeen uusien ideoiden lähde ja poliittisen mielipiteenmuodostuksen 
paikka monissa itäisen Euroopan maissa.5 
 
Kansalaisyhteiskunnan kasvu on ollut suurinta Aasiassa, jossa sillä on ollut perinteisesti heik-
ko asema. Samoin Latinalaisessa Amerikassa vapaaehtoisjärjestöjen määrä on räjähtänyt kas-
vuun viimeisten 30 vuoden aikana. Afrikassa ns. epävirallisella sektorilla on aina ollut tärkeä 
merkitys ihmisten selviytymisen kannalta. Monissa maissa puolet työpaikoista ja valta-osa 
uusista työpaikoista on epävirallisella sektorilla eivätkä nämä yhteiskunnat toimisi ilman kan-
salaisyhteiskuntaa.6 
 
Kansainväliset tutkijat toteavat hyvin yhdensuuntaisesti, että kansalaisyhteiskunta on kasvus-
sa kaikkialla maailmassa. Yhdeksää maata koskeva kansainvälinen Johns Hopkins -tutkimus 
osoitti, että kun työpaikkojen lisäys vuodesta 1990 vuoteen 1995 oli koko kansantaloudessa 6 
prosenttia, oli se järjestöjen ja säätiöiden kohdalla 23 prosenttia.7 Jeremy Rifkinin mukaan 
kansalaisyhteiskunnan rakettimainen nousu monissa maissa ja maanosissa on johtunut osaksi 
kasvavasta tarpeesta täyttää poliittinen tyhjiö, joka on syntynyt yksityisen ja julkisen sektorin 
vetäydyttyä paikallisten yhteisöjen asioista.8  
 
  
Kansalaisyhteiskunnan ydinominaispiirteet 
 
Kansalaisyhteiskunnan ominaispiirteet ovat erilaiset kuin julkisen ja yksityisen sektorin. Jul-
kista sektoria luonnehtivat käsitteet valta, auktoriteetti, legitimiteetti ja demokratia. Valtio ja 
kunnat käyttävät julkista, virallista valtaa suhteessa asukkaisiinsa. Vallankäyttö koskee kaik-
kia valtion tai kunnan asukkaita, ei vain maan kansalaisia. Valtio käyttää yhteiskunnassa pe-
rimmäistä valtaa lainsäädäntö- ja tuomiovallan kautta. Valtio vastaa myös maan sisäisestä ja 
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ulkoisesta turvallisuudesta. Kunnilla on valtaa koskien omia asukkaitaan ennen muuta maan-
käytön ja palveluiden osalta.  
 
Auktoriteetti ja vallan legitimiteetti ovat tärkeitä julkisen vallan uskottavuuden ja yhteiskunta-
rauhan kannalta. Jos julkisella vallalla ei ole kansalaisten silmissä auktoriteettia eikä vallan-
käytöllä oikeutusta, yhteiskunta on suurissa vaikeuksissa, kuten kansainväliset esimerkit his-
toriasta ja nykyajasta osoittavat.  
 
Länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän perusperiaatteisiin kuuluu demokratia. Valta on perim-
mältään kansalaisilla, jotka antavat vaaleissa valituille edustajille valtuudet käyttää julkista 
valtaa heidän puolestaan. Demokratia nojaa kansalaisten luottamukseen vallankäyttöä kohtaan 
ja vallankäytön riittävään läpinäkyvyyteen. Vallankäytön tuleekin kestää kriittinen tarkastelu. 
Useimmille maailman maille länsimainen demokratiakäsitys on vieras tai tuntematon. 
 
Yleisyys, yhteisyys ja universaalisuus luonnehtivat julkisen sektorin toimintaa. Suomessa 
vallalla olevan käsityksen mukaisesti kansalaisia tulee kohdella niin tasavertaisesti kuin se on 
mahdollista. Tämä koskee sekä lainsäädäntöä, tuomiovallan käyttöä että julkisten palveluiden 
tuottamista. 
 
Julkisen sektorin olemukseen kuuluvat lisäksi vertikaalisuus, hierarkia ja byrokratia. Julkinen 
vallankäyttö on kansalaisten yläpuolella. Julkista valtaa käytetään säädeltyjen muotojen ja 
menettelytapojen kautta, jotka tuovat toimintaan mukaan muodollisuutta ja hierarkiaa, mutta 
takaavat myös toiminnan luotettavuuden ja universaalisuuden. 
 
Yksityinen sektori poikkeaa olemukseltaan ja tavoitteiltaan julkisesta sektorista. Kun julkisen 
sektorin tavoitteena on maan kaikkien asukkaiden etu ja yhteinen hyvä, yksityinen sektori 
tähtää parhaaseen mahdolliseen taloudelliseen tulokseen. Adam Smithin ajoista lähtien länsi-
maisen ajattelun valtavirtana on ollut, että yksityinen voitontavoittelu turvaa kokonaisuuden 
kannalta parhaan taloudellisen tuloksen. Julkisen sektorin tehtävä on vastata kansalaisten hy-
vinvoinnista ja tasavertaisuudesta tuotantoelämän kautta syntyvän taloudellisen resurssin 
avulla.  
 
Kun julkinen sektori vastaa palveluiden järjestämisestä, yksityinen sektori valmistaa, markki-
noi ja myy tuotteita ja palveluja. Se kilpailee kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. 
Ihmiset ovat yrityksille maksavia asiakkaita ja kuluttajia. Viime aikoina julkinen ja yksityinen 
sektori ovat lähentyneet toisiaan ja julkisen sektorin toimintaan on otettu oppia ja toiminta-
malleja yksityisestä liiketoiminnasta.   
    
Jos julkinen ja yksityinen sektori toimivat erilaisen logiikan varassa, myös kansalaisyhteis-
kunta poikkeaa olemukseltaan kahdesta muusta sektorista. Kansalaisyhteiskuntaa luonnehtivat 
kansalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus, jäsenyys ja toimijuus, yleishyödyllisyys ja au-
tonomisuus, vapaaehtoisuus ja valinnaisuus, maallikkous ja ammattilaisuus, joustavuus ja 
riippumattomuus, yhteisöllisyys ja lokaalisuus sekä eettisyys ja solidaarisuus. 
 
Kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset järjestävät toimintaa ja palveluja itselleen ja muille omis-
ta toiveistaan ja lähtökohdistaan käsin. Kansalaisyhteiskunnalla ei ole perimmältään ulkopuo-
lelta tulevia vaateita, kuten ei yksityiselläkään sektorilla. Kansalaisyhteiskunta määrittää itse 
toimintansa, vaikka rahoittajat ovatkin alkaneet osallistua viime vuosina aikaisempaa enem-
män määrittämiseen. Projekti- ja kohderahoituksen yleistyminen sekä ostopalvelutoiminnan 
lisääntyminen ovat tiivistäneet julkisen vallan ja rahoittajatahojen otetta kansalaisyhteiskun-
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nasta ja siten kaventaneet kansalaisyhteiskunnan perinteistä autonomisuutta ja riippumatto-
muutta.  
 
Kansalaisyhteiskunnassa ihmiset ovat sekä toimijoita että samalla toiminnan kohteita. Jäsenet 
käyttävät päätösvaltaa määrittäessään kansalaisyhteiskunnan toimintakenttää. Asiakkuus ja 
kuluttajuus eivät leimaa kansalaisyhteiskuntaa.   
 
Kansalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus kumpuavat ennen muuta halusta osallistua ja toimia. 
Kiinnostus jotakin asiaa kohtaan motivoi ihmisiä toimimaan. Halu osallistua, olla mukana ja 
saada kokemuksia tuovat sisältöä ihmisten elämään. Omaehtoinen toiminta tarjoaa vastapai-
non työlle ja tuo vaihtelua elämään. Toiminnan kautta ihminen voi saada uusia ystäviä ja mur-
taa yksinäisyyden kehää. Halu oppia mutta myös auttaa muita kannustaa monia ihmisiä toi-
mintaan ja osallistumiseen kansalaisyhteiskunnan puitteissa. 
 
Osallistuminen ja osallisuus tuovat mahdollisuuden ja kyvyn vaikuttaa. Kansalaisyhteiskun-
nassa on lukuisia vaikuttamisen paikkoja erityisesti poliittisessa ja ammattiyhdistystoiminnas-
sa. Vaikuttamisen mahdollisuus antaa tärkeän ulottuvuuden kansalaisten omaehtoiselle toi-
minnalle ja aktiivisuudelle kansalaisyhteiskuntakontekstissa. 
 
Kansalaisyhteiskunnassa toimintaa tehdään ja palveluja tuotetaan jäsenille ja asiakkaille voit-
toa tavoittelemattomassa hengessä. Yleishyödyllisyys on kansalaisyhteiskunnan yhtenä ideo-
logisena kulmakivenä, ja siihen perustuen kansalaisyhteiskunnan toimijat saavat myös julki-
sen taloudellisen tukensa.  
 
Valtiovalta on säädellyt Suomessa kohtuullisen vähän kansalaisyhteiskunnan toimintoja. Jär-
jestöt ovat saaneet valtion tuen yleisavustuksina, jotka ovat jättäneet tilaa järjestöjen omalle 
harkinnalle ja päätösvallalle. Vapaa sivistystyö on ollut myös hyvin vähän säädeltyä. Viime 
vuosina tähän käytäntöön on tullut muutos. Tiettyyn tarkoitukseen osoitetut projektiavustuk-
set ovat lisääntyneet, ja vapaan sivistystyön piirissä on lisätty viranomaisohjausta. Tästä huo-
limatta autonomisuus on suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle edelleen leimaa-antava piirre. 
 
Julkisella ja yksityisellä sektorilla ei tehdä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisuus leimaa nimen-
omaan kansalaisyhteiskuntaa. Se on yksi keskeisimmistä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan 
ominaispiirteistä ja vahvuuksista. Pääosa vapaaehtoistoiminnasta tehdään Suomessa kansa-
laisjärjestöissä tai ihmisten muussa omaehtoisessa kansalaistoiminnassa.  
 
Kansalaisyhteiskunta perustuu yksilölliseen valinnanvapauteen. Pakottaminen, velvollisuudet 
ja sanktiot eivät luonnehdi kansalaisyhteiskuntaa.  
 
Kansalaisyhteiskunnan erikoisuutena on maallikkouden ja ammattityön yhdistäminen. Saman 
elämäntilanteen kokeneiden vertaistuki on tärkeä osa järjestöjen toimintaa. Vastaavaa ei ta-
pahdu muilla sektoreilla. Jäsenten ja vapaaehtoisten tietotaito on käytössä palkattujen ammat-
tihenkilöiden osaamisen rinnalla. Hiljainen ja kova tieto, kokemus- ja ammattitieto täydentä-
vät toisiaan. Maallikkous ja ammattilaisuus, vapaaehtoisuus ja palkkatyö toteutuvat rinnak-
kain kansalaisyhteiskunnassa.  
 
Kansalaisyhteiskunta kykenee joustavasti sopeutumaan ihmisten toiveisiin, tarpeisiin, miel-
tymyksiin ja/tai ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Virallisten velvoitteiden ja vastuiden 
puuttuminen helpottaa sopeutumista ja antaa tilaa reagoinnille. Raskaat investoinnit tai osak-
keenomistajien tulosvaatimukset eivät myöskään sanele kansalaisyhteiskunnan toimintaa. 
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Tilaa jää luovuudelle ja uusille innovaatioille. Monet toiminnot tai toimintatavat ovatkin syn-
tyneet kansalaisyhteiskunnan piirissä ja siirtyneet sieltä julkisen sektorin hoidettaviksi tai me-
netelmiksi. Kansalaisyhteiskunnalla on ollut Suomessa myös aukkojen tilkitsijän rooli julki-
sen ja yksityisen sektorin rajapinnoilla. Kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat viime kädessä 
itse määritellä sen, toimivatko ne, mitä varten ja millä tavalla. 
 
Kansalaisyhteiskunta toimii yhteisöllisissä puitteissa. Toiminta voi tapahtua statuksellisissa, 
toiminnallisissa tai mielikuvallisissa (symbolisissa) yhteisöissä. Perinteisen statuksellisen, 
asemaan, syntyperään jne. perustuvan yhteisöllisyyden rapautuminen ei ole vähentänyt kansa-
laisyhteiskunnan yhteisöllistä olemusta, koska statuksellisuuden rinnalle on tullut uudenlaista 
symbolista yhteisöllisyyttä.  
 
Kansalaisyhteiskunta toimii ja vaikuttaa pääosin ruohonjuuritasolla paikallisesti. Paikallisuus 
leimaa kansalaisyhteiskuntaa ei vain toiminnallisesti vaan myös olemuksellisesti.  
 
Kansalaisyhteiskuntaan liitetään yleensä eettinen ja solidaarinen ulottuvuus, vaikka kansalais-
yhteiskunnan hyveellisyyttä ei pidäkään ylikorostaa. Kansalaisyhteiskunnan piirissä ilmenee 
ongelmia niin kuin muussakin inhimillisessä toiminnassa. Lähtökohtana on kuitenkin ihmis-
ten tasavertaisuus ja tavoitteena ihmisen hyvä. Vaikka tulos ei olisikaan sataprosenttinen, 
pyrkimys on kuitenkin jalo.  
 
Jürgen Habermasia siteeraten kansalaisyhteiskunnan voi todeta edustavan elämismaailmaa, 
jossa rakennetaan yhteisyyttä ja yhteisymmärrystä kielen ja kommunikaation avulla. Julkinen 
ja yksityisen sektori edustavat puolestaan systeemimaailmaa, jossa vallitsee strateginen las-
kelmoiva logiikka.9 
 
 
Kansalaisyhteiskunnan asema ja suhde muihin sektoreihin 
nyt ja tulevaisuudessa  
 
Suomen historiaa luonnehtii valtion vahva rooli, joka juontaa juurensa Ruotsin kuningasval-
lan ja Venäjän keisarivallan ajoilta. Kun Suomi vapautui muiden maiden alaisuudesta itsenäi-
seksi valtioksi, kansakunnan turvaksi luotiin tietoisesti vahva valtio hegeliläis-
snellmanilaisessa hengessä. Kuningas- ja keisarinvallan ajoilta periytyvä keskushallintomalli 
vahvisti osaltaan valtion roolia itsenäisessä tasavallassa.  
 
Vahvan valtion rinnalla kansainvälisenä erikoisuutena on Suomessa voimakas kansalais- ja 
järjestötoiminta. Kansalais- ja järjestötoiminta rakensivat 1860-luvulta, mutta ennen muuta 
1880-luvulta lähtien henkisesti itsenäistä kansakuntaa autonomisessa Suomessa. Suomalaisen 
yhdistystoiminnan synty ja kehitys on ollut Risto Alapuron ja Henrik Steniuksen mukaan 
voimakkaasti sidoksissa nimenomaan kansalliseen projektiin, kansakunnan kehittämiseen ja 
kansallisvaltioon. Kansalaisryhmät ovat perinteisesti ajaneet Suomessa etujaan valtion kautta. 
Näin kansanliikkeet ja kansallisvaltio ovat olleet tiivisti toisiinsa liittyneinä kansakunnan his-
torian eri vaiheissa näihin päiviin asti.10  
 
Suomalainen kansalais- ja järjestötoiminta sai autonomian aikana vahvan alun, joka jatkui 
itsenäisyyden aikana saaden toisen maailmansodan jälkeen uuden kasvusysäyksen, kun sodan 
hävinnyttä maata rakennettiin henkisesti uudelleen. Vahvan valtion ja laajan kansalaisyhteis-
kunnan rinnakkaiselo säilyikin läpi 1900-luvun. 
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Valtiolla ja kunnilla on ollut Suomessa erityisen vahva rooli viimeisten neljän vuosikymme-
nen ajan. Pohjoismainen hyvinvointiajattelu on korostanut julkisen sektorin vastuuta ja roolia 
palveluiden, turvan sekä hoivan ja huolenpidon järjestäjänä. Valtaosa sivistys-, sosiaali- ja 
terveyspalveluista rahoitetaan Suomessa valtion ja kuntien keräämien verotulojen avulla ja 
tuotetaan kuntien toimesta.  
 
Valtion rooli on supistunut viime vuosina. Päätösvallan siirtyminen Euroopan unioniin on 
madaltanut valtion yhteiskuntapoliittista asemaa. Vallan siirtyminen eurooppalaiselle tasolle 
ei ole luonnollisestikaan vähentänyt julkisen sektorin roolia, vaan muuttanut vallan painopis-
tettä kansalliselta tasolta kansainväliselle tasolle. Kuntien itsehallinnon lisääntyminen ja maa-
kuntien liittojen vahvistunut rooli lääninhallitusten aseman heikennyttyä on supistanut valtion 
roolia alhaalta päin. Kuntalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki ja valtionosuusjärjestelmän uu-
distus vahvistivat 1990-luvulla kunnallista itsehallintoa ja kuntien itsenäistä päätösvaltaa. 
 
Markkinoiden vapautuminen ja globalisaatio ovat lisänneet yritysten toimintavapautta ja vä-
hentäneet valtioiden mahdollisuutta säädellä yritysten ja markkinoiden toimintaa. Valtion 
valta markkinoihin on vähentynyt ja samanaikaisesti markkinoiden yhteiskunnallinen vaiku-
tusvalta on lisääntynyt. Ns. globaalit markkinavoimat määrittävät nykyisin kansainvälistä ja 
kansallista yhteiskuntapolitiikkaa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi 1970-luvulla.  
 
Globalisaatio vaikuttaa merkittävästi myös hyvinvointipolitiikkaan: se muuntaa kansallisval-
tion roolia globaalin talouden kilpailukentillä muuttaen sen tehtäviä suojaavista edistäviksi eli 
eriarvoisuutta tasaaviksi. Tutkijoiden mukaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suurim-
maksi haasteeksi muotoutuu tasapainon löytäminen asukkaiden hyvinvoinnin ja tasapainoisen 
yhteiskunnallisen kehityksen sekä kilpailukyvyn kesken.11 
 
Valtion ja markkinoiden suhteesta voi todeta sen, että markkinat ovat puristaneet valtion ah-
taalle, jos tilannetta verrataan kolmen tai neljän vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Sa-
malla poliittisten päätöksentekijöiden liikkumavara on jatkuvasti supistunut samaan aikaan, 
kun ratkaistaviksi tulevien kysymysten etäisyys kansalaisten arjesta on kasvanut.12 Jorma Tu-
runen jopa väittää, että poliittisen järjestelmän puitteet muuttuivat suomalaisista riippumatta 
kansallisista kansainvälisiksi ja markkinat ohittivat tärkeysjärjestyksessä valtion. Talouden 
asiantuntijoista tuli poliitikkoja tärkeämpiä, pörssien ja pankkien analyytikot ryhtyivät tulkit-
semaan mediassa yhteiskunnan kehitystä ja lainalaisuuksia.13 
 
Valtion taloudellisen ja yhteiskuntapoliittisen liikkumatilan kaventuminen on heijastunut 
myös kuntiin. Valtio on siirtänyt kunnille lisää vastuuta hyvinvointipalveluiden järjestämises-
sä. Näin kuntien vastuu on kasvanut, vaikka kuntien taloudelliset edellytykset eivät olekaan 
parantuneet laaja-alaisten hyvinvointipalveluiden järjestämisessä. Tämä on pakottanut monet 
kunnat ostamaan palveluja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöiltä ja säätiöiltä. Näin kunnat 
ovat siirtyneet tuottajan roolista entistä enemmän myös tilaajiksi. 
 
Kokonaisvaltainen hyvinvointivaltioajattelu on korvautunut Suomessa hyvinvointiyhteiskun-
ta-ajattelulla, jossa kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä on aikaisempia vuosikymmeniä suurem-
pi rooli. Welfare mix -ajattelu on tuonut järjestöt arvostetuiksi erilaisen palvelun ja tuen tuot-
tajiksi paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Esimerkiksi sosiaalipalveluista järjestöt 
ja säätiöt tuottivat vuonna 2002 noin 17 prosenttia ja terveyspalveluista noin 5 prosenttia. Yri-
tysten osuus sosiaalipalveluiden tuottamisessa oli noin 6 prosenttia ja terveyspalveluissa noin 
12 prosenttia.14 
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Kuntien toiminnan tehostaminen 1990-luvulla talouslaman seurauksena lisäsi kuntien palvelu-
tuotannon markkinaehtoistumista. Sitä edistettiin lisäämällä julkisten hankintojen kilpailutta-
mista, palvelutuotannon asiakassuuntautuneisuutta sekä suosimalla palvelujen vaihtoehtoisia 
tuotantomalleja tarkoituksena korjata julkisen palvelutuotantojärjestelmän ongelmia.15 
 
Juha Heikkalan mukaan julkinen, yksityinen ja kansalaissektori olivat varsin selvärajaiset 
toimijat modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Postmodernissa ajassa rajat ovat hämärty-
neet. Sektoreiden rajoja ylitetään ja ne tunkeutuvat toistensa sisään. Kaikki vaikuttaa kaik-
keen. Verkostoituvassa yhteiskunnassa keskinäisriippuvuus ja yhteistoiminnallisuus lisäänty-
vät aikaisemmasta. Prosessiin liittyy itseohjautuvuuden kasvu, kun yhteiskunnasta häviää 
selkeä johtokeskus. Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa ei voi olla enää hierarkkista keskus-
ta, josta ohjattaisiin keskistetysti yhteiskunnallista kehitystä. Toimijat ovat entistä itsellisem-
piä mutta riippuvaisempia toisistaan. Tiivistetysti kyse on Juha Heikkalaa lainaten julkisen, 
yksityisen ja kansalaissektorin välisten rajapintojen huokoistumisesta.16 Yhteiskunnat ovat 
tulleet entistä monimutkaisemmiksi ja huokoisemmiksi samaan aikaan kun vanhat perinteet ja 
hierarkiat ovat murtuneet.17 
 
Viimeisen kahden vuosikymmenen kansainvälinen ja kansallinen kehitys on vahvistanut kan-
salaisyhteiskunnan asemaa ja lisännyt mielenkiintoa sitä kohtaan. Euroopan unioni on nosta-
nut kannanotoissaan kansalaisyhteiskunnan tärkeäksi toimijaksi julkisen ja yksityisen sektorin 
rinnalla ja avannut kansalaisyhteiskunnan toimijoille uusia mahdollisuuksia osallistua yhteis-
kunnan rakentamiseen. Suomessa kansalaisyhteiskunnan arvo nousi ennen muuta kolmesta 
syystä. Kansalaisyhteiskunnasta toivottiin 1990-luvun puolivälissä pitkäaikaistyöttömien työl-
listäjää vaikeassa työttömyystilanteessa. Sen jälkeen kansalaisyhteiskunta kutsuttiin apuun 
hyvinvointipalveluiden tuottamiseen kuntien rinnalla, kun julkisen sektorin talous kiristyi 
1990-luvulla. Uuden vuosituhannen alussa kansalaisyhteiskunta on nostettu hallituksen kansa-
laisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa mukaan demokratiatalkoisiin äänestysaktiivisuuden 
laimeuden ja puoluetoiminnan huonon kiinnostavuuden vuoksi. Kansalaisyhteiskunta on 
noussut taustalta, jos ei parrasvaloihin, niin ainakin näkyville. 
 
Sitä mihin suuntaan kansalaisyhteiskunnan asema ja suhde muihin sektoreihin muuttuu tule-
vaisuudessa, on vaikeaa sanoa yhä nopeasyklisemmäksi käyvässä ajassa. Joitakin käsiteltävän 
aiheen kannalta keskeisiä kehitystrendejä voidaan kuitenkin ennakoida. Kansainvälinen ta-
loudellinen kilpailu siirtää työpaikkoja Länsi-Euroopasta erityisesti Aasiaan. Mannerten väli-
sessä taloudellisessa kilpailussa Eurooppa on tulevina vuosikymmeninä ahtaalla. 
 
Suomi kohtaa samat taloudelliset haasteet kuin muukin Eurooppa. Väestö ikääntyy ja työtä 
siirtyy muihin maihin. Poliittisille päätöksentekijöille tilanne on poikkeuksellisen haastava. 
Yksinkertaisia vastauksia ei ole olemassa siihen, miten suomalainen menestystarina saadaan 
jatkumaan 2000-luvulla.  
 
Euroopan poliittinen yhdentyminen jatkuu tämänhetkisistä vaikeuksista huolimatta. Euroopan 
unionin laajentuminen ja samanaikainen syventyminen vahvistavat ylikansallista päätöksen-
tekoa. Kansallisen tason poliittinen päätösvalta kaventuu entisestään.  
 
Kansainvälinen paine murentaa lopullisesti yhtenäiskulttuurisen lintukotosuomen. Maasta-
muutto ja maahanmuutto lisääntyvät. Suomi monikulttuuristuu ja moniarvoistuu. Yhteiskunta-
ryhmien väliset sosiaaliset erot suurenevat. Perinteinen yhteisöllisyys korvautuu uudenlaisella 
yhteisöllisyydellä. Elämä on nopeasyklisempää ja entistä vaikeammin ennakoitavaa ja säädel-
tävää.  
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Tulevat kehitystrendit vaikuttavat eri sektoreiden asemaan ja rooliin. Poliittinen ja taloudelli-
nen yhdentymiskehitys madaltaa valtion yhteiskuntapoliittista roolia entisestään, vaikka suu-
ret kriisit, kuten hirmumyrskyt, lintuinfluenssa ja maanjäristykset, ovat osoittaneet, valtioita 
tarvitaan jatkossakin, koska vain valtiot kykenevät hoitamaan kansallisesti isot kysymykset. 
Tästä huolimatta Suomen kohdalla kansallisten poliittisten päätöksentekijöiden liikkumatila 
on entistä rajatumpi. 
 
Talouden ja markkinoiden asema säilyy vähintään nykyisellään. Todennäköisesti markkinoi-
den yhteiskuntapoliittinen rooli vielä jonkin aikaa vahvistuu, koska markkinavoimat voivat 
vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöiden globaalistamalla taloutta ja kiristämällä taloudellista 
kilpailua. Taloudelliset näkökannat sanelevat poliittisen päätöksenteon reunaehdot ainakin 
tulevat vuosikymmenet. Yritysten kasvava rooli hyvinvointipalveluiden tuottamisessa vahvis-
taa myös tämän sektorin asemaa. Markkinavoimien lisääntyneelle vaikutusvallalle tulee jos-
sakin vaiheessa vastareaktio. Reaktion muoto ja ajankohta on vaikeasti ennustettavissa. 
 
Julkisen sektorin talous on tulevina vuosikymmeninä äärimmäisen tiukoilla ennen muuta kan-
sainvälisen kilpailun kiristymisen ja väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi. Julkinen sektori 
ei pysty tuottamaan kaikkia niitä hyvinvointipalveluja, joita ihmiset haluavat ja tarvitsevat. 
Yritysten ja järjestöjen/säätiöiden roolin palveluiden tuottamisessa odotetaan lisääntyvän.  
 
Ihmisten oma vastuu korostuu nykyisestä. Ihmiset hankkivat tai joutuvat hankkimaan osan 
palveluistaan vapailta markkinoilta. Kehityssuunta ei ole ongelmallinen henkilöille, joilla on 
varaa ostaa markkinahintaisia palveluja. Toisin on maksukyvyttömien asiakkaiden osalta, 
joille yritykset eivät tuota palveluja ilman julkisen vallan taloudellista tukea. 
 
Kuntakentässä tullaan kokemaan suuria muutoksia lähivuosina. Kuntien sijasta yhä suurempi 
osa palveluista tuotetaan seutukunnallisesti ja maakunnallisesti. Peruskuntien, minkä kokoisia 
ne ovatkaan, vastuulle jää lähipalveluiden tuottaminen mm. perusopetuksessa, lastenhoidossa 
ja vanhuspalveluissa. Samalla kuntien lukumäärä vähenee.   
  
Kansalaisyhteiskunnan kannalta kehityssuunta näyttää siltä, että sen asema ja merkitys vah-
vistuvat tulevina vuosina. Kansalaisyhteiskuntaa tarvitaan kolmea viimeistä vuosikymmentä 
enemmän toiminnan järjestäjänä ja palveluiden tuottajana julkisen sektorin vetäytyessä talou-
dellisista syistä osasta niistä vastuista, joista se on huolehtinut 1970-luvulta lähtien. Kunnat 
joutuvat keskittymään ydinpalveluihinsa, jotka liittyvät ennen muuta opetukseen sekä sosiaa-
li- ja terveystoimeen. Samaan aikaan julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöraken-
teet hakevat uusia muotoja.  
 
Tulevassa monikulttuurisessa Suomessa kansalaisyhteiskunnan rooli kulttuuri- ja identiteetti-
työssä vahvistuu. Etniset ryhmät vaalivat omaa kulttuuriaan ja identiteettiään kansalaisyhteis-
kunnan puitteissa. Valtaväestön kulttuurisille alaryhmille kansalaisyhteiskunta on oivallinen 
identiteetin luomisen ja vaalimisen paikka.   
 
Globalisaation yleistyessä myös lokaalin merkitys korostuu. Paikallisuudella on tärkeä rooli 
identiteetin, henkisen tuen ja sosiaalisen turvan antajana. Kansalaisyhteiskunta on pääosin 
lokaali toimija. Sitä tarvitaan entistä enemmän paikallisuuden ja siihen liittyvien toimintojen 
ja kulttuurin osatekijöiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Kansalaisyhteiskunta tulee olemaan 
keskeisesti mukana paikallisessa ja myös alueellisessa kehittämistyössä. 
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Yksilöllisyyden aaltoa ja vieraantumista seurannee yhteisöllisyyden vahvistuminen ja sosiaa-
lisen pääoman lisääntyminen. Ihmisyhteisöjen henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi edellyttä-
vät tätä. Kansalaisyhteiskunta on paras keino tuottaa ihmistä tukevaa yhteisöllisyyttä ja ihmi-
syyttä vahvistavaa sosiaalista pääomaa. 
 
Politiikka valtiollistui kokonaisvaltaisen yhteiskuntapoliittisen ajattelun vuosikymmeninä. 
Politiikan pitää palata kansalaisyhteiskunnan sfääriin, jotta siitä tulee uudelleen kansaa kiin-
nostava asia. Koska suomalainen yhteiskuntajärjestelmä nojaa kansanvaltaan, kansanvalta on 
pidettävä vahvana, jos halutaan yhteiskuntajärjestelmämme perustan kestävän. Tämä onnistuu 
vain kansalaisyhteiskunnan avulla. Tästä johtuen kansalaisyhteiskunnan merkitys demokrati-
an tukirakenteena vahvistuu tulevina vuosina.  
 
Kansalaisyhteiskunnan sisällä ihmisten omaehtoinen kansalaistoiminta vahvistuu suhteessa 
perinteisiin järjestöihin. Perinteisen järjestötoiminnan tila on ahtaampi kuin aikaisemmin. Yk-
silölliset suomalaiset haluavat toimia omannäköisesti omissa yhteisöissään. Sitoutumisen 
muuttuminen korostaa uusien, dynaamisten ja elastisten toimintamuotojen asemaa kansalais-
yhteiskuntatoiminnoissa.  
 
Suomessa on vahva tarve ihmisten Suomen vahvistamiselle talous-, teknologia- ja kilpai-
lusuomen rinnalla.18 Ihmisten Suomi perustuu ihmisten aitoon ja luontaiseen aktiivisuuteen, 
osallistumisen ja toiminnan haluun sekä pyrkimykseen toimia yhdessä omissa lähiyhteisöissä. 
Ihmisten Suomen tavoitteena on ihmisten hyvä ja tasapainoinen elämä.  
 
 
Kansalaisyhteiskunnan kansainvälinen ulottuvuus 
 
Globalisaatiota voidaan tarkastella eri näkökulmista käsin, niin taloudellisesta, kulttuurisesta, 
sosiaalista kuin poliittisestakin. Se voidaan nähdä erilaisten toimintojen ja ongelmien maail-
manlaajuistumisena ja prosessina, joka on seurausta mm. taloudellisen säännöstelyn purkami-
sesta, kehittyvästä informaatioteknologiasta ja tietoisuudesta ihmiskuntaa kohtaavista yhtei-
sistä haasteista, mm. ympäristöuhista. Globalisaatioon sisältyy ajatus maailmankylästä, jossa 
moniulotteiset vuorovaikutussuhteet koskettavat kaikkia maailman ihmisiä. Voidaankin puhua 
yhteisestä tietoisuudesta, joka syntyy, kun kulttuuri- ym. virtaukset leviävät viestintävälinei-
den kautta laajalti kaikkien ulottuville ja synnyttävät yhteisiä kokemuksia.  
 
Erilaiset ihmiskuntaa yhdistävät uhat ja haasteet – köyhyys, elintasokuilun syveneminen, ym-
päristökysymykset, kriisinhallinta jne. – muodostavat globaaliagendan, jonka käsittely ja hal-
lintapyrkimykset edellyttävät ylikansallista politiikkaa ja poliittista päätöksentekoa. Tämä on 
muuttamassa kansainvälisen politiikan perinteistä toimintaympäristöä. Uudessa tilanteessa 
tarvitaan erilaisia toimintamalleja ja -strategioita politiikkojen suunnittelussa ja toimeenpa-
nossa. Yksittäisten kansallisvaltioiden merkitys ei katoa, koska keskeinen poliittinen mielipi-
teenmuodostus tehdään edelleen kansallisvaltioissa. Globaaliagendan käsittely ja hallintapyr-
kimykset tapahtuvat ylikansallisen lähestymistavan ja ns. perinteisen kansallisvaltiolähtöisen 
voimapolitiikan ristipaineessa. Hallitusten ohella toimijoina on kuitenkin muitakin tahoja, 
kuten kirkot, puolueet, ammattiyhdistysliike, yhteiskunnalliset liikkeet, erilaiset kansalaisjär-
jestöt jne. Niilläkin on intressiä ja asiantuntemusta osallistua globaaliagendan käsittelyyn. Ei 
ole myöskään syytä unohtaa yksittäisiä kansalaisia, jotka elämäntilanteestaan ja -olosuhteis-
taan tai yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan riippuen kokevat globaalispation koskettavan 
heitä suoraan. Kansalaisjärjestöjen ja liikkeiden kautta yksilöille tarjoutuu mahdollisuuksia 
toimia ja vaikuttaa myös kansainvälisellä areenalla. 
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Eri toimijat, niin kansallisvaltiot, monenkeskiset kansainväliset järjestöt kuin kansalliset kan-
salaisjärjestötkin, tarvitsevat uusia välineitä ja strategioita globalisaation hallintaan. Keskeistä 
on ymmärtää, että globaaliagendan käsittelemiseen eivät yksittäisten toimijoiden, esimerkiksi 
hallitusten välisten järjestöjen, voimavarat yksin riitä. Globalisaation suunnan valitseminen ja 
ohjaaminen edellyttää eri toimijoiden strategista yhteistyötä. Tässä yhteistyössä hallitukset ja 
kansainväliset järjestöt, yritysmaailma sekä tutkijayhteisö ovat keskeisessä roolissa. Strategi-
nen yhteistyö edellyttää vuoropuhelua, yhteisten tavoitteiden määrittelyä sekä eri toimijoiden 
erilaisten resurssien hyväksikäyttöä. 
 
Vuoropuhelun aikaansaaminen hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä ja 
yhteisten globaalien tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan konkreettisia 
toimenpiteitä ja riittäviä voimavaroja kansallisella ja globaalilla tasolla tarvittavien muutosten 
aikaansaamiseksi. Tämä edellyttää kansalaisyhteiskunnan kytkemistä mukaan globaalin poli-
tiikan suunnitteluun ja toimeenpanoon. Erityinen haaste on kehitysmaiden kansalaisyhteis-
kunnan tukeminen siten, että se voi toimia kumppanina omien hallitusten ja yritystoimijoiden 
rinnalla päätettyjen kehitystavoitteiden aikaansaamiseksi. Monia askelia on vielä otettava, 
jotta kansalaisyhteiskunta nähdään positiivisena resurssina globalisaation ja kehityksen suun-
nan määrittelyssä ja tavoitteiden toteuttamisessa niin kansainvälisen yhteisön piirissä, kehi-
tysmaissa kuin Suomessakin. 
 
Globalisaation myötä ihmisten liikkuvuus lisääntyy ja maahanmuuton myötä myös suomalai-
nen yhteiskunta muuttuu nykyistä monikulttuurisemmaksi. Monikulttuurisuus voidaan käsit-
teenä ymmärtää eri tavoin. Se on yhtäältä olosuhteita kuvaava (väestömuutokset), toisaalta 
tavoitteita sisältävä (olosuhteista tehtävät johtopäätökset). Se voidaan nähdä sekä yhteisöllise-
nä että yksilöllisenä käsitteenä, joka koskee niin etnisiä vähemmistöjä kuin koko väestöä. 
Monikulttuurisuuspolitiikan, kun sillä tarkoitetaan olosuhteista tehtäviä johtopäätöksiä, tulisi 
lähteä siitä, että yhteiskunta ja sen arvot ovat globalisaation myötä jatkuvassa muutoksessa 
koko väestön osalta niin yhteisöllisesti kuin yksilöllisestikin. Monikulttuurisuutta tulisi tarkas-
tella suhteessa oikeuksiin (perusoikeudet, kulttuuriset oikeudet), toimenpiteisiin (mm. kotou-
tuspolitiikka) ja arvoihin (suvaitsevaisuus, nationalismi).  
 
Sekä uudistuminen muuttuvassa toimintaympäristössä että vaikuttaminen ja toimiminen glo-
baalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä edellyttää kansalaisyhteiskunnan toimijoilta 
tiettyjä riskinottovalmiuksia. Kansalaisyhteiskunta, joka toimii valtioita joustavammin ja yksi-
löitä laaja-alaisemmin, saattaa – tehokkaasti toimiessaan – tarjota tilaisuuksia hallittuun ris-
kinottoon. Kansalaisyhteiskunta tulisikin nähdä täydentävänä voimavarana globalisaation 
hallintaan tähtäävän politiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa. 
 
Suomella on hyvät edellytykset toimia demokraattisen kansalaisyhteiskuntamallin kansainvä-
lisenä edistäjänä. Suomessa järjestettäviä kokouksia ja konferensseja voi hyödyntää innovatii-
visten, hyvien työtapojen, esimerkiksi hallinnon, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön, 
esiintuomisessa. Tämä tulisi toimikunnan mielestä ottaa huomioon EU- ja ETYJ-
puheenjohtajuuskausien valmisteluissa. Kansalaisyhteiskuntasuhteita pitäisi myös systemaat-
tisesti edistää eri kansainvälisissä rakenteissa ja EU:ssa, joissa nämä asiat ovat tällä hetkellä 
hyvin ajankohtaisia. Samalla tulisi pyrkiä lisäämään kansainvälisten toimielinteiden ja raken-
teiden avoimuutta, joka myös osaltaan vahvistaisi niiden legitimiteettiä. Suomi voi aktiivisesti 
vaikuttaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen erityisesti EU:ssa, mutta 
myös muissa kansainvälisissä yhteisöissä ja järjestöissä. 
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Kansalaisyhteiskunnan merkitys ihmisille 
 
Kansalaisyhteiskunta on monella tavalla merkityksellinen ihmisille postmodernissa Suomes-
sa. Merkitykset voi tiivistää esimerkiksi seuraaviin rooleihin: 
 

 
  
Ihmiset kohtaavat, osallistuvat ja toimivat kansalaisyhteiskunnan puitteissa lukuisin eri ta-
voin. Kansalais- ja järjestötoiminta sisältää pääosin funktionaalisia elementtejä. Kansalaisyh-
teiskunnassa toimintaa tehdään toimijoiden omaksi ja/tai yhteisön hyväksi.  
 
Ihmiset voivat kansalaisyhteiskunnan kautta osallistua eri tavoin itseään, yhteisöä ja koko 
yhteiskuntaa koskettaviin ja kiinnostaviin asioihin. Muut sektorit eivät vastaavaa tarjoa. Kan-
salaisyhteiskunnan osallistumisen ja liittymisen paikat antavat ihmisille mahdollisuuden to-
teuttaa itseään omista lähtökohdistaan käsin. Osallistuminen ja liittyminen tuottavat myös 
osallisuuden tunteen ja kokemuksen, mikä on ihmisille tärkeä asia.  
 
Kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli kansalaiseksi oppimisen ja kasvamisen areenana. 
Kansalaisyhteiskunta tuottaa kansalais- ja järjestötoiminnan sekä vapaan sivistystyön kautta 
kansalaisosaamista, joka täydentää kotona ja koulussa/oppilaitoksissa opittua. Opetuksen, 
oppimisen, kasvattamisen ja kasvamisen osalta kansalaisyhteiskunta täydentää muiden sekto-
reiden työtä keskeisellä tavalla. Kansalaisyhteiskunnan kautta kasvetaan ja sosiaalistutaan 
myös demokraattiseen yhteiskuntajärjestelmään. 
 
Kansalaisyhteiskunnan kautta autetaan ja tuetaan sairaita ja vanhuksia, tuotetaan sosiaalista 
turvallisuutta ja pidetään huolta kanssaihmisistä. Vertaistuki on tärkeä kansalaistoiminnan 
tarjoama tuen ja välittämisen muoto.  
 
Kansalaisyhteiskunnan kautta valvotaan ihmisten etua suhteessa valtio- ja kuntapäättäjiin sekä 
työnantajiin. Ammattiliitot sekä erilaiset etu- ja painostusjärjestöt valvovat jäsentensä etua. 
Sama rooli on monilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä. Järjestöihin on kerääntynyt vahvaa eri-

toiminnallisuus 

osallistuminen, liittyminen 

kansalaiseksi kasvaminen 

identiteetin rakentaminen 

vaikuttaminen 

asiantuntijuus ja edunvalvonta 

tuki ja välittäminen 



32 

tyisasiantuntemusta, joka on tehnyt järjestöistä uskottavia ja arvostettuja toimijoita julkisen ja 
yksityisen sektorin rinnalla.  
 
Kansalaisyhteiskunta on merkittävä vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Monet kansa-
laisyhteiskunnan toimijat vaikuttavat yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon paikallisesti, 
alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Puolueet on jopa perustettu yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen väyliksi. Ammattiliitoilla on Suomessa erittäin paljon vaikutusvaltaa työeh-
tosopimusten lisäksi myös lainsäädäntöön ja politiikkaan. Kansalaisjärjestöt vaikuttavat val-
takunnallisella tasolla lainsäädäntöön ja viranomaisten päätöksiin. Paikallisella tasolla yhdis-
tysten edustajat vaikuttavat kunnallisiin päättäjiin ja viranhaltijoihin. Kansalaisyhteiskunnan 
kautta voidaan vaikuttaa näin sekä suoraan että edustuksellisen järjestelmän kautta yhteiskun-
tapoliittiseen päätöksentekoon.   
 
Seitsemänneksi, kansalaisyhteiskunnalla on identiteetin muovaajan rooli. Kansalaisyhteiskun-
nan toimijat ovat olleet rakentamassa suomalaista kansallisvaltiota Ruotsin ja Venäjän vallan 
alaisesta maasta yhdeksi maailman kehittyneimmistä kansakunnista. Kansallisen identiteetin 
rinnalla kansalaisjärjestöt ovat luoneet vahvaa yhteisöllistä identiteettiä eri konteksteissa. 
Viimeisinä vuosikymmeninä yksilöidentiteettiin liittyvät aktiviteetit ovat olleet suuressa suo-
siossa kansalaistoiminnan piirissä.  
 
 
Kansalaisyhteiskunnan anti yhteiskunnalle 
 
Kansalaisyhteiskunta on vahvistanut Suomessa ihmisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Ihmiset ovat voineet toteuttaa itseään perheen ja työn ohella monenlaisissa kansalaisyhteis-
kunnan toiminnoissa. Nämä aktiviteetit ja toiminnan mahdollisuudet ovat olleet ilon ja mieli-
hyvän tuottajia suurelle osalle suomalaisia. Ihminen sosiaalisena olentona kaipaa kaltaistensa 
seuraa, ja kansalaisyhteiskunta toimintoineen on voinut tällaisen foorumin tarjota. 
 
Toiseksi, kansalaisyhteiskunta on lisännyt ihmisten osaamista. Kansalaistaidot jalostuvat kan-
salais- ja järjestötoiminnassa, ja ihmiset kasvavat lapsesta lähtien kansalaistoiminnan piirissä 
omaan vastuuseen, yhteisöllisyyteen ja pitkäjänteisyyteen vastapainona yhteiskunnalliselle 
eriytymiselle, pirstaloitumiselle ja yksilöllistymiselle. Vapaa sivistystyö tarjoaa non-formaali-
sen oppimisen mahdollisuuksia. Formaali opetus ei kykene nykyaikana tuottamaan kaikkea 
sitä osaamista, mitä ihminen tarvitsee selviytyäkseen, menestyäkseen ja elääkseen täysipai-
noista elämää. Siksi tarvitaan kansalaisyhteiskunnan tarjoamaa mahdollisuutta in- ja non-
formaaliin kansalaisoppimiseen. 
 
Kolmanneksi, kansalaisyhteiskunta on tärkein yhteisöllisyyttä tuottava ja ylläpitävä toimija 
yhteiskunnassa. Ihminen sosiaalisena olentona kaipaa yhteisöllistä tunnetta, tukea ja turvaa. 
Yksilöllisyyden pyyhkäistessä länsimaiden yli 1900-luvun lopulla yhteisöllisyyden arvo hä-
märtyi. Viime vuosina on ollut kuitenkin havaittavissa heikkoja signaaleja yhteisöllisyyden 
vahvistumisesta. Kansalaisyhteiskunta on käytännössä ainoa toimija yhteiskunnassa, joka voi 
luoda ja ylläpitää ihmisten tarvitsemaa yhteisöllisyyttä.  
 
Neljänneksi, länsimaissa on puhuttu viime vuosina paljon sosiaalisesta pääomasta ja ennen 
muuta sen vähenemisestä (Coleman, Woolcock, Fukuyama, Putnam). Kansalaisyhteiskunta 
tuotti sosiaalista pääomaa myös viime vuosituhannen lopulla mutta ei kyennyt estämään sosi-
aalisen pääoman vähenemistä, koska yritykset alkoivat keskittyä puhtaasti taloudellisen tuot-
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tavuuden maksimointiin ja luopuivat perinteisestä yhteiskuntavastuustaan. Kansalaisyhteis-
kunnan vastuu sosiaalisen pääoman tuottamisesta korostui aikaisemmasta.  
 
Viidenneksi, kansalaisyhteiskunta on synnyttänyt sosiaalista koheesiota suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Suomea on kutsuttu yhtenäiskulttuurin maaksi, konsensusyhteiskunnaksi ja poikke-
uksellisen pienten sosiaalisten luokkaerojen kansakunnaksi. Kansalaisyhteiskunta on ollut 
yksi keskeisistä selittävistä tekijöistä sille, että sosiaalinen koheesio on ollut Suomessa hyvin 
korkea kansainvälisesti verraten.  
 
Kansalaisyhteiskunnalla on paljon myönteisiä vaikutuksia. Kansalaisyhteiskunnan voimavarat 
ovat kuitenkin niukat, minkä vuoksi sen anti on rajallinen. Kansalaisyhteiskunta ei korvaa 
eikä poistaa missään tilanteessa julkisen vallan perustuslakiin kirjattua vastuuta kansalaisten 
perusturvasta ja peruspalveluiden järjestämisestä. Kansalaisyhteiskunnan ei voida myöskään 
olettaa hoitavan tehtäviä, joihin sen olemus ei sovellu eivätkä voimavarat riitä.    
 
 
Ydinviestit  
 
Kansalaisyhteiskunta koostuu kansalaisten omaehtoisesta toiminnasta eli kansalais- ja järjes-
tötoiminnasta, säätiöiden, rahastojen ja pienimuotoisten osuuskuntien toiminnasta, ammatti-
liittojen ja puolueiden toiminnasta sekä vapaasta sivistystyöstä. 
 
Kansalaisyhteiskunta poikkeaa olemukseltaan julkisesta ja yksityisestä sektorista. Kansalais-
yhteiskunta rakentuu ihmisten omaehtoisuuden, aktiivisuuden, vapaaehtoisuuden ja yhteisölli-
syyden varaan. Kansalaisyhteiskunta vahvistaa aktiivista kansalaisuutta, lisää sosiaalista 
pääomaa ja synnyttää yhteisöllisyyttä, jotka ovat tärkeitä edellytyksiä inhimilliselle, sosiaali-
selle ja taloudelliselle hyvinvoinnille sekä demokraattiselle yhteiskuntajärjestelmälle. 
 
Kansalaisyhteiskunnan rooli on laajentunut ja asema vahvistunut viime vuosina. Kansalaisyh-
teiskunta on jatkossakin keskeinen yhteiskunnallinen toimija valtion ja kuntien sekä yritysten 
rinnalla. Kansalaisyhteiskunnan toimintapiiri voi laajentua vielä nykyisestä, mutta se edellyt-
tää toimijoiden toimintaedellytysten turvaamista. Kansalaisyhteiskunnan roolin ja aseman 
vahvistuminen ei poista perustuslain edellyttämää julkisen sektorin vastuuta kansalaisten 
perusturvasta ja peruspalveluiden järjestämisestä.  
 
Kansalaisyhteiskunta toimii ja vaikuttaa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla. Suomalaisetkin kansalaisyhteiskuntatoimijat ovat entistä enemmän mukana 
kansainvälisillä toiminnan areenoilla. Tämä toiminta täydentää hallitusten ja valtion toimen-
piteitä globalisaation hallintaan liittyvien kysymysten käsittelyssä. Tuloksellinen yhteistyö 
edellyttää strategista kumppanuutta, jossa käydään säännöllistä dialogia kansainvälisen toi-
minnan tavoitteista ja kehitetään uusia toimintatapoja. Globaalin toimintaympäristön muutos 
vaikuttaa samalla suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin. 
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3. Kansalaistoiminta kansalaisyhteiskunnan ytimenä 
 
 
Kansalaistoiminta muodostaa valtaosan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiviteeteista. 
Kansalaistoiminta on ihmisten toimintaa yhteisöllisissä puitteissa. Sen ydin on ihmisten koh-
taamisissa yhteisen asian merkeissä. Kansalaistoiminnassa luodaan yhteisöllisen kohtaamisen 
paikkoja mahdollisimman monenlaisille ja monenlaisessa elämäntilanteessa oleville ihmisille. 
Kohtaamiset synnyttävät yksilöiden välistä luottamusta, rakentavat kestävää yhteisöllisyyttä 
sekä kasvattavat vastuuseen omasta elämästä ja lähimmäisestä. Varovaisenkin arvion mukaan 
suomalaisessa kansalaistoiminnassa tapahtuu erilaisen osallistumisen kautta noin 100 miljoo-
naa kohtaamista vuodessa. 
 
 
Omaehtoinen kansalaistoiminta  
 
Ihmisten omaehtoisesta motivoitumisesta kumpuava organisoituminen ja tavoitteellinen toi-
minta luovat mahdollisuuksia näille kohtaamisille. Kohtaamiset ja niiden kautta syntyvä tunne 
kuulumisesta johonkin ryhmään, osallistumisen tuomat mahdollisuudet toteuttaa itseään sekä 
mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä luovat sosiaalista pääomaa ja yhteiskunnallista hy-
vinvointia. Lisäämällä kohtaamisia ja kehittämällä niiden sisältöjä yksilöllinen ja yhteiskun-
nallinen hyvinvointi lisääntyvät. Tämä on tärkeä perusehto myös taloudelliselle menestymi-
selle.  
 
Valtaosa kansalaistoiminnasta tapahtuu kansalaisjärjestöissä ja niiden paikallisissa yhdistyk-
sissä. Järjestöissä ja yhdistyksissä tapahtuva kansalaistoiminta perustuu perustuslaissa turvat-
tuun kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen sekä yhdistyslakiin. Kansalaistoiminnan ydin on 
siinä, että kansalaiset luovat itse itselleen tai lähipiirille esimerkiksi harrastamisen, vertaistuen 
ja vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Omaehtoisesti organisoituva kansalaistoiminta 
toteuttaa toimijoiden itsensä kannalta mielekästä toimintaa. Siinä ei tavoitella taloudellista 
voittoa, kuten yksityisellä sektorilla, eikä sen ensisijaisena tavoitteena ole palvelujen tuotta-
minen, kuten julkisella sektorilla. 
 
Suomessa on itsenäisyyden aikana perustettu yli 140.000 yhdistystä. Yhdistysten määrä kas-
voi voimakkaasti 1980-luvulla, jolloin perustettiin erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kulttuu-
ri- ja liikuntayhdistyksiä ja -järjestöjä. Kansalaistoiminta koskee tavalla tai toisella lähes 
kaikkia suomalaisia. Neljä viidestä suomalaisesta on jonkin yhdistyksen jäsen.19 
 
Vapaaehtoinen, palkaton ja vapaa-ajalla tapahtuva ihmisten aktiivisuus on edelleen kansalais-
toiminnan selkärankana. Naiset ja miehet, nuoret ja aikuiset osallistuvat vapaaehtoistoimin-
taan suunnilleen yhtä paljon. Vapaaehtoisten määrä ei ole tutkimusten mukaan kansalaistoi-
minnassa vähentynyt, vaikka näin usein oletetaan. Se on pysynyt vähintään ennallaan. Vapaa-
ehtoisten määrä yhtä yhdistystä kohden on kuitenkin vähentynyt, koska yhdistysten lukumää-
rä on lisääntynyt. Vapaaehtoisten tukena ovat palkatut työntekijät, jotka luovat edellytyksiä 
vapaaehtoistoiminnalle esimerkiksi hoitamalla järjestön hallintoa tai tuottamalla koulutus- ja 
tiedotuspalveluja.20 
 
Nuorten tapa osallistua kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan on muuttunut. Erityisesti on muut-
tunut osallistumisen kohde. Nuoria kiinnostaa konkreettinen toiminta, ei niinkään yhdistyksen 
hallinto. Nuoret eivät mielellään sitoudu myöskään vain yhteen toiminnan muotoon, vaan 
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sukkuloivat niiden välillä. Pitkäaikainen sitoutuminen on myös nuorten kohdalla vähentynyt. 
Nuoret haluavat kokea ja kokeilla erilaisia toiminnan muotoja.  
 
Myös aikuisten tapa osallistua kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan on muuttunut. Aikuiset 
toimivat lähimmäistensä tukena tai lasten harrastusten edistäjinä, mutta heidän panoksensa 
kohdentuu yhä rajatumpaan kohderyhmään tai tavoitteeseen. Tämän päivän toimijat vaativat 
vastiketta panokselleen, ei niinkään materiaalisen tai muun hyödyn merkityksessä, vaan sel-
keänä näyttönä siitä, mihin heidän panoksensa menee ja mitä sillä saadaan aikaiseksi. Uhrau-
tuvasta vapaaehtoisuudesta on siirrytty aikaisempaa enemmän kohdistettuun ja vastikkeelli-
seen vapaaehtoisuuteen.21 
 
Kansalaistoiminnalle on edelleen kysyntää. Niin nuoret kuin aikuisetkin haluavat osallistua 
yhdistysten ja järjestöjen toimintaan ja tehdä vapaaehtoistyötä. Perinteinen järjestötoiminta on 
edelleen voimissaan, mutta sen rinnalle ovat nousseet vapaamuotoiset ihmisten yhteenliitty-
mät ja paikallisen tason suoran osallistumisen keinot. Jäsenkunnan läpivirtaus on yleistynyt ja 
toiminnan projektimaisuus on lisääntynyt. Samalla yhdistyskulttuurien merkitys on heikenty-
nyt.22  
 
Kansalaistoiminta tarvitsee menestyäkseen rakenteita ja hallintoa. Ne mahdollistavat suunni-
telmallisen ja järjestyneen toiminnan. Perinteisen vertikaalisen järjestörakenteen (paikallinen–
alueellinen–valtakunnallinen) rinnalla on nähtävissä horisontaalisen organisoitumisen lisään-
tymistä. Verkostoituminen, kumppanuus ja sopimuksellisuus määrittävät tällaista toimintata-
paa. 
 
2000-luvun moderni kansalaistoiminta tarvitsee perinteisten rakenteiden lisäksi uusia välittä-
viä rakenteita, joiden tehtävänä on tukea kansalaistoiminnan hallintoa niin, että kansalaistoi-
mijat voivat keskittyä toiminnan sisältöihin. Kyse on sellaisista pysyvistä, poikkihallinnolli-
sista toimijoiden yhteisistä verkostoista, joiden puitteissa kansalaistoiminnan, julkisen ja yksi-
tyisen sektorin toimijat vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin paikallisella tasolla uudella, 
tehokkaalla tavalla, joka perustuu kumppanuuteen ja sopimiseen paikallisista tarpeista käsin. 
Työllistämishankkeet ja palveluiden tuottamisprojektit ovat esimerkkejä tällaisista sektorirajat 
ylittävistä toimijaverkostoista. Tarpeellisten ja hyödyllisten välittävien rakenteiden synnyn 
esteenä on usein kuitenkin se, että nykyiset rahoitustavat eivät tunne tällaisia rakenteita tai 
rahoitus on kertaluonteista. Kehityssuunta on kuitenkin sellainen, että horisontaalinen verkot-
tuminen ja poikkihallinnollisuus lisääntyvät uudistuvassa, elinvoimaisessa kansalaistoimin-
nassa sekä eri sektoreiden yhteistyössä. Julkisen rahoituksen tulisi tukea tällaista uutta innova-
tiivista tapaa toimia.23 
 
Kansalais- ja järjestötoiminnan vahvuus on se omalakisuus ja autonomisuus. Tässä piilee 
myös kansalais- ja järjestötoiminnan heikkous. Kun toimintaa tehdään jäsenten, luottamus-
henkilöiden ja vapaaehtoisten toimesta ja ehdoilla, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toimin-
ta on usein varsin hankalaa. Toimijat vaihtuvat, osallistumisen motiivit muuttuvat ja toimin-
taan käytettävissä oleva ajallinen ja taloudellinen panostus vaihtelee henkilöiden ja ajankoh-
dan mukaan.  
 
Kansalais- ja järjestötoiminnassa noudatetaan järjestödemokratian periaatteita. Enemmistö 
päätöksentekijöistä päättää, ja tämä enemmistö voi olla jäsenkunnan kokoon nähden pienikin. 
Lisäksi järjestöt saattavat ajaa hyvinkin itsekkäitä, pienen ryhmän etuja. Yleishyödyllisyys ja 
yhteiseen hyvään pyrkiminen eivät toteudu läheskään aina omaehtoisessa, vapaassa kansalais-
toiminnassa.  
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Nämä näkökohdat on tärkeää pitää mielessä, kun pohditaan kansalais- ja järjestötoiminnan 
roolia ja vastuuta yhteiskunnassa. Kansalais- ja järjestötoiminnan olemukseen kuuluu omaeh-
toisuus ja vapaaehtoisuus. Ilman näitä ei ole vapaata kansalaistoimintaa. Vapaus ja autonomi-
suus antavat mahdollisuuksia luovuudelle ja uusille tavoille toimia, mutta ne tuovat mukanaan 
myös rajoitteita sille, mitä kansalais- ja järjestötoiminnan kautta voi tehdä. Kansalais- ja jär-
jestötoiminnalle ei pidä sälyttää ulkoapäin sellaisia tehtäviä ja vastuita, jotka eivät sovellu 
kansalaisten omaehtoiseen toimintaan ja jotka vaarantavat järjestöjen autonomisuuden.  
 
 
Kansalaistoiminta ja palvelujen tuottaminen 
 
Kansalaisjärjestöt tuottavat kahdenlaisia palveluja. Pääosa palveluista tuotetaan omalle jäsen-
kunnalle. Nämä ovat järjestön tarkoituspykälästä nousevia toimintoja, joille on jäsenistön 
keskuudessa tarvetta ja kysyntää. Järjestöt tuottavat nämä palvelut sekä palkattujen työnteki-
jöiden että vapaaehtoisten toimesta.  
 
Järjestöjen sisäisen palvelutuotannon luonne ja määrä vaihtelevat järjestöryhmittäin. Nuoriso-, 
kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä palvelut liittyvät koulutukseen, tiedotukseen, leirien ja tapah-
tumien järjestämiseen jne. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä palveluilla on keskeisempi rooli, 
koska palvelujen avulla tuetaan usein jäsenten arjessa selviytymistä. Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen toiminnan oleellisena ulottuvuutena on arjen asiantuntijuus ymmärrettynä sekä ammatil-
lisena että kokemuksellisena asiantuntijuutena. Tällöin tuetaan ihmisten omaa osallisuutta, 
liittymistä, identiteetin rakentumista ja omien voimavarojen käyttöön saamista ja sitä kautta 
aktiivista kansalaisuutta. Arjessa selviytymisen tuen eri muodot (esim. neuvonta, ohjaus, toi-
minta-areenat ja vertaistuen eri muodot) nousevat järjestöjen toiminnassa olevien tai järjes-
töille välittyvistä ihmisten tarpeista. Toiminta kohdistuu tuen muotoihin, joissa markkinaeh-
toisten palveluiden syntyminen ei ole kannattavaa tai joihin julkisen toiminnan luonne ei so-
vellu ihmisten oman osallisuuden tarpeen tai toiminnan kansalaislähtöisyyden vuoksi.24  
 
Järjestöjen jäsenille suunnatun palvelutuotannon rinnalla on ulkopuolisten, pääasiassa kuntien 
ostopalvelutoimintaa. Järjestöt tekevät sopimuksen kunnan kanssa siitä, että ne tuottavat tietyt 
palvelut kunnan asukkaille kunnan maksamaa korvausta vastaan. Tällainen ostopalvelutoi-
minta on lisääntynyt viime vuosina kuntien ulkoistaessa palvelutuotantoaan taloudellisista ja 
henkilöstön rekrytointivaikeuksista johtuen. Osasyynä ostopalvelujen hankkimiseen on myös 
se, että kunnat ovat todenneet, että niiden ei kannata hankkia omaan organisaatioonsa sitä 
erityisosaamista, jota järjestöillä ja säätiöillä on. Pääosa ostopalvelusopimuksista on tehty 
kuntien sosiaali- ja terveystoimessa, mutta sitä käytetään myös nuoriso- ja liikuntatoimessa. 
 
Omaehtoisen kansalaistoiminnan ja ostopalveluiden tuottamisen yhteensovittaminen järjestön 
sisällä on haasteellista. Tulosvastuiden ja palveluajattelun liian tiukka soveltaminen kansalais-
toimintaan saattaa vieraannuttaa ja karkottaa jäsenet.  
 
Hyvinvointipalvelut tuotetaan Suomessa jo nyt mutta tulevaisuudessa vielä selkeämmin wel-
fare mix -periaatteen mukaisesti. Julkinen sektori järjestää pääosan palveluista, mutta osan 
palveluista tuottavat yritykset ja kansalaisjärjestöt/säätiöt. Kysymys on kumppanuudesta, jos-
sa hyödynnetään jokaisen sektorin vahvuuksia niin, että ihmisten tarvitsemat palvelut tulevat 
tuotetuksi mahdollisimman asiantuntevasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. 
 
Euroopan unionin sisämarkkinat ovat luoneet uudenlaisen ja haasteellisen tilanteen kansalais-
järjestöille. Keskeinen kysymys on se, miten järjestöjen ja säätiöiden tuottamat palvelut ja 
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niihin mahdollisesti liittyvät subventiot suhteutuvat yksityiseen palvelutuotantoon ja miten ne 
vaikuttavat kilpailutilanteeseen. Lisäksi unionin tasolla tapahtuvat ja kansalliseen lainsäädän-
töön vaikuttavat ratkaisut mm. verotuksessa ja yleishyödyllisyyden tulkinnassa koskettavat 
myös suomalaisia kansalaisjärjestöjä. Toimikunnan mielestä näihin on tärkeää saada selkeät 
ja kansalaisjärjestöjen/säätiöiden toimintamahdollisuudet turvaavat tulkinnat mahdollisimman 
pian.  
 
 
Kansainvälinen kansalaistoiminta 
 
Monet kansalaisjärjestöt osallistuvat kansainväliseen toimintaan omissa yhteistyöjärjestöis-
sään, kansainvälisissä järjestöissä (esim. YK ja sen jäsenjärjestöt) tai Euroopan unionin piiris-
sä. Järjestöjen kansainvälinen toiminta on moniulotteista ulottuen henkilöiden ja ryhmien 
vaihdosta osallistumiseen kansainvälisiin kokouksiin, kehitysyhteistyöhön, lähialueyhteistyö-
hön tai globalisaation vastaisiin mielenosoituksiin. Monet kansalaisjärjestöt toimivat nykyisin 
yhtä luontevasti niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.   
 
Kansalaisjärjestöjen suora avustustoiminta tarjoaa konkreettisia turvaverkkoja globalisaation 
lieveilmiöistä ym. syistä johtuvan syrjäytymisen uhan alla eläville, niin teollisuusmaissa kuin 
kehitysmaissakin. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli myös tasa-arvon edistämisessä. Par-
haassa tapauksessa ne toimivat globaalien kansalaistaitojen kehittäjänä ja välittäjänä ja ko-
koavat yhteen eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten voimavarat.  
 
Nykytilanteen haasteet koskien globalisaatiota liittyvät kansalaisjärjestöjen tahtotilaan, käy-
tännön toimintaedellytyksiin ja riskinottovalmiuksiin. Kansalaisjärjestöjen keinot ja tavat 
toimia vaativat muutosta: ollakseen poliittinen vaikuttaja kansalaisjärjestöjen on melkeinpä 
välttämätöntä toimia monella tasolla samanaikaisesti, verkostoitua tehokkaasti eri toimijoiden 
kanssa, osata yhdistää paikallisia ja maailmanlaajuisia intressejä ja prosesseja, ymmärtää kult-
tuurieroja ja käsitellä ristiriitoja. 
 
Yksittäisen kansalaisjärjestön keinot saattavat tuntua vähäisiltä mittavien globaalien ongelmi-
en, monimutkaisten prosessien ja ylikansallisen päätösvallan edessä. Tämä voi johtaa siihen, 
että kansalaistoimijat passivoituvat. Toimikunnan mielestä onkin tärkeää tukea kansalaisjär-
jestöjen omista intresseistä ja niiden perustehtävästä syntyvää motivaatiota osallistua ja vai-
kuttaa kansainvälisissä kysymyksissä ja kansainvälisissä yhteisöissä ja järjestöissä.  
 
Kansalaistoiminta tarjoaa joustavuudessaan, arvopohjaisuudessaan, vapaaehtoisuudessaan ja 
sitoutuneisuudessaan poikkeuksellisen mielekkään foorumin kansainväliseen toimintaan osal-
listumiselle. Verkostomaisen kansalaistoiminnan kautta voidaan tehdä samanaikaisesti ”pieniä 
tekoja”, kuten esimerkiksi lahjoitustoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, reilua kauppaa, ja osallis-
tua suuriin muutosprosesseihin. Järjestöillä on keskeinen rooli identiteettityössä, ja ne voivat 
edistää sekä teoin että tuntein ihmisten kokemusta omasta osallisuudestaan kansainvälisissä 
prosesseissa ja tarjota mahdollisuuksia yksilölliselle toiminnalle ja vastuunotolle.  
 
Monikulttuuriselle kansalaistoiminnalle on tällä hetkellä kysyntää. Maahanmuuttajajärjestöt 
ovat halukkaita kehittämään laaja-alaista, omaehtoista toimintaa. Toisaalta myös useat perin-
teiset suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat avautuneet monikulttuurisuudelle ja tunnustaneet 
vastuunsa mielipidevaikuttajina mm. rasismin torjuntaan tähtäävässä toiminnassa. Haasteina 
ovat toiminnan joustava rahoitus ja sen jatkuvuus sekä monikulttuurisuuden parissa toimivien 
kansalaisjärjestöjen asiantuntemuksen täysimittainen hyödyntäminen. Suomessa tarvitaan 
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toimikunnan mielestä edelleenkin valtion neuvottelukuntia ja virallisia kuulemisia, joiden 
avulla etnisten vähemmistöjen edustajat voivat osallistua ja vaikuttaa. Neuvottelukuntien ja 
kuulemisten mielekkyys edellyttää kuitenkin riittävää alueellista kosketuspintaa ja sitä, että 
niissä edustetut järjestöt tarjoavat riittävää taustatukea edustajilleen. 
 
Suomessa tulee luoda toimikunnan mielestä enenevässä määrin edellytyksiä monikulttuuri-
suuteen liittyville kohtaamisille ennakkoluulojen vähentämiseksi ja kaikkia osapuolia rikastut-
tavan vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Kansalaistoimijoilta kaivataan tässä aloitteellisuutta ja 
julkiselta vallalta taloudellista tukea. Kansainvälisen toiminnan ja monikulttuurisuustyön 
avustusperusteet ovat nykyisin eriytyneitä eivätkä mahdollista laajapohjaisen kansalaistoi-
minnan tukemista. Kokonaisvaltainen toiminta ei välttämättä noudata avustusjärjestelmien 
hallinnollisia rajoja. Rahoituksen tulisi olla siksi nykyistä joustavampaa ja pitkäkestoisempaa.  
 
Kansalaisjärjestöt toteuttavat lukuisia lähialue- ja kehitysyhteistyöhankkeita. Rahoituksen 
kriteerit ja rahoitettavan toiminnan sisältö eivät kuitenkaan kohtaa nykyisessä avustusjärjes-
telmässä. Kriteerit määritellään hallinnollisista tarpeista lähtien, kun taas toiminnalliset inno-
vaatiot syntyvät ja kehittyvät ruohonjuuritasolla. Lisäksi olisi pohdittava maailmankansalai-
suuteen ja globaaliin solidaarisuuteen kannustavan kansalaistoiminnan, kuten rauhan ja kon-
fliktien ennaltaehkäisyn, ihmisoikeus- ja pakolaistyön sekä humanitaarisen avustustoiminnan 
rahoituksen erityisiä panostuksia. Tällaisen kansalaistoiminnan resursoimisella, joko erityis-
järjestöjen kautta tai tällaista kansalaistoimintaa kannustamalla sellaisten järjestöjen piirissä, 
jotka eivät pidä sitä omana ydintoimintanaan, voidaan toimikunnan mielestä saada aikaan 
hyviä tuloksia myös asenteiden muuttamisessa. 
 
Kansalaisjärjestöt tarvitsevat toimikunnan mielestä resursseja kehittäessään omasta perusteh-
tävästään lähteviä, globaaliagendaa sivuavia hankkeita ja houkutellakseen niihin toimijoita 
kaikista väestöryhmistä ja ikäluokista. Kansalaisjärjestöjen kehittämille pilottihankkeille, jot-
ka ovat uusia toimintamuotoja muovaavia, näkemyksellisesti laaja-alaisia ja innovatiivisia, 
tulisi turvata riittävä rahoitus. Yhtä tärkeää on turvata kansalaisjärjestöjen perusrahoitus, joka 
mahdollistaa kansainvälisen toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. Samalla on luotava edelly-
tykset tukea henkilöitä, jotka toimivat kansalaisjärjestöjen kansainvälisissä kattojärjestöissä, 
jotta suomalaisen kansalaisjärjestökentän ääni kuuluisi globaaleilla foorumeilla. 
 
 
Kansalaistoiminnan ohjaus ja rahoitus 
 
Kansalaistoimintaa koskevia päätöksiä tehdään useissa ministeriöissä. Oikeusministeriössä 
hoidetaan mm. säädösasioita, maa- ja metsätalousministeriössä maaseudun kehittämistä, lii-
kenne- ja viestintäministeriössä liikenneturvaa ja paikallisradiotoimintaa, ulkoministeriössä 
kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeusasioita, ympäristöministeriössä ympäristöasioita, puolustus-
ministeriössä vapaaehtoista maanpuolustusta ja työministeriössä maahanmuuttajien asioita. 
Kaksi keskeisintä kansalaistoimintaministeriötä ovat opetusministeriö ja sosiaali- ja terveys-
ministeriö. Opetusministeriön toimialaan kuuluvat kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, tiede- ja tai-
dejärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan sosiaali- ja terveysalan järjestöt.   
 
Ministeriöiden toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi hallitusohjelma, vuosittainen budjetti 
sekä hallituksen strategia-asiakirjan (HSA) ja politiikkaohjelmien kaltaiset poikkihallinnolli-
set ohjelmat ja asiakirjat. Keskeiset ohjausvälineet ovat lainsäädäntö, valtionavustukset, oh-
jeet ja muu informaatio sekä eri tahojen kanssa tehtävät tulossopimukset. Lisäksi eräillä mi-
nisteriöillä on erityinen kansalaisjärjestöstrategia. 
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Opetusministeriö on strategiassaan nimennyt kuusi painoaluetta, joista yksi on osallisuuden, 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen. Strategia lähtee siitä ajatukses-
ta, että demokraattinen yhteiskunta rakentuu kansalaisten aktiiviselle osallistumiselle. Osallis-
tuminen lisää sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia. Aktiivisuus vaikkapa harrastus-
toiminnassa luo pohjaa yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. Kansalaisjärjestöt ovat myös mer-
kittävä kansalaistaitojen oppimisen paikka.  
 
Opetusministeriön keskeisenä tavoitteena on kansalaistoiminnan edellytysten turvaaminen 
hallinnonalallaan. Ministeriö tukee kansalaisjärjestöjen toimintaa toiminta- ja kohdeavustuk-
sin. Kansalaisjärjestöjen kanssa käydään myös tuloskeskusteluja, joissa ministeriö ja järjestöt 
informoivat toinen toisiaan tavoitteistaan ja pyrkivät tarvittaessa sovittamaan yhteen päämää-
riään. Alan yhdistysten ja järjestöjen toiminta toteuttaa osaltaan myös opetusministeriön kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisopoliittisia linjauksia. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansalaisjärjestötoiminnan strategiassa kuvataan sosiaali- ja 
terveysalan järjestötoiminnan paikkaa, merkittävyyttä, haasteita ja erilaisia rooleja. Järjestöt 
nähdään aktiivisina sosiaalipoliittisina toimijoina, edunvalvojina, kehittäjinä ja palveluiden 
tuottajina. Ministeriön ja kansalaisjärjestöjen suhde on kumppanuussuhde, jossa ministeriö 
kertoo kantansa siihen, mitä on yleishyödyllinen toiminta, miten se rahoitetaan ja miten hal-
linnonalan palvelutuotantoa voidaan selkeyttää.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansalaisjärjestötoiminnan strategian painoalueet ovat osallis-
tumisen mahdollisuuksien varmistaminen, yhteistyö järjestöjen kanssa, sitoutuminen Kuule 
kansalaista -hankkeen esityksiin, yleishyödyllisen toiminnan perusresursointi, raha-
automaattituottojen kohdentaminen sekä yleishyödyllisen toiminnan varmistaminen erityis-
ryhmien osalta.  
 
Strategian linjauksissa ja periaatteissa korostetaan kansalaisjärjestöjen itsenäisyyttä. Tämän 
alan kansalaisjärjestötoiminnan keskeisen rahoittajan, Raha-automaattiyhdistyksen kanssa 
sosiaali- ja terveysministeriö tekee tulossopimuksen. 
 
Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategian mukaan ministeriön tavoitteena 
on parantaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
lisäämällä tiedottamista ja verkkoviestintää sekä tehostamalla yhteydenpitoa kansalaisjärjes-
töihin säädös- ja muiden kehittämishankkeiden eri vaiheissa. Kansalaisten ja kansalaisjärjes-
töjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan jo hankkeiden asettamis- ja 
suunnitteluvaiheessa. Laajoissa ja yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa keskeisten 
kansalaisjärjestöjen edustajia otetaan mukaan valmisteluorganisaatioon ja vuosittain järjeste-
tään informaatiotilaisuus keskeisille järjestöille suunnitteilla ja valmisteilla olevista säädös- ja 
kehittämishankkeista. Lisäksi ministeriö lisää virkamiesten tietämystä kansalaisten kuulemista 
ja osallisuutta koskevista yleisistä periaatteista koulutuksen avulla.  
 
Suomalaisen kansalaistoiminnan pääasiallinen rahoituslähde on oma varainhankinta. Se ra-
kentaa osaltaan jäsen- ja toimijalähtöisyyttä ja turvaa järjestöjen autonomisuutta. Toimintaan 
tarvittavien varojen kerääminen on kuitenkin haastavaa useimmille järjestöille. Siksi toimi-
kunta pitää tärkeänä järjestöjen varainhankinnan helpottamista ja mm. oikeutta vähentää jär-
jestöjen jäsenmaksut henkilöverotuksessa.   
 
Järjestöjen julkinen rahoitus tulee valtaosin Oy Veikkaus Ab:n ja Raha-automaattiyhdistyksen 
(RAY) järjestämistä peleistä, esimerkiksi lotosta ja peliautomaateista, saatavista tuloista. Mo-
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lemmilla tahoilla on yksinoikeus markkinoida ao. pelejä Suomessa. Veikkaus tuloutti opetus-
ministeriölle 375,8 miljoonaa euroa vuonna 2004 jaettavaksi suomalaiselle tieteelle, taiteelle, 
liikunnalle ja nuorisotyölle. Merkittävä osa tästä käytettiin kansalaistoiminnan tukemiseen. 
Veikkausvoittovarojen tuotonjakoa säätelevään ns. tuotonjakolakiin perustuen vuonna 2005 
tieteen osuudeksi muodostui 22.7 %, taiteen ja kulttuurin 40.9 %, liikunnan 26.8 % sekä nuo-
risotyön 9.5 %. Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta käytettiin vuonna 2005 terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 415,5 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto jakoi siitä 
1.145 järjestölle/yhdistykselle avustuksina 305,0 miljoonaa euroa. Muita keskeisiä julkisia 
rahoituslähteitä ovat Euroopan unionin rahastot sekä erilaiset yksityisoikeudelliset säätiöt ja 
rahastot.  
 
Veikkauksen ja RAY:n rahapelitoiminnan asemaan kohdistuu tällä hetkellä paineita, koska 
kansainväliset rahapelien järjestäjät pyrkivät Suomen pelimarkkinoille. Huomattava on, ettei 
Euroopan unionilla ole nimenomaan rahapelejä koskevaa sääntelyä, vaan rahapeliasioissa on 
tukeuduttu EY:n tuomioistuin antamiin ratkaisuihin. Suomi on halunnut säilyttää rahapelitoi-
minnan säätelyn kansallisessa päätösvallassa, jotta kuhunkin jäsenvaltioon sopivat historialli-
set, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet voidaan ottaa huomioon. Tämä näkökulma kävi ilmi mm. 
eduskunnan ottaessa kantaa EU:ssa valmisteltuun mutta hyväksyttämättä olevaan niin sanot-
tuun palveludirektiiviin. Eduskunnan mielestä kansallinen rahapelitoiminta tulee sulkea pois 
direktiivin soveltamisalasta. Rahapelitoiminnan järjestämisen haasteena on myös se, etteivät 
pelitoiminnan tuotoista yleishyödylliseen järjestötoimintaan jaetut avustukset haittaa EU:n 
sisämarkkinoiden toimintaa eivätkä vääristä kilpailua.  
 
Valtioneuvosto asetti kesäkuussa 2004 rahapelifoorumin, jossa ovat mukana edustajat eri 
eduskuntaryhmistä ja rahapeliyhteisöistä sekä virkamiesjäsenet kaikista viidestä rahapelitoi-
minnan kanssa tekemisissä olevasta ministeriöstä. Foorumin tehtävänä on arvioida Suomen 
rahapelijärjestelmän toimivuutta, valmistella kansallista rahapelipolitiikkaa kansainvälinen 
kehitys huomioiden ja tehdä esityksiä lainsäädännön kehittämiseksi. Rahapelifoorumin toimi-
kausi päättyy eduskunnan vaalikauden päättyessä. 
 
 
Ydinviestit 
 
Kansalaistoiminta rakentuu ihmisten omaehtoisen, mielekkään ja motivoituneen toiminnan ja 
osallistumisen varaan. Kansalaistoiminnan ydin on ihmisten kohtaaminen yhteiskunnan eri 
tasoilla. Ihmiset haluavat toimia, osallistua ja vaikuttaa, ja tähän kansalaistoiminta tarjoaa 
hyvän areenan. Omaleimaisuus ja autonomia ovat suomalaisen kansalaistoiminnan suuri 
vahvuus ja menestymisen edellytys. 
 
Kansalaistoiminnan puitteissa järjestetään toimintaa, tuotetaan palveluja, autetaan toisia 
ihmisiä ja välitetään heistä sekä lisätään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Julkinen 
sektori tukee parhaiten kansalaistoiminnan tavoitteita ja toiminnallisia mahdollisuuksia luo-
malla edellytyksiä autonomiselle kansalaistoiminnalle, luottamalla sen omaehtoisuuteen ja 
turvaamalla sen julkinen rahoituspohja. Kansalaistoiminnan toimintamahdollisuuksia voi-
daan selkeyttää myös tunnustamalla ja määrittelemällä mahdollisimman täsmällisesti kansa-
laisjärjestöjen yleishyödyllinen asema suhteessa elinkeinotoimintaan. 
 
Ihmisten omaehtoinen toiminta kansainvälisillä areenoilla kansalaisjärjestöjen ja yhteiskun-
nallisten liikkeiden kautta lähentää kansoja toisiinsa ja lisää monikulttuurisuutta sekä tuo 
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kansalaisnäkökulman globalisaation hallintaan. Kansalaistoiminnan kansainvälinen ulottu-
vuus tulee vahvistumaan entisestään tulevaisuudessa. 
 
 
Kehittämisehdotukset 
 
1. Kansalaistoiminnan merkitys tärkeänä hyvinvoinnin edistäjänä tunnustetaan, ja kansalais-
toiminta ja sen pitkäjänteinen rahoitus otetaan entistä laajemmin ja selkeämmin mukaan tule-
viin hallitusohjelmiin ja muihin keskeisiin politiikka- ja strategia-asiakirjoihin niin valtiolli-
sella, maakunnallisella, seutukunnallisella kuin kuntatasollakin. (puolueet, ministeriöt, maa-
kunnat, kunnat) 
 
2. Kansalais- ja järjestötoiminnan yleishyödyllinen luonne tunnustetaan ja määritellään suh-
teessa elinkeinotoimintaan, ja se otetaan huomioon lainsäädäntö-, kilpailutus- ja verotustul-
kinnoissa. Suomi vaikuttaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa siihen, että järjestöjen toi-
minnan yleishyödyllisyys määritellään Euroopan unionin tasolla. (valtioneuvosto, ministeriöt)  
 
3. Varmistetaan, että rahapelitoimintaa voidaan Suomessa järjestää jatkossakin yksinoikeu-
della. Rahapelitoiminnan harjoittamisessa kiinnitetään erityistä huomiota pelitoiminnan mo-
nopoliaseman oikeuttamisperusteisiin (rikosten, vilpin ja väärinkäytösten estäminen sekä pe-
laamisen sosiaalisten haittojen vähentäminen). (valtioneuvosto)  
 
4. Järjestöjen omaa varainhankintaa helpotetaan mm. lahjoitusten ja jäsenmaksujen verovä-
hennysoikeuksin. Uusien järjestöjen ja kansalaistoiminnan muotojen rahoitus mahdollistetaan 
ja kehitetään ohjelmaperusteista rahoitusta suuriin, järjestörajat ylittäviin kehityshankkeisiin. 
(valtioneuvosto, ministeriöt) 
 
5. Ministeriöt laativat omaa hallinnonalaansa koskevan kansalaisjärjestöstrategian tai päivit-
tävät olemassa olevan. Strategiassa täsmennetään eri tahojen tavoitteet, päätetään yhteistyön 
muodot ja mahdollistetaan kansalaisjärjestöjen hyvät toimintaedellytykset. Ministeriöiden 
välistä poikkihallinnollista yhteistyötä kansalaisjärjestöasioissa lisätään, ja kansalaisyhteis-
kuntapolitiikalle nimetään vastuuministeriö. Opetusministeriön tulee huolehtia strategiansa 
mukaisesti kansalais- ja järjestötoiminnan osaamisen säilymisestä ja lisääntymisestä. (valtio-
neuvosto, ministeriöt) 
 
6. Kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta lähialue- ja kehitysyhteistyöhön sekä monikulttuuri-
seen toimintaan vahvistetaan. Julkisen tukijärjestelmän tulee mahdollistaa ruohonjuuritason 
kansainvälisen toiminnan monialaiset innovaatiot. (ministeriöt, valtioneuvoston kanslia) 
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4. Kansalaiset osallistujina ja vaikuttajina 
 
 
Ihmisellä henkisenä olentona voi katsoa olevan kaksi olomuotoa sosiaalisessa ja yhteiskunnal-
lisessa mielessä. Hän on toisaalta yksilö ja toisaalta kansalainen. Ihminen on yksilö omine 
ajatuksineen, käyttäytymistapoineen ja elämäntapavalintoineen. Kansalainen hänestä tulee, 
kun hän astuu oman yksilöllisyyden piirin ulkopuolelle ja alkaa toimia, osallistua ja vaikuttaa 
erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. 
 
 
Aktiivinen kansalaisuus 
 
Postmodernin ajan kansalaisuus sisältää antiikin ja valitusfilosofien ajatteluun perustuvat pe-
rusprinsiipit: ihmisten vapaudet, oikeudet ja velvollisuudet kansalaisina. Kansalaisuus on kui-
tenkin ymmärrettävä 2000-luvun mosaiikkimaisessa maailmassa aikaisempaa laajemmin ja 
moni-ilmeisemmin. Tekninen kehitys on muuttanut kansalaisuuden perusedellytyksiä merkit-
tävästi esimerkiksi 1950-lukuun verrattuna. Ihmisten, tiedon ja tavaroiden liikkuminen on 
helpottunut ja lisääntynyt. Eri tahot voivat tehdä monipuolista yhteistyötä globaalilla tasolla. 
Valtioiden rajoja passi- ja tullimuureineen on tietoisesti madallettu. Länsi- ja Keski-
Euroopassa on edetty pisimmälle poliittisessa yhteistyössä taloudellisen yhteistyön pohjalta. 
Näiden maiden kansalaiset ovat samalla EU-kansalaisia. Tietoisuuden tasolla myös maail-
mankansalaisuus on vahvistunut, vaikka se ei sisälläkään mitään konkreettisia oikeuksia, va-
pauksia tai etuuksia.25  
 
2000-luvun kansalaisuuden määrittelyssä tulee luopua tiukasta kansallisvaltiosidonnaisuudes-
ta, joka on ollut Suomessa leimallista. Jo Lönnrotista, Snellmanista ja Yrjö Koskisesta lähtien 
kansalaisuus on Suomessa määritelty enemmän etnisenä ja kulttuurisena käsitteenä kuin po-
liittisena terminä. Tämä on tuonut suomen kielen kansalaisuus-käsitteeseen omat erityispiir-
teensä, jotka painotuksiltaan poikkeavat eurooppalaisista tulkinnoista.26 
 
Kansojen liikkuvuuden ja sekoittumisen lisääntyminen sekä tietämisen kasvu eri kulttuureista 
tuovat mukanaan kulttuurisen pluralismin ja diversiteetin vahvistumisen. Tällaisessa uuden-
laisessa kontekstissa kansalaisuus pitää ymmärtää aikaisempaa moniulotteisemmin. 2000-
luvun kansalaisuuden määrittelyn tulee pitää sisällään monidimensionaalisuuden, monikult-
tuurisuuden, spatiaalisuuden, kontekstuaalisuuden sekä arvo- ja identiteettiperustaisuuden 
ulottuvuudet.27  
 
Postmodernin kansalaisuuden voi määritellä statuksena, roolina ja spatiaalisena ilmiönä. Sta-
tukseen sisältyvät yhteiskunnan konkreettinen jäsenyys, tunne valtion kansalaisuudesta sekä 
kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet. Oikeudet sisältävät laajat kansalaisvapaudet, poliittiset 
oikeudet ja sosiaaliset, taloudelliset ja sivistykselliset oikeudet. Oikeudet turvaavat ihmisille 
vapauden toimia, osallistua, ottaa kantaa ja vaikuttaa. Ne varmistavat sen, että ihminen voi 
ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Sosiaaliset oikeudet 
turvaavat ihmisarvoisen elämän kaikille yhteiskunnan jäsenille.28  
 
Marianne Horsdal ja Ove Korsgaard korostavat identiteetin keskeisyyttä kansalaisuudessa. 
Identiteetti heijastaa subjektiutta, joka on ihmiselle tärkeä. Kansalaisuus on identiteettinä kuu-
lumista, tunnetta ja ymmärrystä. Ihmisen tulee tietää, kuka hän on ja mihin hän kuuluu. Ihmi-
sellä tulee olla käsitys omasta ja oman yhteisönsä identiteettistä. Ihmisen pitää saada kuulua 
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yhteisöihin, joissa hän voi jäsentää ja jatkuvasti muotoilla uudelleen omaa identiteettiään ja 
liittää sen yhteisön yhteiseen, kollektiiviseen tajuntaan. Ilman että ihminen voi peilata itseään 
ja identiteettiään johonkin, hänen identiteettinsä ei voi kehittyä täyteen mittansa.29 
 
Kansalaisuuteen roolina kuuluu olennaisesti yhteisöllisyys. Se antaa puitteen kansalaisuudel-
le. Yhteisöllisyyden sfäärissä kansalaisuus voi realisoitua. Koska postmodernissa yhteiskun-
nassa on monenlaisia yhteisöjä, kansalaisuus voi ilmetä erilaisilla tavoilla. Diversiteetti rikas-
tuttaa kansalaisuuden sisältöä, sen ymmärtämistä ja ilmenemistä. Toki se voi myös hajottaa 
sitä. Perinteisissä kyläyhteisöissä yksilöidentiteetin sijasta koettiin kyläidentiteettiä, joka oli 
monella tavalla suojaava ja yksilöille turvaa antava.30 Yksilöidentiteettien vahvistuminen ja 
erilaistuminen on yhteisöjä ja kansalaisuutta rikastuttava tekijä mutta myös henkisesti vaativa 
asia.  
 
Kansalaisuus roolina pitää sisällään myös toiminnallisen aspektin. Ihminen voi kansalaisena 
toimia vapaasti kansalaisoikeuksien sallimissa puitteissa. Kansalaisuus ei realisoidu täysimää-
räisesti, ellei ihminen muuta statustaan toiminnalliseksi. Klassinen kansalaisuuden määritelmä 
kyllä täyttyy passiivisenakin, mutta ei täysi kansalaisuus. 
 
Kolmas postmodernin kansalaisuuden ulottuvuus on spatiaalisuus. Me olemme ja voimme 
olla kansalaisia paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. 
Kullakin tasolla ihmisillä on kansalaisina erilaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet 
osallistua ja vaikuttaa. Kaikki tasot ovat nykyaikana tärkeitä. Täysi kansalaisuus ei toteudu, 
jos ihminen toimii vain paikallisessa yhteisössä tai vastaavasti vain globaalilla tasolla. Kansa-
laisuus on tällöin rajoittunutta niin henkisesti kuin toiminnallisestikin.31 
 
Howard Williamson ja Ove Korsgaard ovat korostaneet tällaisen monikerroksisen kansalai-
suuden olemassaoloa. Paikallinen, alueellinen ja kansallinen kansalaisuus ovat käytännön 
arkitodellisuutta. Eniten tehtävää on eurooppalaisen ja globaalin kansalaisuuden suhteen. Mil-
lä tavalla EU-kansalaisuus toteutuu aidosti ihmisten mielissä ja käytännön elämässä? Hyvin 
harva suomalainen voi sanoa tuntevansa aitoa eurooppalaista kansalaisuutta, vaikka voikin 
äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa tai valittaa EY:n tuomioistuimeen tai Euroopan neu-
voston alaiseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Vielä harvemmat kokevat maailman-
kansalaisuutta.32 
 
Ove Korsgaard on etsinyt ratkaisua Euroopan tasoisen kansalaisuuden vahvistumiseen. Koska 
Euroopassa ei ole eikä tule olemaan yhteistä kieltä, uskontoa tai kulttuuria, pitää kansalaisuus 
rakentaa yhteisten arvojen varaan. Tunne eurooppalaisesta kansalaisuudesta ja sitoutuminen 
yhteisiin perusarvoihin ovat yksi realistinen etenemistie kansallisen kansalaisuuden henkisen 
rajan yli. Ennen kuin eurooppalainen kansalaisuus voi kuitenkin todellisesti toteutua, siitä on 
tehtävä houkutteleva ja innostava. Eurooppalaisen kansalaisuuden pitää olla juridisen jargonin 
sijasta tavoittelemisen arvoinen. Nyt se ei sitä Korsgaardin mielestä ole, vaikka Euroon unioni 
tarjoaakin perussopimuksissaan arvokkaita kansalaisuuden lisäulottuvuuksia jokaiselle EU-
maan jäsenelle.33 
 
Kansalaisten oikeudet on määritelty Suomen uudessa perustuslaissa kansainvälisesti ottaen 
hyvin laajasti. Näin peruslainsäädäntö mahdollistaa ihmisille toiminnan, osallistumisen ja 
vaikuttamisen vapauden ja oikeudet. Muu lainsäädäntö, mm. kuntalaki ja maankäyttö- ja ra-
kennuslaki, turvaavat kansalaisille varsin laajat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuu-
det. Käytännössä kansalaiset käyttävät kuitenkin rajoitetusti hyväksi uuden lainsäädännön 
tarjoamia mahdollisuuksia.    
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Kansalaisuus voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Passiivinen kansalai-
suus on täysin mahdollista, ja sen tulee olla myös hyväksyttyä. Vapaassa yhteiskunnassa ke-
tään ei voi pakottaa aktiivisuuteen, vaikka siihen pitää kannustaakin. Ihminen passiivisena 
kansalaisena voi nauttia kansalaisen perusoikeuksista ja -vapauksista. Passiivinen kansalai-
suus edustaa statuksellista kansalaisuutta. Ihmiset ovat objekteja, eivät osallistuvia ja vaikut-
tavia subjekteja. 
 
Aktiivinen kansalaisuus ilmenee pluralistisessa ja monikulttuurisessa 2000-luvun Suomessa 
hyvin moni-ilmeisesti. Ihminen voi olla aktiivinen kansalainen henkisesti, kulttuurisesti, aat-
teellisesti, yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja toiminnallisesti. Älyllinen, sivistyksellinen ja 
kulttuurinen aktiivisuus elähdyttää lukuisia ihmisiä. Inhimillisyys, ihanteellisuus, eettisyys, 
moraalisuus, emotionaalisuus ja arvoperustaisuus ilmentävät ihmisten pyrkimyksiä henkisen 
ja kulttuurisen kansalaisuuden kohdalla.  
 
Aatteellinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen kansalaisuus ovat toinen kokonaisuusryhmä ak-
tiivisessa kansalaisuudessa. Ihmiset voivat osallistua ja vaikuttaa kansalaisina aatteellisissa 
yhdistyksissä, puolueissa ja ammattiliitoissa. He voivat olla tietoisia valintoja tekeviä elämän-
tapa- ja/tai kuluttajakansalaisia. Järjestelmien ja rakenteiden ulkopuolinen aktiivinen kansalai-
suus on yleistynyt viime vuosina. Tämä ilmenee mm. ihmisten ad hoc -tyyppisenä liikehtimi-
senä kunnallisten palveluiden puolesta omilla asuinalueillaan. 
 
Moni nykyajan ihminen määrittää paikkansa muiden ihmisten joukossa kuluttamalla. Ihminen 
tekee tietoisia kulutusvalintoja tai hakee tyydytystä ja elämäntyyliä käyttämällä merkkituottei-
ta. Kuluttamisen kautta voi syntyä myös sosiaalisia verkostoja ja yhteisöjä, kuten reilun kau-
pan tuotteiden käyttäjät tai Porsche-klubit. 
 
Toiminnallinen kansalaisuus ilmenee ihmisten erilaisina aktiviteetteina yhdistyksissä, yhtei-
söissä, kansalaisopiston piireissä ja seurakunnissa. Toiminnallisena kansalaisena ihminen ha-
luaa ennen muuta osallistua, toimia vapaaehtoisena ja myötävaikuttaa henkilökohtaisella, 
konkreettisella panoksella itselle ja/tai muille mieluisten ja tärkeiden asioiden hyväksi. Toi-
minnallinen kansalaisuus on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin aktiivisen kansalaisuuden 
ilmentymä.  
 
Aktiivinen kansalaisuus voi ilmetä näin monin eri tavoin. Itse kunkin mielessä erilaiset aktii-
visuuden ilmentymät ovat toista arvokkaampia. Objektiivisesti tarkastellen niitä on vaikeaa ja 
ehkä turhakin arvottaa. Tärkeintä on, että riittävä määrä ihmisiä on aktiivisia kansalaisia ja 
että ihmiset haluavat toimia, osallistua ja vaikuttaa. 
 
Käytännön elämässä erilaiset aktiivisuuden ilmentyvät lomittuvat ja sekoittuvat keskenään. 
Aktiivisuus kasaantuu, ja samat ihmiset ovat aktiivisia usealla eri rintamalla yhtä aikaa. Post-
modernissa muuttuvassa ajassa aktiivinen kansalaisuuskin on elävä ja koko ajan liikkeessä. 
Ongelmana on se, että kaikki ihmiset eivät ole aktiivisia kansalaisia. Syrjäytyneet ovat tosi-
asiassa täyden kansalaisuuden määrittelyn ulkopuolella, ja heitä on yllättävän paljon. Lisäksi 
monet ihmiset, mm. vammaiset, pakolaiset ja tietyt vähemmistöt, eivät pysty ilmentämään 
täyttä kansalaisuutta sen eri muodoissaan.  
 
Aktiivinen kansalaisuus edellyttää tiettyjä peruskvalifikaatioita. Keskeisimpiä tietoja ovat 
esimerkiksi perustiedot kansalaisen oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuudesta osallis-
tua ja vaikuttaa sekä perustiedot demokraattisista instituutioista (valtio, kunta, eduskunta, hal-
litus jne.) ja niiden toiminnasta. 
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Keskeisimpiä taitoja ovat mm. puhumisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen, keskustelemisen ja 
perustelemisen taidot, kyky osallistua, kyky hahmottaa yhteiskuntaa, kyky arvottaa asioita ja 
taito olla kriittinen, kyky ottaa osaa, toimia ja vaikuttaa sekä taito tehdä yhteistyötä. 
 
Keskeisimpiä arvo- ja asennekysymyksiä ovat suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietokyky, tois-
ten ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämi-
nen, kiinnostus yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan, demokratian ja demokraattisten 
pelisääntöjen kunnioitus sekä luottamus demokratiaan.34  
 
Aktiivinen kansalaisuus opitaan yleensä kotona. Jos kodin ilmapiiri on aktiivisuutta suosiva ja 
osallistumiseen kannustava, lapsi sisäistää sen ja toimii sen mukaisesti myöhemmässä elä-
mässään. Valtaosassa Suomen koteja näin tapahtuu. Tärkeä ja samalla vaikea kysymys on se, 
voidaanko ja miten tukea niitä perheitä, joiden lapset eivät pääse osallisiksi tällaisesta kasvu-
ympäristöstä. Suomalainen päivähoito, sosiaalityö ja koululaitos ovat hyvänä tukena, koska 
ne ovat kaikkien lasten ja perheiden ulottuvilla. Kodin ohella myös kaveripiirin vaikutus on 
suuri.  
 
Lapsuudessa ja nuoruudessa saaduilla hyvillä henkilökohtaisilla kokemuksilla on myönteinen 
vaikutus siihen, että ihminen haluaa osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti. Siksi tällaisten myön-
teisten kokemusten syntymiseen kannattaa kiinnittää huomiota kaikissa lasten ja nuorten toi-
minta- ja osallistumisympäristöissä.  
 
 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja osallisuus 
 
Ihmiset osallistuvat erilaisilla tavoilla erilaiseen toimintaan lukuisissa konteksteissa. Osallis-
tumalla ihminen voi toteuttaa itseään ja vaikuttaa omaa elämäänsä ja elämänpiiriään koskeviin 
asioihin. Osallistuminen postmodernissa suomalaisessa yhteiskunnassa pitää nähdä laaja-
alaisena asiana. Vain näin tehdään oikeutta ihmisten monipuoliselle aktiivisuudelle henkilö-
kohtaisessa elämässään ja yhteisöllisissä puitteissa.  
 
Osallistumisessa voidaan nähdä erilaisia asteita ja muotoja. Osallistuminen voi tapahtua 
suunnittelun eri vaiheissa, ja sen merkitys voi vaihdella. Osallistumiseen sisältyy ajatus kan-
salaisesta aktiivisena subjektina, joka haluaa, osaa ja saa toimia välittömänä vaikuttajana itsel-
leen tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa.35  
 
Yhteiskunnalliseen keskusteluun on tuotu viime aikoina tärkeä käsite, joka on vaikuttava osal-
listuminen. Käsite kuvaa osallistumiseen liittyvää mielekkyyden vaatimusta, jonka mukaan 
osallistumisen on oltava jollakin tavalla vaikuttavaa.36 Tutkimukset vahvistavat, että kansalai-
set eivät innostu näennäisosallistumisesta. Jos ihmisten halutaan osallistuvan, osallistumisen 
pitää olla todellista. Ihmiset aistivat herkästi, milloin osallistuminen on näennäistä ja milloin 
sillä on merkitystä ja vaikuttavuutta. Osallistumismuotoja kehitettäessä on lähdettävä siitä, 
että osallistumisen pitää tuottaa hyötyä. Jos hyötyä ei ole, ihmisten osallistuminen jää vähäi-
seksi tai äänestämistä ei tapahdu.36 
 
Osallistuvan demokratian teoriat korostavat jokaisen ihmisen omaa kyvykkyyttä, oppimista ja 
halua osallistua itseään tai lähiyhteisöään koskevien päätösten tekemiseen. Ne edustavat yh-
teiskunnallisen muutoksen myötä kehittyneitä näkemyksiä kansalaisten omista osallistumisen 
taidoista.37  
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OECD:n Citizens as Partners -ohjelmassa edustuksellisen demokratian rinnalle ja sitä tuke-
maan tarvittavat uudet osallistumisen muodot jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäinen on infor-
maatio, toinen konsultaatio, kuten kuuleminen ja neuvonpito, ja kolmas osallistuminen, esi-
merkiksi aloitteiden teko.38  
 
Osallistumista pidettiin menneinä vuosikymmeninä kansalaishyveenä. Tämä takasi korkeat 
äänestysprosentit ja innokkaan omakohtaisen mukanaolon kansalaistoiminnassa. Lähestyttä-
essä viime vuosituhannen loppua perinteinen osallistuminen laimeni ja muutti muotoaan. 
Osallistuminen on nykyisin enemmän mukanaoloa muiden rakentamissa tilanteissa kuin oma-
kohtaista aktiivista vaikuttamista. Osallistuminen löyhiin, vapaamuotoisiin ryhmittymiin on 
lisääntynyt, mutta jäsenyyteen ja järjestöllisiin luottamustehtäviin sitoutumista vältetään. 
Toiminnallisen osallistumisen sijasta symbolinen eli mielikuvallinen, ei-toiminnallinen osal-
listuminen on vahvistanut asemaansa.39 
 
Nykyaikainen tietotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisten osallistumiselle. Ihmisten 
yhteydenpito on helpottunut ja nopeutunut ja samalla keskinäinen vuorovaikutus lisääntynyt. 
Kansalaiset voivat saada helposti tietoa internetin välityksellä ja olla yhteydessä viranomaisiin 
ja poliittisiin päättäjiin. Tietotekniikan avulla voidaan myös lisätä osallistumisen esteettö-
myyttä mm. vammaisten osalta.   
 
Ari-Veikko Anttiroiko tekee tärkeän reunahuomautuksen kansalaisosallistumisesta jännittei-
sessä tietoyhteiskunnassa. Esimerkiksi valtiovallan toimintatapojen muuttuessa osallistumista 
puitteistaa yhä enemmän uusi julkisjohtaminen ja tulosjohtaminen, joiden näkökulmasta kan-
salaiset ovat ennen kaikkea kuluttajia, asiakkaita ja palvelujen käyttäjiä. Tällaisella lähesty-
mistavalla on taipumus heikentää kansalaisten roolia poliittisina toimijoina. Vastaavasti talo-
uselämän suunnalta kansalaisosallistumista ehdollistaa lisääntyvä alistuminen globaalien ver-
kostojen logiikkaan, mikä heikentää paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia tehdä paikallisia va-
lintoja. Näiden rinnalla erilaiset myöhäismoderneiksi luonnehdittavat kulttuuriset trendit hei-
kentävät yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta solidaarisiin yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin. Jos 
tällaiset kehityssuunnat vahvistuvat Anttiroikon mukaan nykyisestään, kansalaisten tosiasial-
linen mahdollisuus suoraan osallistumiseen ja vaikuttamiseen tullee heikkenemään radikaalis-
ti samalla kun valta keskittyy kasvukoalitioille ja globaaleille verkostoille.40  
 
Osallistumisen kautta mahdollistuu vaikuttaminen. Vaikuttaminen eroaa selvästi osallistumi-
sen ja osallisuuden käsitteistä. Toisin kuin osallistuminen, vaikuttaminen tarkoittaa jonkinas-
teisen vaikutuksen ilmenemistä tai muutoksen aikaansaamista poliittisessa prosessissa. Tässä 
mielessä se viittaa osallistumisen käsitettä suoremmin kansalaisten kykyyn osallistua vaikut-
tavasti poliittis-hallinnollisiin prosesseihin.41  
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on Suomessa perinteisesti hoidettu edustuksellisen demo-
kratian tarjoamin mahdollisuuksin. Myös järjestöllisessä kansalaistoiminnassa edustukselli-
suus on ollut keskeinen vaikuttamisen muoto. Ruohonjuuritason kansalaistoiminnassa on ollut 
kuitenkin aina mukana suoraa, omakohtaista osallistumista ja vaikuttamista.   
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ovat muuttuneet jopa radikaalisti viime vuosina. 
Kiinnostus yhteisiin asioihin ei kanavoidu enää samassa määrin toimimiseen poliittisissa puo-
lueissa kuin aikaisemmin. Edustuksellinen demokratia potee eräiden väestöryhmien silmissä 
uskottavuuskriisiä. Eri selvitysten mukaan ihmisten kokemusmaailmaa vaivaavat turhautumi-
sen ja voimattomuuden tunnot. Suomalaiset kokevat voivansa huonosti vaikuttaa asioihin, 
vaikka lainsäädäntö tarjoaakin monenlaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
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Tutkimusten mukaan kansalaiset kaipaavat lisää valtaa itselleen ja kansalaisten erilaisille 
ryhmittymille. Kyse on ennen muuta mielikuvista ja tuntemuksista.42 
 
Edustuksellisen ja järjestöllisen vaikuttamisen rinnalle yhä keskeisemmäksi onkin noussut ns. 
arkielämän politiikka, jossa vaikuttaminen tapahtuu jokapäiväisissä käytännöissä, esimerkiksi 
omien kulutusvalintojen kautta. Politiikkaa tehdään luomuvihannestiskin äärellä. Uusia vai-
kuttamisen muotoja yhdistää se, että elämän ohjat otetaan omiin käsiin eikä niinkään luoteta 
suurten kollektiivien toimintaan tai valittuihin edustajiin.43  
 
Seppo Niemelä jakaa kansalaisvaikuttamisen kolmeen osaan OECD:n Citizens as Partners  
-ohjelman pohjalta. Ensimmäinen osa on informaatio ja siihen liittyvät media ja julkinen jär-
jenkäyttö. Toinen kansalaisvaikuttamisen osa on edustuksellinen demokratia ja siihen kytkey-
tyvät puoluetoiminta ja vaalit. Kolmas osa on muu kansalaisvaikuttaminen, kuten kansalaisten 
kuuleminen ja mahdollisuus tehdä aloitteita.44  
 
Tietoyhteiskuntakehitys muuttaa kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Uudet 
viestinnän tavat ja verkostomaiset organisoitumisen muodot vievät kehitystä iduillaan olevan 
verkostodemokratian suuntaan. Tämä merkitsee massojen voimaan ja intressien laajamittai-
seen kokoamiseen perustuvan vaikuttamisen asteittaista vähenemistä suhteessa räätälöidym-
piin ja monimuotoisempiin vaikuttamismalleihin.45 
 
Valtiovarainministeriön teettämän selvityksen (8/2000) mukaan Suomessa toteutuu kansain-
välisessä vertailussa niukasti kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallisuus yhteiskuntapoliit-
tisessa valmistelutyössä.46 Päinvastaisiakin kokemuksia toki on esimerkiksi kyläsuunnitelmi-
en laatimisen kohdalla. Julkisissa puheissa ja kirjallisuudessa korostetaan suoraa vaikuttamis-
ta, uusia osallistumismuotoja ja kansallisvaltioiden rajojen yli ulottuvaa vaikuttamista. Käy-
täntö kulkee kuitenkin paljon puheiden jäljessä, vaikka teknologinen kehitys mahdollistaisi 
nykyisin hyvin laajan kansalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden.  
 
Tutkijoiden mukaan demokratiavajeen ongelmat eivät johdu pelkästään osallistumismahdolli-
suuksien puutteesta. Osallistuvan demokratian yksi keskeinen edellytys on kansalaisten osal-
listumishalukkuus, jota voidaan lisätä eri keinoin, mutta jonka vahvistamista globalisaation, 
viestinnällistymisen ja yksilöllistymisen tapaiset kehitystrendit eivät juurikaan tue.47 
 
Haluttomuus osallistua ja vaikuttaa opitaan Suomessa jo kotona ja koulussa. 28 maassa  
14–15-vuotiaiden nuorten asenteita tutkinut Civic Education Study -tutkimus puhuu karua 
kieltään suomalaisten nuorten vaikuttamisen halukkuudesta. Suomalaiset nuoret eivät osallis-
tu aktiivisesti oppilaskuntatoimintaan, hyväntekeväisyyteen tai esimerkiksi ihmisoikeus- ja 
ympäristöjärjestöjen toimintaan ja arvostavat kansalaistoimintaa vähemmän kuin yhdenkään 
toisen maan samanikäiset. Suomalaiset nuoret luottavat vakiintuneisiin yhteiskunnallisiin in-
stituutioihin, kuten oikeuslaitokseen ja poliisiin, mutta eivät koe voivansa itse vaikuttaa yh-
teiskunnallisiin asioihin.48  
 
Vuoden 2002 nuorisobarometrin mukaan 52 prosenttia nuorisosta sanoi seuraavansa satunnai-
sesti politiikan uutisia. Kaikista nuorista 27 prosenttia ei ollut lainkaan kiinnostunut politiikas-
ta. Politiikasta kiinnostuneita ja säännöllisesti politiikan uutisia seuraavia oli kaikista vastan-
neista 13 prosenttia. Kaikista vastanneista kuusi prosenttia halusi vaikuttaa nykyistä enemmän 
politiikkaan, mutta ei löytänyt tälle keinoja. Kiinnostus ja vaikuttamisen halu lisääntyivät iän 
ja koulutuksen myötä.49  
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15–30-vuotiaiden nuorten keskuudessa vuonna 2004 toteutetun nuorisotutkimuksen mukaan 
nuoret haluavat vaikuttaa ennen muuta harrastus- ja toimintamahdollisuuksiinsa. Muita tärkei-
tä asioita olivat työllistäminen ja toimeentulo, liikunta- ja urheilupalvelut, opiskelu- ja koulu-
asiat, terveydenhoitopalvelut ja liikenneyhteydet, erilaiset kulttuuripalvelut ja ympäristöasiat. 
Tutkimuksen mukaan yli 24-vuotiaat ovat huomattavasti kiinnostuneempia yhteiskuntaa kos-
kevista asioista kuin tätä nuoremmat. Vastaavasti työttömien nuorten keskuudessa kiinnostus 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan on selvästi heikompaa kuin muiden. Kantaa ottava protesti-
luonteinen äänestämättömyys on nuorilla enemmänkin poikkeustapaus, ja selvästi yleisempi 
syy olla äänestämättä on välinpitämättömyys tai etäisyys yhteiskunnallisiin asioihin.50 
 
Demokratian kannalta kyseessä on vakava ilmiö. Kuten Björn Wallén huomauttaa, demokra-
tia ei ole itsestään selvänä annettu järjestelmä, vaan se on jokaisen sukupolven opittava elin-
ikäisessä prosessissa. Prosessi käsittää ihmisen kaikki yhteisölliset areenat kehdosta hau-
taan.51   
 
Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta syntyy osallisuus. Osallisuus tarkoittaa kuulumisen, 
mukanaolon tunnetta. Ihminen kokee olevansa osallinen omassa yhteisössään ja suomalaises-
sa yhteiskunnassa, kun hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. Valtaosa suomalai-
sista kokee tällaisen osallisuuden tunteen. Työttömät ja syrjäytyneet ihmiset jäävät usein pait-
si tätä tunnetta. He kokevat olevansa ulkopuolisia, ulos sysättyjä, vailla osallisuuden koke-
musta. Tällainen ei-osallisuus on ihmiselle lamauttava, jopa traumatisoiva kokemus. Ihminen 
perimmältään sosiaalisena olentona haluaa kuulua, olla mukana, kokea osallisuutta. Se on 
yksi hyvän elämän perusedellytyksistä. 
 
Sisäasiainministeriön osallisuushankkeessa osallisuus jaettiin tieto-, suunnittelu-, päätös- ja 
toimintaosallisuuteen. Tieto-osallisuus liittyy kuntalaisten oikeuteen saada tietoa, kuntalaisten 
kuulemiseen ja kyselyihin vastaamiseen. Suunnitteluosallisuus turvaa kuntalaisille oikeuden 
saada tietoa ajankohtaisista hankkeista ja osallistua kunnallisiin suunnitteluprosesseihin. Pää-
tösosallisuus tarkoittaa palveluiden käyttäjien päätösvaltaa palveluiden tuottamisessa. Toimin-
taosallisuus liitetään kuntalaisten omaan toimintaan elinympäristössään.52  
 
Osallisuuden vastinparina on osattomuus. Se viittaa siihen, että yksilö ei ole osallinen joista-
kin yhteiskunnassa tärkeinä pidetyistä asioista. Ihminen voi olla osaton sosiaalisista suhteista, 
työmarkkinoista, taloudesta tai yhteiskunnan demokraattisesta järjestelmästä.53 Osattomuutta 
kokeva ihminen on harvoin aktiivinen, osallistuva ja vaikuttava kansalainen. 
 
Lainsäädäntö takaa Suomessa erilaisen osallistumisen. Mutta vaikka osallistut, et välttämättä 
pysty vaikuttamaan. Ja vaikka olet vaikuttanutkin, se ei välttämättä synnytä ihmisessä osalli-
suuden tunnetta. Osallisuus ei ole näin automaattista tai itsestään selvää, vaan se vaatii onnis-
tuakseen järjestelmällistä tukea sekä myös erilaisten vuorovaikutustekniikoiden soveltamis-
ta.54  
 
Osallisuuden tunteella ja kokemuksella on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kun ihmi-
nen voi kokea olevansa osallinen, kuuluvansa johonkin laajempaan sosiaaliseen viitekehyk-
seen, ryhmään, aatteeseen tai vaikkapa virtuaaliseen verkostoon, hän voi paremmin ja silloin 
koko yhteiskunta voi paremmin. Osallistuminen ja osallisuus luovat yksilöllisyyttä tasapainot-
tavaa yhteisöllistä vastuuta.  
  
Jotta osallistuminen, vaikuttaminen ja osallisuus toteutuvat, niille on oltava paikkoja ja tilai-
suuksia. Tällaisia rakenteita ovat ennen kaikkea perhe (koti), koulu, kaveriporukat, yhdistyk-
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set sekä opiskelu- ja työelämä. Osa kansalaisista aktivoituu itsestään ja luo itse itselleen osal-
lisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen paikat ja tilaisuudet. Osa tarvitsee rakenteet, joiden 
puitteissa he voivat toimia. Osaa täytyy tukea, kasvattaa ja ohjata tarvittavaan aktiivisuuteen.   
 
Hyviä rakenteita ja toiminnan paikkoja on Suomessa runsaasti. Muun muassa järjestöjen pii-
rissä on kehitetty hankkeita, joiden kautta on synnytetty lapsille, nuorille ja aikuisille uuden-
laisia osallisuuden mahdollisuuksia ja kokemuksia. Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Hyvä 
Seura -hanke, Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilatoiminta, Pesäpalloliiton Koti-
seura-prosessi, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton, Soroppi ry:n ja Joensuun kaupungin 
sekä muiden järjestötoimijoiden yhteinen Joensuun kansalaistalo ja Suomen Nuorisoyhteistyö 
Allianssin yhteyteen koottu suomalaisen nuorisotyön, -palveluiden ja -tutkimuksen keskus 
ovat esimerkkejä tällaisista uusista innovatiivisista hankkeista (tarkempi kuvaus hankkeista 
liitteessä).  
 
 
Kansalaisvaikuttamisen lisääminen hallinnossa 
 
Lainsäädäntö tarjoaa Suomessa hyvät lähtökohdat kansalaisten kuulemiseen, osallistumiseen 
ja vaikuttamiseen. Perustuslain mukaan kansanvaltaan kuuluu kansalaisen oikeus osallistua ja 
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Lain perusteluissa tämän on todet-
tu tarkoittavan muutakin kuin vaaliosallistumista. Perustuslaissa on säännökset sananvapau-
desta, oikeudesta saada tietoja viranomaisen asiakirjoista sekä osallistumis- ja vaikuttamisoi-
keuksista. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskun-
nalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Samoin on pyrittävä 
turvaamaan kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon.  
 
Perustuslain mukaan hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Tarkempia säädöksiä on vuoden 
2004 alusta voimaan tulleessa hallintolaissa. Perustuslain mukaan julkisen vallan on huoleh-
dittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tar-
peista samanlaisten perusteiden mukaan. Viranomaisten kielellisistä velvollisuuksista sääde-
tään kielilaissa. Erityisalojen lainsäädännössä, esimerkiksi ympäristölainsäädännössä, koros-
tetaan tiedotuksen ja vuorovaikutuksen merkitystä. 
 
Kuulemisen ja osallistumisen kannalta keskeinen on myös laki viranomaisten toiminnan julki-
suudesta. Laissa on säännökset viranomaisen velvollisuudesta edistää tiedonsaantia ja hyvää 
tiedonhallintapaa. Kuuleminen on myös osa hyvää lainvalmistelutapaa. Valtioneuvoston 
vuonna 2004 antamissa hallituksen esitysten laatimisohjeissa on selkeät ohjeet asiasta.55 
 
Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalain mukaan osal-
listumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 1) valitsemalla palvelujen käyttäjien 
edustajia kunnan toimielimiin, 2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa, 3) tie-
dottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia, 4) selvittämällä asukkaiden 
mielipiteitä ennen päätöksentekoa, 5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa, 
6) avustamalla oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä 7) järjestämäl-
lä kunnallisia kansanäänestyksiä.56  
 
Valtion keskushallinnossa on valmisteltu ja kehitetty viime vuosina keinoja lisätä kansalaisten 
kuulemista. Vuonna 1999 asetettiin UUTIVA-hanke, jonka tarkoituksena oli vahvistaa kansa-
laisten mahdollisuuksia uuden tietotekniikan avulla saada tietoa valtion hallinnosta ja siten 
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lisätä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen pohjalta syntyivät 
Otakantaa.fi-keskustelufoorumi ja Suomi.fi-portaali.57  
 
Vuonna 2000 käynnistettiin kolmiosainen Kuule kansalaista -hanke. Hankkeen tavoitteena oli 
vahvistaa kansalaisten hallintoa kohtaan tuntemaa luottamusta ja laajentaa kansalaisten vaiku-
tusmahdollisuuksia. Hankkeen ensimmäisen vaiheen suosituksia olivat mm., että kaikilla mi-
nisteriöillä tulee olla kansalaisjärjestöstrategia eli mietitty yhteydenpitomenettely kansalais-
järjestöihin, että kaikilla ministeriöillä tulee olla riittävän monipuolinen ja vuorovaikutuksel-
linen viestintästrategia ja että kaikilla ministeriöillä tulee olla lausunto-ohje kansalaisten ja 
järjestöjen kuulemisesta. Hankkeen toisessa vaiheessa keskityttiin esitettyjen toimenpiteiden 
pilotointiin eräissä ministeriöissä. Parhaillaan on menossa hankkeen kolmas vaihe, joka päät-
tyy vuoden 2005 lopussa. Siinä pyritään sitouttamaan ministeriöiden henkilökunta koulutta-
misen ja hyvin käytäntöjen levittämisen kautta hankkeen pohjalta esitettyihin toimintaperiaat-
teisiin.58  
 
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle vuonna 2002 selonteon kansalaisten suoran osallistumisen 
kehittämisestä. Selonteon johtopäätöksiä olivat kansalaisten ja päättäjien välisen vuoropuhe-
lun lisääminen, hallinnon sitoutuminen osallisuuteen ja vuorovaikutukseen, tietotekniikan 
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen osallisuuden edistämisessä sekä edustuksellisen 
järjestelmän toimintamuotojen kehittäminen.59 
 
Sisäasiainministeriön toimesta käynnistettiin vuonna 1998 osallisuushanke, jonka tavoitteena 
oli kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen, hallinnon julki-
suuden lisääminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Hanke toteutettiin aluksi 50 
kunnassa ja jatkohanke 18 kunnassa tai kuntayhtymässä vuoden 2001 loppuun mennessä. 
Hankkeeseen liittyviä projekteja oli yli 20. Hankkeeseen liittyi valtion hallinnon osallisuus-
hanke, joka kartoitti ja arvioi kokeilujen kautta erilaisia osallisuusmuotoja. Vuonna 2005 sisä-
asianministeriö käynnisti kunnallisen demokratian kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena 
on nostaa esille ongelmia, jotka liittyvät demokratian ja kuntien muuttuvan toimintaympäris-
tön väliseen suhteeseen sekä tehdä ehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeen 
tuloksina tavoitellaan mm. valtuuston vallan vahvistumista, päätöksenteon läpinäkyvyyden 
lisääntymistä, kunnallishallinnon julkisuusperiaatteen vahvistumista ja osallistumismahdolli-
suuksien lisääntymistä. Hanke kestää vuoden 2006 loppuun asti.60  
 
Valtiovarainministeriön työryhmä selvitti vuosina 2004–2005 kansalaisten kuulemista ja osal-
listumista tietoverkoissa. Työryhmä suosittaa verkkovaikuttamisen parantamista mm. kehit-
tämällä keskitettyjä verkkovaikuttamiskanavia, tiedon jäsentämistä valtioneuvoston hankere-
kisterissä mm. rakentamalla siihen kansalaiskäyttöliittymä, suomi.fi-palvelun palautteenanto-
kanavan kehittämistä sekä erilaisten intressi- ja asiantuntijaryhmien kuulemisen ja osallistu-
misen parantamista verkkovaikuttamistyökaluin. Tästä aiheesta on käynnistetty hanke, jonka 
tehtävänä on edistää uuden toimintakulttuurin luomista kansalaisten kuulemiselle ja osallis-
tumiselle tietoverkoissa. Hanke päättyy vuoden 2005 lopussa. Samoin kansalaisten kuulemi-
nen on liitetty osaksi hallinnon koulutusta. Lisäksi vuoden 2005 aikana käynnistyi pilottihan-
ke kansalaisjärjestöjen kuulemisesta hallinnon valmistelutyössä. Pilottihankkeen tavoitteena 
on selvittää erityisesti sitä, millaisin keinoin voidaan edistää kansalaisjärjestöryhmien kuule-
mista yhteistyöryhmämallin avulla.61  
 
Ministeriöiden kansliapäälliköt, Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja ja suurimpien kaupunki-
en kaupunginjohtajat allekirjoittivat vuonna 2005 yleiset periaatteet kansalaisten kuulemisesta 
hallinnossa. Laki takaa kansalaisille avoimuuteen ja kuulemiseen liittyvät oikeudet. Allekir-



51 

joittajien mielestä kansalaisten oikeuden saada tietoa, antaa palautetta ja tulla kuulluksi tulee 
näkyä myös hallinnon käytännön toiminnassa. Kansalaisten kuuleminen on osa hyvää hallin-
toa ja tukee edustuksellista demokratiaa. Yleisiä periaatteita ovat virkamiesten sitoutuminen 
kansalaisten kuulemiseen, riittävien resurssien varaaminen kuulemiseen ja kuulemisen ajoit-
taminen riittävän aikaiseen vaiheeseen valmisteluprosessia. Tietojen avoimuus, selkeys ja 
kuulemisen riittävä kattavuus ovat muita yleisiä periaatteita. Hallinnon on yhteen sovitettava 
kuulemiset niin, että asiat käsitellään riittävän suurina kokonaisuuksina. Lisäksi hallinnon 
vastuulla on huolehtia, että kansalaisten esittämät mielipiteet hyödynnetään valmistelussa. 
Virkamiehille on laadittu käsikirja kansalaisten kuulemisesta.62 
 
Työntekijöiden, toimihenkilöiden ja viranhaltijoiden osallistumisessa työelämän kehittämi-
seen on omat erityisongelmansa. Luottamushenkilöt ja muut ammattiyhdistysaktiivit osallis-
tuvat erilaisiin työelämän kehittämistä käsittelevien suunnitelmien, strategioiden ja ratkaisu-
jen valmisteluun työ- ja virka-aikana. He osallistuvat ennakointi- ja suunnittelutyöhön kuiten-
kin vapaaehtoisina, minkä vuoksi osallistumisesta seuraa ansionmenetyksiä ja muita kustan-
nuksia. Sama koskee pienyrittäjiä. 
 
Sami Kontola selvitti toimikuntaa varten, miten kansalaisjärjestöjä kuullaan Euroopan unio-
niin sekä muuhun hallitustenväliseen monenkeskiseen yhteistyöhön liittyvässä valmistelussa. 
Tutkimuksen mukaan haastatellut kokivat ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön 
lähtökohtaisesti hyväksi, toimivaksi ja monipuoliseksi. Ministeriöissä arvostetaan kansalais-
järjestöjen asiantuntemusta kansainvälisissä kysymyksissä. Virallisten kanavien (kuulemisti-
laisuudet, työryhmät, lausuntokierrokset) lisäksi on runsaasti epävirallista yhteydenpitoa, mut-
ta käytännöt vaihtelevat virkamiehittäin. Ministeriöillä ei ole yhteistä strategista lähestymista-
paa kansalaisjärjestösuhteisiin.63 
 
Ministeriöissä on vuosia jatkuneita hyviä käytäntöjä ja epävirallisia koordinaatiorakenteita 
kansainvälisten asioiden hoitamisen osalta kansalaisjärjestöjen kanssa. Valtionhallinnon toi-
minta esimerkiksi EU-puheenjohtajuuskauden 1999, Johannesburgin huippukokouksen 
(WSSD), YK:n nuorisoalan yhteistyön ja WTO:n ministerikokousten puitteissa sekä kansa-
laisjärjestöjen mahdollisuus osallistua pysyvästi EU-asioiden valmisteluun eri ministeriöissä 
tarjoavat hyviä esimerkkejä menestyksekkäästä yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa.  
 
Kontolan mukaan toimivan yhteistyön edellytyksinä voidaan pitää kumppanuusperiaatteen 
omaksumista, yhteisiä arvoja, pitkäjänteistä ajattelua sekä yhdessä sovittuja selkeitä näke-
myksiä kunkin osapuolen rooleista ja vastuista. Epätietoisuus yhteistyön tavoitteista ja osa-
puolten rooleista tuottaa huonoja kokemuksia näennäisosallistamisesta, jossa kansalaisjärjes-
töjä muodollisesti kuullaan, mutta niiden panosta ei oteta huomioon.64  
 
Kansalaistoimijoiden ja valtionhallinnon vuoropuhelu toimii parhaiten, jos se perustuu avoi-
meen ja rehelliseen dialogiin niin, että kansainvälistä vaikuttamisen agendaa eivät luo vain 
hallitusten välisten kansainvälisten rakenteiden kokousaikataulut vaan yhdessä rakennettava 
ja luotava tahtotila. Vuoropuhelu edellyttää puitteita, jotka ovat jatkuvia ja pitkäjänteisiä. Tä-
mä tavoite tulee toimikunnan mielestä ottaa huomioon valtionhallinnon kansalaiskuulemis-
pyrkimyksissä ja myös kansalaisjärjestöjen omissa vaikuttamisstrategioissa.  
 
Lähidemokratian vahvistaminen 
 
Edustuksellisen ja suoran demokratian ohella päätään nostavat lähi-, käyttäjä- ja henkilöstö-
demokratia. Lähidemokratiassa kyse on Heikki Kosken mukaan hyvin tiivistetysti siitä aja-
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tuksesta, että ihmiset haluavat osallistua päätöksentekoon, joka koskee heidän kaikista lähintä 
ympäristöään, kuten esimerkiksi asuinaluettaan, eivätkä he ole välttämättä kiinnostuneita ko-
ko kunnan toiminnasta.65 
 
Käyttäjädemokratian tarkoitus on ottaa kunnallisten palvelujen käyttäjät mukaan palvelujen 
suunnitteluun. Kuntademokratia 2005 -raportin mukaan tällöin tarvitaan edustuksellisen de-
mokratian ja poliittisen ohjauksen vaikutusmahdollisuuksien lisäksi myös asiakkaiden ja 
asukkaiden palautepalvelua järjestävään organisaatioon. Erilaisten vaikuttamismahdollisuuk-
sien kirjon tulee kasvaa samassa suhteessa kuin toimintamuotojenkin. Kansalaisvaikuttamisen 
politiikkaohjelmaan liittyen sisäasiainministeriössä onkin käynnistetty julkiset palvelut verk-
koon -hanke eli JUPA. Lisäksi Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt kunnallisen demokratiati-
linpäätös-hankkeen.66 
 
Vaikka kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty valtion- ja kunnal-
lishallinnossa, kuten edellä on todettu, kansalaiset kokevat etääntyvänsä vallankäytön keski-
öistä. Kehityssuunnan tulisi olla kuitenkin päinvastainen, koska ihmiset ovat entistä koulute-
tumpia, joten heillä on hyvät periaatteelliset valmiudet ottaa osaa yhteisistä asioista päättämi-
seen. Lähidemokratian vahvistaminen on toimikunnan mielestä yksi keino lisätä ihmisten 
kiinnostusta ja osanottoa yhteisiin asioihin.  
 
Kylätoimintaliike on ollut yksi vastaus ihmisten haluun ottaa vastuuta omasta lähiympäristös-
tään. Suomessa kylätoimintaliike syntyi alhaalta päin Hollannin tapaan poikkeuksena pääosal-
le Eurooppaa. Peter Backan mukaan maaseutukylien aktiiviset ihmiset kokivat, että kylät on 
unohdettu ja että kukaan ei tee työtä kylien puolesta. Kyläläisten keskuudessa syntyi liike, 
jossa päätettiin lähteä itse ajamaan kylien asiaa, valvomaan kylien etua ja kehittämään kyliä. 
Suomen 3.900 kylästä yli 1.500 on laatinut oman kyläsuunnitelman. Kyläsuunnitelma on par-
haimmillaan kyläläisten omista lähtökohdista lähtevä tahdonilmaus, jota voidaan käyttää mal-
lina muissakin yhteyksissä. Kyläsuunnitelmasta löytyvät myös kylien kärkihankkeet, joita 
jalostetaan noin 30 maakunnallisen tai seudullisen kyläasiamiehen johdolla.67 
 
Kylätoimintaliike on esimerkki tarpeesta kumpuavasta paikallisesta aktiivisuudesta, joka saa 
järjestyneen ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin tähtäävän muodon. Vastaavia ilmiöitä on koettu 
kaupungeissa. Käpylän kaupunginosassa Helsingissä asukkaiden yhteistyö synnytti 1990-
luvulla suuret kyläjuhlat ja yhdyskuntaklubin, jonka puitteissa tehdään Heikki Takkisen mu-
kaan monenlaista toimintaa ennen muuta lasten ja nuorten hyväksi yhteisen kasvatusvastuun 
ja varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti.68  
 
Päinvastaisiakin esimerkkejä Helsingistä löytyy. Asukkaiden passiivisuus lukuisissa lähiöpro-
jekteissa 1990-luvulla yllätti kaikki projektitutkijat. Syinä passivisuuteen olivat tutkijoiden 
mukaan asukkaiden kyvyttömyys kommunikoida hallinnon kanssa ja toisaalta hallinnon ky-
vyttömyys keskustella ihmisten kanssa sekä kansalaisten uskonpuute omaan vaikutusval-
taan.69 Lisäksi hyvinvointivaltio on opettanut suomalaiset saamaan tarvitsemansa palvelut 
valmiina.  
 
Tutkijat kysyvätkin, onko asukkaiden aktiivisuudelle edes tilausta, vai onko niin, että tarjotut 
osallistumisen ja vaikuttamisen kohteet ja keinot eivät vastaa asukkaiden toiveita. Kulttuurin 
muutos hieman uneliaasta ja yksityisyyttä korostavasta lähiöelämäntavasta kohti aktiivisem-
paa kanssakäymistä ja yhteisöllistä vastuuta sisältävää kulttuuria ei tapahdu itsestään.70 Edes-
sä on pitkä tie, kun halutaan vahvistaa kansalaisten paikallista osallistumista. 
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Erilaiset kylä- ja kaupunkien asukastoiminnasta saadut kokemukset osoittavat ristiriitaisista 
tuloksista huolimatta, että asukkailla on halua osallistua omaa aluettaan koskevaan asioiden 
hoitoon ja kehittämistyöhön, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus ja jos asukkaat kokevat voi-
vansa todellisesti vaikuttaa. Näennäisdemokratia ei suomalaisia kiinnosta. Ihmisen mukaan 
saaminen omaa yhteisöään koskevaan kehittämistyöhön edellyttääkin tiettyjä asioita. Alueella 
tulee olla yhteinen kokoontumis- ja toimintatila, toiminnalle tulee luoda organisoidut puitteet, 
toiminnalla tulee olla vetäjä, perusrahoituksen tulee olla kunnossa, toteutettavan toimin-
nan/hankkeen tulee olla konkreettinen ja riittävän pienimuotoinen ja ihmisillä tulee olla tunne 
ja kokemus, että he tulevat kuulluiksi ja että he voivat vaikuttaa asioihin.  
 
Lähi-, asukas- ja käyttäjädemokratia ovat toimikunnan mielestä tärkeä lisä demokratiaketjussa 
paikalliselta tasolta globaaleihin sfääreihin. Osa ihmisten hyvän elämän laatua on se, että he 
voivat osallistua ja vaikuttaa omaa lähiyhteisöään koskevien asioiden käsittelyyn ja niistä 
päättämiseen. Erilaisia paikallisen ja suoran osallistumisen muotoja ei tulisi nähdä vastakkai-
sina edustukselliselle demokratialle, vaan edustuksellista demokratiaa tukevina ja täydentävi-
nä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksina, joiden lisääntyminen hyödyttää 
koko suomalaista yhteiskuntaa ja maan demokraattista järjestelmää. Jos kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen myötä siirrytään nykyistä suurempiin kuntayksiköihin, lähi- ja asukasde-
mokratian merkitys korostuu toimikunnan mielestä entisestään. 
 
Uusia teknisiä välineitä kannattaa toimikunnan mielestä ottaa käyttöön helpottamaan ja moni-
puolistamaan ihmisten osallistumista heitä läheisesti koskettaviin asioihin. Tekniikka ei ole 
kuitenkaan osallistumisen ratkaisija, saati korvaaja, vaan se on aina vain hyvä apuväline kan-
salaisten osallistumisen lisäämisessä ja monipuolistamisessa. 
 
 
Ydinviestit 
 
Aktiivinen kansalaisuus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Ilman ihmisten kykyä ja 
halua osallistua ja vaikuttaa kansanvaltainen järjestelmä ei ole toimintakykyinen. 
 
Suomessa on hyvä lainsäädännöllinen pohja kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. 
Tästä huolimatta kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen on muita Pohjoismaita vähäi-
sempää. Siksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamishalua tulee lisätä ja mahdollisuuksia 
edelleen parantaa. 
 
Yhteiskunnan tukea tulee suunnata ihmisten yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimin-
tatapoihin, joilla edistetään ihmisten kasvua kansalaisuuteen. Uusien yhteisöjen lisäksi on 
kehitettävä vakiintuneen kansalaistoiminnan edellytyksiä lisätä ja vahvistaa mukana olevien 
ihmisten osallisuutta. 
 
Kansalaisten tulee voida osallistua eri tavoin erilaiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Pää-
töksenteon osallisuus mahdollistetaan prosessin eri vaiheissa niin, että kansalaisten käytössä 
on riittävästi tietoa, että tavoitteiden asettaminen perustuu avoimeen keskusteluun, että kan-
salaiset voivat antaa kokemuksensa asioiden valmisteluun, että päätösvaihtoehdoista voidaan 
keskustella ja että toimeenpanoon voidaan aktiivisesti vaikuttaa. Päätöksentekoprosesseihin 
tulee saada syntymään aito vuorovaikutus kansalaisten ja valmistelijoiden/päättäjien välillä. 
Kansalaisten kokiessa, että heillä on todellinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, he ovat 
motivoituneita muodostamaan mielipiteitä, ottamaan kantaa ja äänestämään. Vain aidon, 
todellisen osallistumisen ja vaikuttamisen kautta syntyy osallisuus, ihmisten tunne ja kokemus 



54 

siitä, että he ovat yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä ja että heidän mielipidettään halutaan 
kuulla ja sitä arvostetaan. 
 
 
Kehittämisehdotukset 
 
7. Kansalaisten tiedonsaantia helpotetaan ja vuorovaikutuksellista kuulemista lisätään kaikil-
la hallinnon ja päätöksenteon tasoilla, mm. tietotekniikan mahdollisuuksia hyödyntämällä ja 
kehittämällä valtiollista ja kunnallista palautejärjestelmää. Hallintoon luodaan yhteiset niin 
kansalaisten kuin kansalaisjärjestöjen kuulemisen tavoitteet ja periaatteet. Virkamiesten 
osaamista kansalaisten kuulemisessa parannetaan. (ministeriöt, Suomen Kuntaliitto) 
 
8. Kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen asenteet ja esteet selvitetään. Erityinen huo-
mio kiinnitetään vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. (valtiovarainministeriö, Suo-
men Kuntaliitto) 
 
9. Kunta- ja palvelurakennetta kehitettäessä vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä lähi- ja 
asukasdemokratiaa. (valtioneuvosto, kunnat) 
 
10. Vahvistetaan luottamushenkilöiden ja muiden ammattiyhdistysaktiivien osallistumismah-
dollisuuksia työelämän kehittämiseen. Asetetaan työryhmä valmistelemaan esitykset, joiden 
mukaan työelämän eri tasoilla tapahtuvaan ennakointi-, suunnittelu- ja strategiatyöhön osal-
listuville järjestöjen vapaaehtoispohjalta toimiville jäsenille ja pienyrittäjille maksetaan julki-
sen vallan toimesta ansionmenetykset ja kulukorvaukset samalla kun yhdenmukaistetaan ny-
kyiset korvauskäytännöt. (työministeriö) 
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5. Nuoret ja kansalaisvaikuttaminen 
 
 
Lapset ja nuoret ovat luonnostaan aktiivisia ja luovia. He liikkuvat, harrastavat ja toimivat 
erilaisissa konteksteissa: vanhempien kanssa, kaveriporukoissa, järjestöjen, koulujen, kuntien 
ja seurakuntien kerhoissa ja ryhmissä. Lisäksi nuoret ovat aktiivisesti mukana vapaaehtois-
toiminnassa. Toimikunta pitää kaikkea tällaista aktiivisuutta erinomaisena asiana ja korostaa, 
että sitä tulee kaikin tavoin, myös yhteiskunnan toimesta, tukea. Myös rakennettujen toimin-
taympäristöjen tulee mahdollistaa lasten ja nuorten aktiivisuuden esilletulo ja kehittyminen. 
 
 
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen  
 
Lasten ja nuorten osallistumisen ja toimimisen kokonaismäärä ei ole tiedossa, mutta järjestö-
jäsenyydet tiedetään. Varhaisnuorisojärjestöjen jäseninä oli vuonna 2004 noin 191.000 alle 
16-vuotiasta jäsentä ja nuorisojärjestöjen jäseninä noin 440.000 alle 29-vuotiasta jäsentä. Lii-
kuntajärjestöjen piirissä toimi vuonna 2004 noin 427.000 lasta ja nuorta. Seurakuntien ker-
hoissa toimii noin 76.000 lasta ja nuorta.71 Luvut eivät kerro täsmällisesti lasten ja nuorten 
jäsenyyden kokonaismäärää, koska yksi lapsi/nuori voi olla useamman nuorisojärjes-
tön/kerhon jäsen.  
 
Suomalaiset lapset ja nuoret osallistuvat erityisesti liikunta- ja harrastusjärjestöjen toimintaan. 
Nämä nuoret kaipaavat lähinnä toimintatiloja ja -välineitä sekä osaavia ohjaajia. Ongelmaksi 
on nuorten osalta koettu heidän vähäinen kiinnostuksensa poliittista ja muuta yhteiskunnallis-
ta toimintaa kohtaan. Poliittisiin nuorisojärjestöihin kuuluu alle 29-vuotiaista nuorista kolme 
prosenttia. Viimeisissä eduskuntavaaleissa 18–29-vuotiaista nuorista äänesti arviolta 54 pro-
senttia ja kunnallisvaaleissa arviolta 46 prosenttia.72  
 
Yhteiskunnallisen osallistumisen kiinnostamattomuuteen on esitetty useita erilaisia syitä. 
Esimerkiksi Päivi Kurikan mukaan nuorten alhainen äänestysinto erityisesti kunnallisvaaleis-
sa liittyy nuorten kriittiseen apatiaan asuinkuntaa kohtaan ja muuttoliikkeen aiheuttamaan 
juurettomuuteen. Osalla nuorista menee liian hyvin ja osalla liian huonosti, jotta poliittiset 
kannanotot, äänestäminen ja puolueiden kautta vaikuttaminen koettaisiin kiinnostavaksi tai 
oman hyvinvoinnin lisäämisen kannalta vaikuttavaksi vaihtoehdoksi. Edustuksellisen demo-
kratian tarjoamien osallistumisväylien ja etenkin niitä edustavien puolueiden legitimiteetti ja 
niihin samaistuminen on murentunut.73 Anu Gretschelin mukaan nuorten arjen instituutiot 
(koti ja vanhemmat, koulu, opiskeleminen ja työ sekä vapaa-aika) karsastavat lisäksi yhteis-
kunnallisuutta.74  
 
Arja Virran tutkimuksista hahmottuu kuva poliittisesti välinpitämättömästä, perinteisen vai-
kuttamisen kyseenalaistavasta nuorisosta, jonka arvomaailma on muuttumassa entistä epäyh-
tenäisemmäksi. Huolimatta passivisuudesta politiikan perinteisiä muotoja kohtaan ja ilmeises-
tä puoluekielteisyydestä, nuorilla on luottamusta suomalaisen kansalaisyhteiskunnan perustei-
siin, ja he kantavat huolta esimerkiksi globaaleista ekologisista kysymyksistä.75  
 
Sakari Suutarisen tutkimusten mukaan nuorten haluttomuus esittää yhteiskunnallisia mielipi-
teitä saattaa olla enemmän tekemisissä sen kanssa, että heillä ei yksinkertaisesti ole siihen 
tarvittavia edellytyksiä. Esimerkiksi koulujen yhteiskunnallinen kasvatus ei ole pystynyt mu-
kautumaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen.76  
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Aktiiviset ja toimivat nuoret kokevat, että heillä on muitakin mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa kuin poliittinen toiminta. Poliittisen kannanmuodostuksen ja osallistumisen epävar-
muustekijät näkyvät uusien liikkeiden suosiossa. Ne tarjoavat nuorille pysyvää järjestöjäse-
nyyttä kevyemmän mutta yksilöllistä aktiivisuutta ja arvovastuun osoittamista vaativamman 
yhteisön. Ne näyttävät osalle nuoria mielekkäältä sidokselta tässä tilanteessa ja soveltuvat 
nopeampaan ja keveämpään sidosten vaihtumisen rytmiin. Nuorten kohdalla toteutuu Katri 
Söderin mielestä osallistumattomuuden kierre: Kun nuoret kokevat, että heitä ei kuunnella, he 
eivät ilmaise mielipiteitään, ja kun he eivät ilmaise niitä, heitä ei tarvitse kuunnella.77  
 
Suomessa toimii tällä hetkellä noin 190 erilaista kunnallista nuorten vaikuttajaryhmää, joiden 
toimintatavat ja -mallit vaihtelevat kunnan päätöksentekokulttuurista, resursseista ja yleisestä 
ilmapiiristä johtuen hyvinkin paljon. Vaikuttajaryhmiä on perustettu vuodesta 1996 lähtien 
noin 130 kunnassa. Nuorten osallisuutta ja osallisuushankkeita tutkinut Anu Gretschel erottaa 
neljänlaisia nuorten vaikuttajaryhmiä: 

 nuorisotalojen toiminnalliset ja ympäristön kehittämisen Nuorten Ääni -ryhmät 
 Norjan (Porsgrunn) mallin mukainen vaikuttaminen kouluissa luokkien puitteissa ja 

oppilaskuntien kautta 
 nuorisovaltuustot 
 muut nuorten vaikuttajaryhmät tai -järjestelmät.78 

 
Yksittäisistä nuorten vaikuttamisryhmistä tunnetuimpia ovat mm. Hesan Nuorten Ääni ja Jy-
väskylän maalaiskunnan Nuorten Ääni -demokratiahankkeet, Vaikuttamo Hämeenlinnassa, 
joka on osa Oppilaat paikallisina vaikuttajina -hanketta, nuorten osallisuutta ja osallistumis-
mahdollisuuksia painottava Aivovalta-projekti Lahdessa, Kempeleen Pikkuparlamentti, Tam-
pereen nuorisofoorumi ja Pohjois-Karjalan maakunnallinen PoNu-ryhmä. Lisäksi Suomen 
Nuorisoyhteistyö Allianssi ylläpitää Valtikka.net-verkkosivustoja, josta nuoret saavat tietoa 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.  
 
Anu Gretschelin mukaan nuorten vaikuttamisryhmien toiminnassa tärkeintä ovat syntyneet 
osallisuuden kokemukset ja elämykset. Nuorten osallisuusprojekteista kumpuaa nuorille kan-
salaisuuden elementtejä. Osallisuuden tunne yksittäisessä projektissa voi olla alku ei vain pe-
rusoikeudelliselle, poliittiselle tai sosiaaliselle kansalaisuudelle vaan henkiselle kansalaisuu-
delle – henkiselle yhteydelle omaan kuntayhteisöön. Gretschelin mielestä nuorten osallisuu-
den kehittäminen on suurimmaksi osaksi kiinni aikuisten ajattelutavan muutoksesta.79  
 
Myös Ismo Pohjantammi on havainnut tutkimuksessaan nuorten vaikuttajatoiminnan positii-
viset vaikutukset: nuorisovaltuusto on lisännyt nuorten muutakin aktiivisuutta kansalaisyh-
teiskunnassa, mm. osallistumista erilaiseen järjestölliseen toimintaan.80 Samoin Horelli, Sot-
kasiira ja Haikkola väittävät, että tukemalla sensitiivisesti nuorten osallistumista muodostuu 
toimintamuotoja, joissa nuoret ottavat itselleen poliittista, perinteisesti edustuksellisen päätök-
senteon piiriin kuuluvaa valmisteluvaltaa. Tällöin nuoret parhaimmillaan tuottavat uusia ide-
oita, toimintatapoja ja rakenteellisia muutoksia eivätkä vain reagoi tiettyihin jo olemassa ole-
viin ongelmiin.81  
 
Vuoden 2004 nuorisotutkimuksessa päädyttiin toisenlaisiin havaintoihin: varsinaiset nuorten 
aktivointiprojektit ovat motivoineet nuoria huonosti. Yli puolet suomalaiskuntien nuorista on 
joko harkitusti tai ulkopuolisena sulkenut silmänsä vaikuttajaryhmiltä. Tutkimustulosten mu-
kaan vaikuttajaryhmät keräävät ympärilleen muutenkin aktiivisia ja lähinnä koulua käyviä 
nuoria, varsinkin tyttöenergiaa. Paakkunaisen ja Myllyniemen havainnot vahvistavat sitä nä-
kemystä, jonka mukaan poliittisesta päätöksenteosta (esimerkiksi äänestäminen, nuorisoval-
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tuustot, nuorisoparlamentit) kiinnostuneet ja siihen aktiivisesti osallistuvat nuoret ovat keski-
määräistä todennäköisemmin koulussa hyvin menestyviä nuoria. Aktiivisuus näyttää kasautu-
van myös tältä osin.82  
 
Nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen panostaminen on myös kansantaloudellisesti tuottava 
investointi. Nuoren tunne yhteisöllisyydestä esimerkiksi koulussa, nuorisotalolla, kotikunnan 
päätöksenteossa tai harrastuksen parissa luo sosiaalista pääomaa, joka kasvattaa itsetuntoisia, 
lähimmäisistään ja elinympäristöstään välittäviä kansalaisia. Nuoren osallisuus säteilee myön-
teisesti yksilön koko elämään.  
 
Nuorten osallisuuden lisääminen on harvoin kiinni taloudellisista resursseista. Ratkaisevaa on 
aikuisten halu ja tahto muuttaa vallitsevaa toimintakulttuuria niin kodissa, päiväkodissa, kou-
lussa, kunnallisessa päätöksenteossa kuin nuorten harrastuksissakin.  
 
Toimikunta korostaa, että nuorten ennakkoluulottomuus käyttää ajasta ja paikasta vapaita vai-
kuttamismuotoja on suuri yhteiskuntakehitykseen vaikuttava mahdollisuus. Tällaisia kansa-
laisvalmiuksia pitää tukea ja nuorten innovatiivisuus ja osaaminen kannattaa käyttää hyödyk-
si. Erilaisilla verkkosovelluksilla nuorten mielipiteiden kartoitus voidaan toteuttaa joustavasti 
ja tehokkaasti. Kyse on myös alueellisen eriarvoisuuden vähentämisestä. Siksi nuorten toi-
minta- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnan sisällä että valtakunnallisesti on 
toimikunnan näkemyksen mukaan tärkeää.  
 
Nuoret saavat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden saavutettuaan lain määrittämän täysi-
ikäisyyden. Toimikunnan mielestä kannattaisi selvittää äänioikeusikärajan laskemista 16 ikä-
vuoteen kunnallisvaaleissa, vaikka se muuttaisikin nykyisen käytännön, jossa nuoret saavat 
äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden yhtä aikaa saavutettuaan täysi-ikäisyyden ja jossa kaikissa 
vaaleissa on sama äänioikeusikäraja.  
 
Nuoret ovat muuttaneet usein 18-vuotiaina toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Ympäristö 
on uusi, samoin paikkakunnan poliittinen toiminta ja ehdokkaat. Jos äänioikeusikäraja olisi 16 
vuotta, että nuori saisi ensimmäisen kokemuksen äänestämisestä omalla kotipaikkakunnal-
laan. Näin hänelle syntyisi tottumus äänestää. Samalla äänestys- ja ehdokkaaksi ryhtymisen 
kynnys alenisivat myös mahdollisella uudella opiskelu- tai työpaikkakunnalla.  
 
Koulujen yhteiskuntaopin opetus saisi uutta merkittävyyttä, jos lukion ja ammatillisten oppi-
laitosten opiskelijoilla olisi oikeus äänestää kunnallisvaaleissa. Samalla se aktivoisi oppilas-
kuntien toimintaa.  
 
Ikärakenteen muutos johtaa Suomessa siihen, että äänioikeutettujen enemmistö on iältään 
varttuneita kansalaisia. Tämä vaikuttaa luonnollisesti poliittisen päätöksenteon sisältöön. Ää-
nioikeusikärajan laskemisella voidaan nuorten ääni saada nykyistä paremmin kuulumaan yh-
teiskunnallisessa päätöksenteossa. Jos äänioikeusikärajaa alennetaan, sen rajaaminen vain 
kunnallisvaaleihin olisi toimikunnan mielestä perusteltua, koska kunnallisella tasolla pääte-
tään nuorille tärkeistä asioista, mm. koulutuksesta ja harrastustiloista. 
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Eurooppalaiset ja YK:n suositukset nuorten osallistumisen lisäämiseksi83 
 
Nuorten laimeaa yhteiskunnallista osallistumista ei ole koettu ongelmaksi vain Suomessa, 
vaan huolta kannetaan myös muissa EU:n jäsenvaltioissa. Nuorten osallistumisen lisääminen 
on otettu vahvasti esille eurooppalaisissa yhteistoimintaorganisaatioissa. Euroopan parlament-
ti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2000 ja uudelleen vuonna 2004 yhteisön nuorisotoiminta-
ohjelman. Toimintaohjelman 2007–2013 yleisenä tavoitteena on edistää nuorten aktiivista 
kansalaisuutta sekä erityisesti heidän Euroopan kansalaisuuttaan. Erityistavoitteena on antaa 
nuorille ja heidän etujärjestöilleen mahdollisuus osallistua yleisesti yhteiskunnan ja erityisesti 
Euroopan unionin kehittämiseen, kannustaa nuoria aloitteellisuuteen, yrittäjyyteen ja luovuu-
teen sekä huolehtia muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumisesta ohjelmaan. 
EU:n koulutus- ja nuorisoasioiden neuvosto on antanut vuosina 1999–2002 useita nuorisoalan 
päätöslauselmia nuorten osallistumisesta, nuorten sosiaalisesta osallisuudesta, nuorten aloit-
teellisuuden, yritteliäisyyden ja luovuuden edistämisestä sekä nuorten vapaaehtoistyön lisäar-
vosta kehitettäessä yhteisön nuorisotoimintaa.  
 
Euroopan unionin komissio hyväksyi vuonna 2001 valkoisen kirjan ”EU:n nuorisopolitiikan 
uudet tuulet”. Valkoisessa kirjassa ehdotettiin jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämistä 
seuraavien neljän ensisijaisen aiheen osalta: osallistuminen, tiedottaminen, vapaaehtoistyö ja 
nuorisoasioita koskevan tietämyksen lisääminen. Valkoisen kirjan linjausten pohjalta EU:n 
neuvosto vahvisti vuonna 2002 nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteet. Osallistumi-
sen osalta neuvoston tavoitteena on mm. rohkaista nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina 
ja ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon. Nuorten vapaaehtoistoiminnan osalta neuvoston 
tavoitteena on helpottaa nuorten mahdollisuuksia yhteisvastuullisuuteen ja sellaiseen vapaaeh-
toistoimintaan, joka kehittää nuorten sitoutuneisuutta sekä henkilökohtaisia ja sosiaalisia tai-
toja. 
 
Euroopan neuvosto hyväksyi 14 tavoitetta nuorten sitouttamiseksi vuosina 2003 ja 2004. Ta-
voitteena oli rohkaista nuoria osallistumaan aktiivisesti yhteisöjen elämään ja edustuksellisen 
demokratian järjestelmiin sekä tukea nuorten erilaisia tapoja oppia osallistumalla. Euroopan 
neuvosto hyväksyi 2.6.2005 tiedonannon, jossa korostettiin nuorten aktiivisen kansalaisuuden 
edelleen vahvistamista 14 kohdan tavoiteohjelman mukaisesti. Neuvosto korosti sellaisten 
ohjelmien tärkeyttä, jotka helpottavat nuorten ihmisten elinikäistä oppimista, liikkuvuutta, 
yrittäjyyttä ja kansalaisuutta.  
 
Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston ohella myös Yhdistyneissä Kansakunnissa on otettu 
kantaa nuorten osallistumisen lisäämiseksi. YK:n maailman nuorison toiminta-ohjelma vuo-
delle 2005 nostaa vahvasti esiin nuorten osallistumisen päätöksentekoon. Vaikka nuorten 
osallistuminen on hyväksi sekä nuorten kehitykselle että poliittiselle päätöksenteolle, nuorten 
osallistumista ei ole ohjelman mukaan toteuteta riittävän tehokkaasti. Ohjelmassa kehotetaan 
edistämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja tukemaan nuorten kapasiteettia osallistua 
täysipainoisesti nuoria koskettaviin ohjelmiin ja aktiviteetteihin.  
 
Toiminta-ohjelmassa kiinnitetään huomiota siihen, että nuorten toiminnan mallit ja rakenteet 
ovat muuttuneet. Nuoria kiinnostavat enemmän sisällöt ja uudet muodot, esimerkiksi interne-
tiin pohjautuvat aktiviteetit. Nuoret arvostavat luovia, avoimia, ei-hierarkkisia osallistumisen 
tapoja. Tämä tulisi tunnistaa eikä tulkita nuorten kiinnostumattomuutta poliittista puolueista 
tai äänestämistä siten, että he eivät ole kiinnostuneita yhteiskuntiensa poliittisesta tulevaisuu-
desta. Toiminta-ohjelma korostaakin, että nuorten uudet osallistumisen muodot voivat tuoda 
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mahdollisuuksia entistä useammille nuorille ihmisille tulla aktiivisiksi päätöksenteossa ja yh-
teisöjen rakentamisessa, vaikka ne eivät korvaakaan edustuksellisen osallistumisen muotoja.  
 
 
Julkisen vallan toimenpiteet nuorten osallistumisen lisäämiseksi 
 
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on kartoitettu ja lisätty Suomessa viime 
vuosina erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden kautta. Pääministeri Paavo Lipponen mm. 
kutsui vuonna 2002 eri alojen asiantuntijat sopimaan toimenpiteistä nuorten osallisuuden edis-
tämiseksi yhteiskunnassa. Hankkeen johtoryhmä laati toimenpideohjelman, jossa esitettiin 14 
keskeistä toimenpidesuositusta. Suosituksissa korostettiin mm. nuorten opintojen ohjausta 
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa, maahanmuuttajanuorten kieli-
koulutusta ja tehokasta kotouttamista, lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamis-
ta, työ- ja opetushallinnon yhteistyön parantamista sekä ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttu-
misen menetelmien kehittämistä.84 
 
Nämä toimenpide-ehdotukset päätettiin soveltaa käytäntöön valtion ja kuntien yhteistoiminta-
kokeilussa. Yhteistoimintakokeilun eli nuorten osallisuushankkeen kestoksi sovittiin vuodet 
2003–2007. Vuonna 2005 hanketoimintaa toteutetaan 38 kunnan organisoimina paikallisina ja 
seudullisina hankkeina. Seudullisen yhteistyön myötä hanketoiminnassa on mukana kaikkiaan 
70 kuntaa.85  
 
Nuorten osallisuushankkeen tavoitteena on kehittää nuorten elinoloja lisäämällä heidän omaa 
osallistumistaan ja vaikuttamistaan päätöksentekoon ja rakentamalla poikkihallinnollisia työ-
menetelmiä kuntien perustoimintoihin nuoriin liittyvissä asioissa. Hankkeella kehitetään py-
syviä käytäntöjä ja toimintamalleja nuorten sosiaaliseksi vahvistamiseksi ja osallisuuden edis-
tämiseksi. Nuorten parissa työskentelevien ihmisten yhteistyötä vahvistetaan tehostamalla 
paikallista ja seudullista yhteistoimintaa sekä ylittämällä eri hallinnonalojen rajat. Paikallista 
palvelujärjestelmää kehitetään nuorten tarpeita vastaavaksi. Nuorten kannalta keskeisiä palve-
lujärjestelmän osia ovat koulutus, nuorisotyö, sosiaali- ja terveystoimi sekä työvoimahallin-
non palvelut. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti peruskoulun päättövaiheessa olevat 
nuoret ja sellaiset nuoret, joilla on vaikeuksia sijoittua jatko-opintoihin ja työelämään.86 
 
Paikallisten hankkeiden alkuvaiheen keskeiset painopistealueet olivat koulun kehittäminen 
yhteisöllisellä ja yhteistyöllisellä työtavalla, toisen asteen opintoihin ohjaaminen ja/tai työ-
markkinoille poluttaminen sekä elinolojen ja -ympäristöjen kehittäminen nuorten osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia parantamalla. Lisäksi hankkeiden toiminnassa olivat 
eräänlaisina läpäisevinä teemoina hallinnonrajat ylittävä yhteistyö, palveluiden koordinointi, 
palvelujärjestelmän kehittäminen (projektitoiminnan sijaan), ennaltaehkäisy ja varhainen 
puuttuminen.87  
 
Vuonna 2006 voimaan tulevan uuden nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja 
itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista 
sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lain tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat 
yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainväli-
syys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.  
 
Aktiivisella kansalaisuudella tarkoitetaan laissa nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyh-
teiskunnassa, sosiaalisella vahvistamisella nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntapojen 
parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä nuorisotyöllä nuorten oman ajan käyt-
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töön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vah-
vistamista, nuorten kasvua ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaiku-
tusta.  
 
Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa nuorten kansalaistoiminnan todetaan olevan osa aktii-
vista kansalaisuutta. Aktiivinen kansalaisuus on sen mukaan harrastamista, osallistumista, 
leikkiä ja iloa. Aktiivinen kansalaisuus on yhteisön jäsenyyttä. Se voi olla elämäntapavalinto-
ja sekä erilaista yhteiskunnallista aktivismia. Lain perusteluissa kansalaisuus ymmärretään 
laajasti, ei vain muodollisena Suomen tai EU:n kansalaisuutena, vaan yleisemmin eri yhteisö-
jen jäsenyytenä sekä mukanaolona ja tavoitteellisena toimintana, laajimmillaan maailmankan-
salaisuutena.  
 
Nuorisolain keskeiset yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät nuoren sukupolven kasvuun yh-
teiskuntatietoisiksi ja -taitoisiksi kansalaisiksi sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantami-
seen. Laki korostaa nuorten osallistumisen ja kuulemisen tärkeyttä. Lain mukaan nuorille tu-
lee varata mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koske-
vien asioiden käsittelyyn.  
 
 
Ydinviestit 
 
Nuorella sukupolvella on sanottavaa ja kirkkaita unelmia tulevaisuudesta. Lasten ja nuorten 
osallisuuden lisäämisessä kyse on varttuneempien tahdosta kuulla nuorempien mielipiteitä 
sekä keskustella niistä. Hän, jota ei kuulla, lakkaa puhumasta. 
 
Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen vaatii monia samaan suuntaan vaikuttavia toi-
menpiteitä. Paikallisen päätöksenteon kulttuuri ja toimintatavat, nuorten toimintaryhmien 
tukeminen ja kouluun liittyvät kysymykset muodostavat toimenpiteiden kolmion, joka rakentuu 
kodin antaman kasvatuksen varaan. Nuoren aktiivisen kansalaisuuden syntyminen vaatii roh-
kaisua ja kannustusta lapsuudesta lähtien.  
 
Nuoret ovat laajentaneet ja monipuolistaneet osallistumis- ja vaikuttamiskenttäänsä. Nuoret 
osallistuvat eniten erilaisten liikkeiden ja sosiaalisten verkostojen toimintaan, koska liikkei-
den ja verkostojen moderni tapa toimia puhuttelee heitä. Liikkeet ja verkostot tarjoavat pysy-
vää poliittista kannanmuodostusta ja järjestöjäsenyyttä kevyemmän ja samalla yksilöllisem-
män tavan toimia ja vaikuttaa.  
 
Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen edellyttää pitkäjänteis-
tä työtä, jossa yhdistyvät kasvatukselliset ja koulutukselliset toimenpiteet nuorten vaikutta-
mismahdollisuuksien lisäämiseen. Säädöspohja mahdollistaa laaja-alaisen osallistumisen ja 
vaikuttamisen. Huomio tuleekin kiinnittää nuorten osallistumishalukkuuden lisäämiseen sekä 
erityishuomio syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoimiseen. 
 
 
Kehittämisehdotukset 
 
11. Nuorten omaehtoista kansalaistoimintaa sekä nuorten toimintaryhmiä tuetaan mm. toi-
mintatilojen ja -välineiden avulla nuorten erilaisen aktiivisuuden lisäämiseksi. (kunnat) 
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12. Kunnallisille lapsi- ja nuorisoaloitteille luodaan malli ja kunnille viestitetään, että kun-
nalliset lapsi- ja nuorisoaloitteet käsitellään viipymättä. Aloitteentekijöitä informoidaan aloit-
teen käsittelyvaiheista ja vastaukset aloitteisiin lähetetään asianosaisille perusteluineen. 
Nuorten ohjaus ja neuvonta tulee hoitaa ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. (Suomen 
Kuntaliitto) 
 
13. Käynnistetään selvitystyö äänioikeusikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen kunnallisvaa-
leissa. (oikeusministeriö, valtioneuvosto) 
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6. Aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvaminen  
 
 
Suomessa on kattava ja korkeatasoinen opetustoimi varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta 
korkea-asteen koulutukseen ja aikuiskasvatukseen. Päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten 
rooli on näin erittäin keskeinen aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa ja kansalaisten osal-
listumisen ja vaikuttamisen lisäämisessä. Osallistuva, aktiivinen kansalaisuus toteutuu parhai-
ten, kun kansalaiskasvatus nivoutuu osaksi oppimista koko ihmisen elämänkaaren ajan elin-
ikäisen oppimisen periaatteen hengessä. Tässä työssä tarvitaan kotien, koulujen/oppilaitosten 
ja lähiyhteisöjen tiivistä yhteistyötä.  
 
 
Perus- ja toisen asteen opetus 
 
Suomessa käytännössä koko ikäluokka käy peruskoulun, ja useimmat jatkavat toisen asteen 
oppilaitoksissa. Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat näin avainasemassa ak-
tiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen kasvattamisessa.  
 
Tulokset koulujen ja oppilaitosten nykyisestä kansalais- ja demokratiaopetuksesta ovat kui-
tenkin vaatimattomat. Civic Education Study -tutkimuksen (IEA/Civics – Nuori kansalainen  
-tutkimus) tulokset 14–15-vuotiaiden peruskoululaisten kansalaisasenteista eivät ole mairitte-
levia. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla nuorilla on hyvät yhteiskunnalliset valmiudet tieto-
jen ja taitojen osalta, mutta ne eivät johda sellaisiin kansalaisasenteisiin, jotka kannustavat 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja toimintaan. Tutkimuksen Suomen koordinaattori Sakari 
Suutarinen toteaakin, että nuoret oppivat Suomessa jo koulussa, että he eivät voi vaikuttaa 
eikä heidän kannata edes yrittää.88  
 
Asenteet ja arvot ratkaisevat sen, tuleeko nuoresta aktiivinen kansalainen vai ei. Jos nuori on 
innostunut olemaan aktiivinen kansalainen, hän haluaa osallistua ja vaikuttaa. Suomessa näin 
ei ole käynyt. Joutuukin kysymään, miten hyvillä tiedoilla varustetut ja kansainvälisissä Pisa-
tutkimuksissa menestyneet suomalaiset nuoret ovat asenteellisesti niin passiivisia. Mikä kas-
vatuksessa ja koulutuksessa menee vikaan? Mistä huonot kokemukset ehtivät syntyä? 
 
Eräs, mutta vain yksi vastaus löytyy kouluista. Tutkijoiden mukaan oppilaiden vaikutusmah-
dollisuudet peruskouluissa ovat yleisesti ottaen vähäiset ja oppilaat osallistuvat pohjoismaisen 
mittapuun mukaan varsin vähän oppilaskuntatoimintaan ja koulun päätöksentekoon. Koulutyö 
ja sen arviointi painottuvat välineellisten tavoitteiden ja sisältöjen suuntaan, jolloin menete-
tään kansalaisyhteiskunnan kehittymisen kannalta katsottuna olennainen yhteiskunnallisen 
kasvatuksen ulottuvuus. Näin oppilaat eivät opi koulutyön lomassa osallistumaan ja vaikutta-
maan. 1970-luvun ylipolitisoitumisen haamu kummittelee edelleen suomalaisten koulujen 
käytävillä.89 
 
Euroopan tasolla alettiin kiinnittää 1990-luvun lopulla huomiota nuorten osaamiseen ja kiin-
nostukseen yhteiskunnallisista asioista ja demokratiasta. Euroopan neuvoston yhtenä priori-
teettina on ollut vuodesta 1997 lähtien kasvatus demokraattiseen kansalaisuuteen ja ihmisoi-
keuksien koulutus. Mm. Education for Democratic Citizenship -ohjelman tavoitteena oli vah-
vistaa ja tukea jäsenmaiden demokraattista kehitystä. Hanke oli suunnattu kaikille kansalaisil-
le, mutta erityisen huomion kohteena olivat koulut ja oppilaitokset.90  
 



63 

Suomi on seurannut eurooppalaisia linjauksia ja vahvistanut aktiivisen ja osallistuvan kansa-
laisuuden opetusta peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetuksessa. Valtioneuvosto 
hyväksyi vuonna 2001 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Tavoitteissa todetaan mm., että opetuksella tuetaan 
aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista ja annetaan valmiuksia toimia demokraattises-
sa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Tuntijaossa lisättiin yksi vuosiviikkotunti yhteiskunta-
opin opetusta. 
 
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2002 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista 
tavoitteista ja tuntijaosta. Tavoitteiden osalta määritellään mm., että lukion tulee olla opiskeli-
jalle oppimisen ja osallistumisen mahdollistava avoin ja myönteinen opiskeluympäristö, jossa 
tuetaan mm. opiskelijan kasvua aikuisen vastuuseen kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta. 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa ihmisoikeuksia, de-
mokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Tuntijaossa lisättiin yksi pakollinen kurssi (38 h) 
ja yksi syventävä (valinnainen) kurssi (38 h) yhteiskuntaoppiin. 
 
Opetushallitus on hyväksynyt uudet opetussuunnitelman perusteet esiopetusta, lukiokoulutus-
ta, perusopetusta ja aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta varten. Kaikissa näissä perus-
teissa on uusina opetusta sitovina asioina aihekokonaisuudet, joista yksi on aktiivinen kansa-
laisuus/osallistuva kansalaisuus yhdistettynä yrittäjyyteen. Aihekokonaisuutta on käsiteltävä 
kaikissa oppiaineissa ja sen lisäksi sitä voidaan toteuttaa teemapäivin, -viikoin tai esimerkiksi 
koulukohtaisten kurssien avulla. 
 
Opetussuunnitelman perusteet sisältävät myös määräyksen, että koulun toimintakulttuurin 
pääpiirteet on kuvattava paikallisessa/koulun opetussuunnitelmassa. Tavoitteena on aktiivi-
nen, osallistumiseen kannustava ja avoin toimintakulttuuri, jossa kaikki kouluyhteisön jäsenet 
(opettajat, oppilaat/opiskelijat, muu henkilökunta) voivat osallistua koulun yhteisistä asioista 
päättämiseen. Avointa ja osallistuvaa toimintakulttuuria tulee edistää luokissa tapahtuvan op-
pimisen, koulun yhteisten tapahtumien ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Lapsille ja nuorille 
pitää järjestää mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. 
 
Euroopan neuvosto käynnisti vuonna 2005 Kansalaiskasvatuksen teemavuoden. Neuvosto 
halusi teemavuodella kiinnittää lisää huomiota kasvatuksen ratkaisevaan rooliin kehitettäessä 
aktiivista kansalaisuutta, demokraattista kulttuuria ja sosiaalista koheesiota.91 Teemavuoden 
painopiste on kouluissa ja oppilaitoksissa, joiden oppilaita ja opiskelijoita kannustetaan osal-
listuvaan kansalaisuuteen. Teemavuoden aikana tuetaan Suomen kouluissa lasten ja nuorten 
kasvua osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistamalla oppilaiden ja opiskelijoiden 
tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa. Koulun toimintakulttuuria 
kehitetään aktiiviseksi lisäämällä oppilaiden ja opiskelijoiden kuulemista, osallistumismah-
dollisuuksia ja yhteistoimintaa.92  
 
Teemavuosi nostaa kansalaisuuteen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin sekä maailmankansalai-
suuteen ja globaaliin vastuuseen liittyvät kysymykset pohdittavaksi opetuksessa. Teemavuo-
den tarkoituksena on rohkaista jokaista yksilöä toimimaan tärkeiksi kokemiensa asioiden puo-
lesta. Teemavuosi korostaa opetuksen ja kasvatuksen roolia aktiiviseen kansalaisuuteen kas-
vamisessa. Kansalaiskasvatuksen teemavuoden aikana on toteutettu Nuoret ja vaikuttaminen -
koulutustilaisuudet opettajille ja oppilaille lääneittäin ja järjestetty Aktiivinen koulu -kilpailu. 
Jokaisella kuukaudella on ollut omat teemansa.  
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Opetushallitus jatkaa teemavuoden jälkeen kansalaisvaikuttamisen ja aktiivisen kansalaisuu-
den opetuksen tukemista. Erityinen huomio tullaan kiinnittämään koulun toimintakulttuurin 
kehittämiseen, lasten ja nuorten todellisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien luo-
miseen koulussa ja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen. Opetushallitus luo oman kansalais-
vaikuttamisen portaalin EDU.fi-verkkosivuille.93 
 
Opetusministeriö on käynnistänyt Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu -hankkeen (2005–
2008) vastatakseen tutkimuksissakin esiin nousseeseen ajankohtaiseen haasteeseen: Aktiivi-
seksi kansalaiseksi kasvaminen edellyttää sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivista lapsuut-
ta ja nuoruutta. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten erilaisten vaikuttamisjärjes-
telmien kehittymistä kunnissa, rakentaa toiminta- ja yhteistyöverkostoja sekä kehittää viran-
omaisyhteistyötä, kehittää koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria, kehittää oppilaskuntatoi-
mintaa ja järjestää valtakunnallista ja alueellista koulutusta sekä henkilöstön täydennyskoulu-
tusta ja tuottaa tukimateriaalia. Tavoitteena on, että vuonna 2008 noin 150 kunnassa on peda-
goginen ohjausjärjestelmä, oppilaskuntatoiminta on osa lasten ja nuorten kunnallista osallis-
tumis- ja vaikuttamisjärjestelmää, oppilaiden/opiskelijoiden mukanaolo koulun toiminnan 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa vakiintuu ja että oppilaskuntien toiminnan tuke-
miseen on olemassa erilaista materiaalia.94 
 
Hankkeeseen liittyvä kouluttajakoulutus käynnistettiin 50 kunnassa syksyllä 2005. Koulutta-
jakoulutukset jatkuvat vuoden 2007 loppuun asti. Vuonna 2008 kouluttajakoulutuksen on 
tarkoitus olla osa opettajien täydennyskoulutusjärjestelmää.  
 
Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hankkeen (2003–2006) tavoitteena on opet-
tajankoulutuksen tutkintovaatimusten ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittäminen aktii-
vista kansalaisuutta tukevaksi. Tarkoitus on pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen, että nuoret 
omaksuvat jo koulussa osallistuvan kansalaisen mallin. Hankkeen kautta aktiiviseen kansalai-
suuteen opettamisesta kehitetään opettajankoulutuksessa. Sama teema otetaan esille opettajien 
jatko- ja täydennyskoulutuksessa lähivuosina. Lisäksi mm. Tampereen teknillisen yliopiston 
hypermedialaboratoriossa on meneillään hanke, jossa kehitetään www-pohjaista avointa op-
pimisympäristöä. Tähän oppimisympäristöön on sijoitettu Vaikuttamistaidot-oppimateriaali. 
Kokonaisuutta voi käyttää vaikuttamis- ja demokratiataitojen opettamisen tukena, ja sitä on 
testattu tamperelaisessa lukiossa ja ammattioppilaitoksessa.95 
 
Edellä olevat hankkeet osoittavat, että opetusviranomaiset ovat lähteneet monin toimenpitein 
parantamaan peruskoulujen ja lukioiden kansalaiskasvatuksen tuloksia. Opetusviranomaisten 
ja opettajien tehtävä on kuitenkin haastava. Kouluille asetetaan monenlaisia oppimis- ja kas-
vatustavoitteita julkisen vallan, elinkeinoelämän ja vanhempien suunnalta. Eri oppiaineet kil-
pailevat huomiosta ja tuntimääristä koulun sisällä. Koulujen rehtoreilla ja opettajilla täytyy 
olla erityistä kiinnostusta asiaan, jotta aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen kasvattava 
opetus toteutuu läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa ja konkretisoituu koulun arjessa.  
 
Opetuksen lisäksi koulujen toimintakulttuuri nousee avainasemaan. Koska aktiivinen ja osal-
listuva kansalaisuus opitaan ennen muuta käytännön tilanteissa ja harjoituksen kautta, koko 
koulutyön organisoinnilla on merkitystä oppimistulosten kannalta. Toimikunta korostaa, että 
koulujen toimintakulttuurin tulee olla oppilaiden osallistumista kannustavaa ja osallisuutta 
tukevaa. Tietoja voi opettaa oppitunnilla, ja jonkin verran taitoja, mutta arvot, asenne ja pää-
osin taidot harjaantuvat ja sisäistyvät oppituntien ulkopuolella, käytännön koulutyön arjessa. 
Tässä suomalaisilla kouluilla on vielä paljon tehtävää. Työhön tulee kytkeä mukaan vanhem-
painyhdistykset, joita toimii lähes 1200 eri puolilla Suomea.     
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Oppilaskunnat ovat pakollisia lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppilaskuntia on 
myös monissa peruskouluissa, vaikka uudesta perusopetuslaista oppilaskuntien pakollisuus 
poistettiinkin. Kouluneuvostoja on Suomen kouluissa vähän. Toimikunnan mielestä oppilas-
kunnat ja kouluneuvosto tulee kytkeä aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden opetus- ja kas-
vatustyöhön kiinteästi mukaan, koska niiden kautta oppilaat saavat käytännön harjoitusta 
osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että oppilaskunnilla on 
todellisesti mahdollisuus vaikuttaa koulutyön arkeen. 
 
Toimikunta korostaa sitä, että opettajien mahdollisuus panostaa lasten ja nuorten aktiivisen 
kansalaisuuden tukemiseen riippuu koulutyön yleisistä edellytyksistä, kuten opetusryhmien 
koosta sekä opettaja- ja koulunkäyntiavustajaresursseista. 
 
Sitran rahoittamana toteutettiin kaksivuotinen kokonaiskoulupäivähanke. Hankkeessa oli mu-
kana kuusi koulua, joissa lasten koulupäivää kevennettiin sijoittamalla oppituntien väliin ja 
niiden perään ohjattua harrastustoimintaa ja ulkoilutunteja. Näin vähennettiin lasten yksin 
kotona viettämää aikaa samalla kun mahdollistettiin ohjattu harrastustoiminta koko ikäryh-
mälle vanhempien tulotasosta riippumatta. Valtaosa oppilaista ja lasten vanhemmista oli tyy-
tyväisiä kokeilun tuloksiin. Koulussa tapahtuvalla harrastustoiminnalla todettiin olevan myön-
teinen vaikutus lasten ja nuorten kehitykseen, oppimistuloksiin ja yhteiskunnalliseen sosiaa-
listumiseen. Samalla kouluissa tapahtunut harrastustoiminta rauhoitti nuorten ja perheiden 
iltoja rauhalliseen yhdessäoloon, kun tarve vanhempien töiden jälkeen tapahtuvaan nuorten 
harrastustoiminnan tukemiseen ja kuljetuksiin väheni.96 
 
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa säädökset ja opetussuunnitelmien perusteet tuke-
vat yleisellä tasolla kansalaiskasvatuksen tavoitteita. Opetussuunnitelmien perusteissa tode-
taan, että koulutuksen tulee edistää demokratiaa ja tasa-arvoa työelämässä ja yhteiskunnassa. 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon tavoitteet ja keskeiset sisällöt tähtäävät opiskelijan 
aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Ne painottavat nuorten omaan ikäkauteen kuu-
luvia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä työntekijänä että opiskelijana ja kansalaisena. 
 
Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisessa koulutuksessa seitsemän kansalaisvaikutta-
misen kolmivuotista (2004–2007) pilottihanketta yhdessä opetushallituksen kanssa. Hankkeet 
jakaantuvat kahteen ryhmään: kansalaisvaikuttaminen ja demokratiakasvatus sekä työssä op-
piminen ja kansalaisvaikuttaminen. Hankkeissa edistetään oppilaitosten toimintaa tukemaan 
nuoria aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen oppilaitoksessa, työpaikalla, kansalais-
yhteiskunnassa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Hankkeiden tavoitteena on löytää hyviä toi-
mintamalleja ja käytäntöjä yhteistyössä muiden vastaavien hankkeiden kanssa.97   
 
Ammatillisen opettajankoulutuksen puolella ei ole suunnitelmia opettajien kouluttamiseksi 
opettamaan oppilaita aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen ammatillisissa oppilaitoksis-
sa. Toimikunta pitää tärkeänä tällaisen koulutuksen pikaista käynnistämistä. 
 
  
Korkea-asteen koulutus 
 
Ammattikorkeakoulut tarjoavat kansalaistoiminnan opetusta erityisesti humanistisella, kasva-
tus-, kulttuuri- ja sosiaalialoilla. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa kansalaistoiminnan 
koulutusta järjestetään kuudessa yksikössä. Yhteisöpedagogiikassa voi erikoistua järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen tai kansainväliseen ja mo-
nikulttuuriseen toimintaan. Liikunnanohjaajien, sosionomien ja sosionomi-diakonien koulu-
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tuksessa kansalaistoiminta on keskeisenä oppiaineena. Huomattava osa näiden tutkintojen 
suorittaneista hakeutuu töihin kansalaisjärjestöihin. Medianomien koulutuksessa on joissakin 
oppilaitoksissa teemana kansalaisjournalismin kehittäminen. Muissa ammattikorkeakoulu-
opinnoissa kansalaistoiminnan koulutus on integroitu muuhun opetukseen.  
 
Ammattikorkeakoulujen opetuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa korostuvat yh-
teydet järjestöihin, julkiseen sektoriin ja elinkeinoelämään. Lisäksi erityisesti nuorisotyön, 
kansalaistoiminnan ja sosiaalialan opetusta antavat ammattikorkeakoulut järjestävät jatko- ja 
täydennyskoulutusta järjestöjen ja kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille kansalais- ja 
järjestötoiminnasta.  
 
Oppilaskunnat tulevat pakollisiksi ammattikorkeakouluissa vuonna 2005 tehdyn päätöksen 
perusteella. 
 
Ammattikorkeakoulut ovat tehneet opetusministeriölle ehdotuksen Kansalaistoiminnan ope-
tus, tutkimus ja kehitystoiminta ammattikorkeakouluissa -hankkeesta vuosina 2007–2009. 
Hankkeen tavoitteena lisätä ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä rakentamalla kansa-
laistoiminnan ammattikorkeakouluverkosto ja täsmentää ammattikorkeakoulujen työnjakoa 
kansalaistoiminnan opetuksessa niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin erikoistu-
misopinnoissa että muussa täydennyskoulutuksessa, varmistaa hyvät kansalaistoimintaval-
miudet mahdollisimman monelle ammattikorkeakoulun opettajalle, varmistaa opetus-, tutki-
mus, kehitystyö- ja aluekehitystoimin ammattikorkeakoulujen tuki aktiivisen kansalaisyhteis-
kunnan toimivuudelle sekä luoda kehittämisalusta ammattikorkeakoulujen osalta yliopistojen 
kanssa tehtävälle yhteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 
ammattikorkeakoulujen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavat sekä am-
mattikorkeakoulujen työelämän neuvottelukuntien jäsenet. 
  
Yliopistoissa kansalaistoimintaa, kolmatta sektoria ja kansalaisyhteiskuntaa käsittelevää ope-
tusta sisältyy useisiin eri oppiaineisiin. Opiskelijat voivat valita tällaisia opintokokonaisuuksia 
pääaineopintojen tueksi lukuisissa yliopistoissa. Lisäksi eräät yliopistot järjestävät teemaa 
käsitteleviä erikoistumisopintoja. Yliopistojen täydennyskoulutusyksiköt ovat järjestäneet 
vuosien ajan laajaa kansalais- ja järjestötoimintaa tukevaa koulutusta järjestöjen ja kuntien 
työntekijöille ja luottamushenkilöille. Teemat ovat kosketelleet johtamista, asiantuntijuutta, 
vapaaehtoistoimintaa sekä taloushallintoa ja varainhankintaa.  
 
Eräissä yliopistoissa, erityisesti Tampereella, opiskelijat ovat voineet valita vapaaehtoistyön 
valinnaisena opintokurssina. Kokemukset tällaisesta oppimisesta ovat olleet hyvät. Opiskelijat 
ovat saaneet opintoihin liittyen tuntumaa elämän todellisuuteen vapaaehtoistyön kautta, vaik-
ka ovatkin opiskelleet kieliä, lääketiedettä, sosiaali- ja yhteiskunta-aineita ym.98  
 
Vuonna 2005 on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on perustaa Jyväskylän yliopiston yh-
teiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koordinoima kansalaistoiminnan opetuksen ja tutki-
muksen yliopistoverkosto. Suunnitelman mukaan verkosto järjestää kansalaistoiminnan opin-
not, jotka muodostavat kansalaistoiminnan suuntautumisvaihtoehdon ja/tai sivuainekokonai-
suuden verkoston jäsenlaitoksille. Opinnot ovat maisteritasoisia. Yliopistoverkosto kokoaa 
yhteen eri yliopistojen ja eri ainelaitosten tarjonnan. Hankkeen on tarkoitus toimia yhteistyös-
sä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan suunnitellun Kansalaiskasvatuksen 
tutkimusyksikön kanssa.99 
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Lisäksi tarkoitus on perustaa monitieteinen Kansalaistoiminnan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Jyväskylän yliopiston yhteyteen. Keskuksen tehtävänä olisi tunnistaa kansalaisyhteiskuntaa 
koskevia tutkimuksellisia aukkoja sekä koordinoida kansalaistoimintaan ja demokratian kehit-
tymiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Tarkoituksena on, että keskus seuraisi 
tiiviisti järjestöissä ja säätiöissä sekä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehtävää tutki-
musta, tekisi yhteistyötä niiden kanssa ja täydentäisi tutkimusta omalla kehittämis- ja tutki-
mustoiminnallaan. Samalla se toimisi kansalaistoiminnan kansallisen ja kansainvälisen tutki-
muksen, opetuksen ja käytännön välisenä linkkinä niin järjestöihin, vapaaseen sivistystyön, 
ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihin päin. Keskus palvelisi myös eri tahoja kansalais-
yhteiskuntaa ja sen muutosta koskevissa tiedontarpeissa. Kansalaistoiminnan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen jatkosuunnittelu tehdään vuonna 2006.100 
 
 
Vapaa sivistystyö 
 
Vapaa sivistystyö on olennaisessa osassa aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa. Tutki-
mukset osoittavat, että monet ihmiset aktivoituvat vasta aikuisiällä ja monet ovat saaneet va-
paan sivistystyön tarjonnasta oppia ja innostusta käytännön toimintaan.101  
 
Aktiivisesta kansalaisuudesta kiinnostuneet aikuiset tarvitsevat opetusta, jonka avulla he 
hankkivat tarvittavat kvalifikaatiot. Kansanvalta 2007 -toimikunta totesi myös raportissaan 
vuonna 2005, että yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille kansalaisille, puolueiden 
jäsenille, vaaliehdokkaille ja luottamushenkilöille tarkoitettua koulutusta ja opintotoimintaa 
tulee nykyisestä lisätä.102 
 
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan ”elinikäi-
sen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehitty-
mistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoi-
suuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa”. Vapaan sivistystyön työmuodot ja valti-
onavustuskäytännöt mahdollistavat aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvän opetuksen täysimit-
taisen toteuttamisen. On myös olemassa hyvää teoreettista pohjaa aktiivisen kansalaisuuden 
opetussisältöjen luomiselle ja oppimisen tavoille vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja laa-
jemminkin aikuiskasvatuksessa.  
 
Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän 2002 linjaukset ja valtioneuvoston vuonna 2003 
hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2003–2008 ja valtion vuo-
den 2005 talousarvion tavoitteet korostavat vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia yhteis-
kunnan eheyttä, tasa-arvoa, aktiivista kansalaisuutta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedel-
lytyksiä rakentavan koulutuksen järjestäjinä. Vuoden 2005 talousarvion mukaan vapaassa 
sivistystyössä otetaan ”koulutuksen suuntaamiseksi” asteittain käyttöön uudenlainen infor-
maatio-ohjaus vuosina 2005–2008. Informaatio-ohjauksen toimeenpanoa tuetaan kehittä-
misavustuksilla, opettajien täydennyskoulutuksella sekä aikuisopiskelun taloudellisia edelly-
tyksiä kehittämällä.103  
 
Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän linjausten ja monivaiheisen valmistelun jälkeen 
opetusministeriö ja vapaan sivistystyön valtakunnalliset järjestöt ovat yhdessä määritelleet ja 
hyväksyneet suuntaviivaohjauksen tavoitteet ja sisällöt vuosille 2005–2008. Toimikunnan 
työn kannalta yksi aihepiiri on keskeinen: Kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, opintokes-
kuksissa ja kesäyliopistoissa korostetaan kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistu-
misen valmiuksia lisääviä opintoja.104  



68 

Vapaan sivistystyön opintoihin osallistui vuonna 2004 yhteensä noin miljoona opiskelijaa 
(nettoluku). Opetustunneista noin 2,3 prosenttia oli kansalais- ja järjestötoimintaa koskevaa 
koulutusta ja noin 1,3 prosenttia viestintä- ja informaatiokoulutusta. Muu koulutus oli pääosin 
erilaista kulttuuri-, kieli- ja harrastuskoulutusta.105  
 
Vapaan sivistystyön käyttöön on kehitetty viiden opintoviikon kansalaisopinnot.106 Kansa-
laisopinnot on suunnattu kaikille opinnoista ja kansalaistoiminnasta kiinnostuneille nuorille ja 
aikuisille. Kansalaisopintojen tavoitteena on opetussuunnitelman suositusten mukaan mm. 
mahdollistaa aktiivisen kansalaisuuden oppiminen ja toteutuminen, lisätä kansalaisten tietoja 
ja taitoja osallistumisesta, toiminnasta ja vaikuttamisesta ja vahvistaa osallistumista, toimintaa 
ja vaikuttamista tukevaa asenneilmapiiriä. Kansalaisopintojen lisäksi vapaan sivistystyön 
käyttöön on laadittu opetussuunnitelman perusteet ja opettajien tukiaineisto tietoyhteiskunta-
valmiuksien kouluttamisesta. 
 
Koska kohderyhmät ovat hyvin erilaisia, opintosuunnitelman suositukset on laadittu niin, että 
toteutustavat voivat vaihdella toteuttaja- ja ryhmäkohtaisesti. Myös opiskelijoilla itsellään on 
liikkumavaraa, vapautta ja vastuuta opintojen muotoutumisesta. Kansalaisopinnoissa toteutu-
vat moni-ilmeisyys, monimuotoisuus, moniarvoisuus ja opiskelijalähtöisyys. Opinnoissa hyö-
dynnetään toimijoiden hankkimaa osaamista opitun tunnustamisen ja hyväksilukemisen avul-
la. 
 
Toimikunnan mielestä on tärkeää lisätä opitun tunnustamista ja hyväksilukemista opinnoissa. 
Opitun tunnustamisessa ja hyväksilukemisessa on kysymys siitä, että tehdään näkyväksi ja 
helpommin tunnistettavaksi se oppiminen, jonka oppilas/opiskelija on aikaisemmin hankki-
nut. Opittu tarkoittaa opiskelun ja toiminnan kautta hankittua tietotaitoa. Opitun tunnustami-
sen ja hyväksilukemisen kautta myös arvotetaan asioita. Kun esimerkiksi kansalaistoiminnas-
sa hankittu tietotaito tunnustetaan ja se hyväksiluetaan jatko-opinnoissa, tämä nostaa kansa-
laistoiminnan merkitystä.  
 
Opetusministeriö on avustanut vuonna 2005 aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytyksiä kehittäviä vapaan sivistystyön hankkeita. Lisäksi opetusministeriön ra-
hoittamana toteutettiin vuonna 2005 opintokeskusten opintokerhotoimintaa koskeva selvitys- 
ja kehittämishanke. Vuonna 2006 toteutetaan opintokeskusten yhteinen opintokerhotoiminnan 
kehittämishanke, jolla vastataan opintokerhotyössä ilmenneisiin uudistamistarpeisiin. Samalla 
opintokerhojen ohjaajakoulutusta lisätään.107 
 
Toimikunta korostaa vapaan sivistystyön merkitystä aikuisten kansalaiskasvatuksen vahvis-
tamisessa. Vapaan sivistystyön oppilaitokset toimivat koko maan alueella ja kykenevät tavoit-
tamaan eri-ikäisiä, erilaisen koulutus- ja sosiaalisen taustan omaavia ihmisiä. Erityisesti toi-
mikunta painottaa vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia heikosti osallistuvien väestöryhmi-
en tietojen, taitojen ja asenteen vahvistamisessa heidän osallistumisensa ja vaikuttamisensa 
lisäämiseksi. 
 
Kansalaisjärjestöjen roolia aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen liittyvässä koulutuk-
sessa käsitellään luvussa 6. 
 
Toimikunta toteaa yhteenvedonomaisesti, että eri foorumeilla tapahtuvan lapsi-, nuoriso- ja 
aikuiskasvatuksen avulla suomalaisista tulee kasvattaa tietoisia ja tiedostavia kansalaisia, jot-
ka eivät ole alistuvia eivätkä johdateltavissa olevia. Suomalaisista tulee kasvattaa henkilöitä, 
jotka uskovat arvoihin ja hyveisiin, uskaltavat puolustaa asioita, joihin he uskovat, ja uskalta-
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vat myös toimia näiden asioiden puolesta. Kun näin menetellään päivähoidossa, kouluissa, 
oppilaitoksissa, järjestöissä ja muilla areenoilla, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen ei 
ole temppupolitiikkaa, vain tietojen ja taitojen opettamista, vaan syvälle ihmisyyteen ja ihmi-
senä olemiseen menevää kasvatusta.  
 
Aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen opettamisen ja kasvattamisen, oppimisen ja kas-
vamisen voi tiivistää kaikilla edellä mainituilla foorumeilla tapahtuvaksi kolmen kohdan ja 
tason ohjelmaksi: 
1) perustietojen ja -taitojen oppiminen opetuksen avulla 
2) tietojen jäsentäminen ja sisäistäminen sekä taitojen harjaannuttaminen oppilai-

den/opiskelijoiden keskinäisen dialogin, vuorovaikutuksen ja harjoituksen avulla 
3) toimiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen eri konteksteissa.108 
 
 
Maahanmuuttajien kansalaisuuskasvatus109 
 
Maahanmuuttajien kansalaisaktiivisuuteen, osallistumiseen, vaikuttamiseen ja osallisuuteen 
liittyvät kysymykset ovat pääosin samantapaisia kuin pääväestölläkin, mutta erojakin on. 
Maahanmuuttajat voivat pysyttäytyä tietoisesti poliittisen vaikuttamisjärjestelmän ulkopuolel-
la, koska he ovat saaneet kotimaassaan kielteisiä kokemuksia poliittisesta osallistumisesta. 
Maahanmuuttajavanhemmat voivat siirtää tällaisia asenteitaan myös lapsiinsa.  
 
Erilaiset ääriliikkeet saattavat saada kannatusta maahanmuuttajaryhmien keskuudessa, institu-
tionaalisen ja perinteisen vaikuttamisen kustannuksella. Ääriliikkeiden vetovoimaa lisäävät 
syrjäytymiskokemukset ja niistä seuraava turhautuminen.  
 
Monet Itä-Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta Suomeen muuttaneet kokevat pohjoiseuroop-
palaisen ammattiyhdistystoiminnan itselleen vieraaksi. Kieli- ja kulttuurieroista johtuen maa-
hanmuuttajien voi olla vaikeaa saada selville, mitä tavoitteita eri poliittiset suuntaukset ajavat. 
Monen maahanmuuttajan poliittinen mielenkiinto kohdistuu Suomen sijasta edelleen entiseen 
kotimaahan, erityisesti jos Suomessa oleskelua leimaa väliaikaisuuden tunne. 
 
Maahanmuuttajat ovat integroituneet vaihtelevasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Monet ajatte-
levat palaavansa entiseen kotimaahansa, vaikka paluu olisikin epärealistinen. Näin suomalai-
seen yhteiskuntaan integroituminen jää tapahtumatta tai vajavaiseksi. Maahanmuuttajien in-
tegroitumisessa suomen kielen oppimisen ohella avainasemassa on uuden kotimaan kansalai-
sen perustietojen ja -taitojen omaksuminen. Keskeistä on tuntea kansalaisuuden juridinen pe-
rusta ja demokratian sääntöjen mukainen toiminta.  
 
Maahanmuuttajat eivät ole Suomessa yhtenäinen ryhmä eivätkä esiinny myöskään yhtenäise-
nä poliittisena ryhmänä. Maahanmuuttajien osallistuminen ja vaikuttaminen on kuitenkin li-
sääntynyt yksilö- ja yhteisötasolla viime vuosina. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa maahan-
muuttajataustaisten ehdokkaiden ja läpimenneiden määrä on lisääntynyt jokaisissa vaaleissa.  
 
Toimikunta pitää tärkeänä, että työministeriö ja opetusministeriö lisäävät yhteiskuntatiedon 
osuutta maahanmuuttajille annettavassa kotouttamiskoulutuksessa sen varmistamiseksi, että 
maahanmuuttajat tiedostavat oikeutensa ja velvollisuutensa nykyistä paremmin sekä tuntevat 
mahdollisuutensa vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen poliittisessa järjestelmässä. 
Maahanmuuttajille pitää myös tiedottaa nykyistä monikielisemmin ja ajankohtaisemmin 
Suomen poliittisesta järjestelmästä ja vaaleista. Maahanmuuttajien yhdistystoimintaosaamista 
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kannattaa toimikunnan mielestä lisätä, koska se auttaa heitä saamaan hyviä ja kannustavia 
kokemuksia omasta ja laajemmin suomalaisesta kansalaisjärjestötoiminnasta. 
 
 
Ydinviestit  
 
Aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvamisessa tarvitaan sekä opettamista ja kasvat-
tamista että oppimista ja kasvamista. Ihmisille tulee opettaa jo lapsena ja nuorena aktiivisen 
kansalaisen perusvalmiudet ja tukea heitä osallistuvaksi, toimivaksi ja vaikuttavaksi kansalai-
seksi kasvamisessa. Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat tässä avainasemassa. Päivähoidon, 
esiopetuksen ja peruskoulujen toimintatapoja tulee uudistaa niin, että ne tukevat lasten luon-
taisen aktiivisuuden vahvistumista ja kannustavat yhteiseen osallistumiseen ja toimintaan. 
Peruskoulujen oppilaskuntien toimintaa tulee tehostaa sekä lisätä koulujen yhteistyötä kansa-
lais- ja järjestötoiminnan kanssa. 
 
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa kansalaiskasvatus tulee ottaa erityishuomion koh-
teeksi ja opetusta lisätä, koska tämän oppilaitosasteen nuoret ovat kaikkein passiivisimpia 
osallistumaan ja vaikuttamaan. Lukioiden toimintakulttuuria tulee kehittää, jotta oppilaiden 
osallistumishalukkuus kasvaa ja vaikuttamisen taidot harjaantuvat. Ammattikorkeakouluissa 
ja yliopistoissa tulee kansalaistoiminnan opetusta tehostaa sekä lisätä kansalais- ja järjestö-
toiminnan tieteellistä tutkimusta. 
 
Vapaa sivistystyö on erityisasemassa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa, koska vapaan 
sivistystyön oppilaitokset ovat aikuisten omaehtoisen oppimisen paikkoja ja toimivat tiiviissä 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Järjestöllisen sivistystyön toimintatapoja tulee uu-
distaa ja resursseja lisätä aikuisten kansalaiskasvatuksen vahvistamiseksi. Opintokerhotoi-
mintaa tulee uudistaa ja tehdä opintokerhoista aikuisten omaehtoisen kansalaiskasvamisen ja 
-toiminnan foorumeita.     
 
 
Kehittämisehdotukset 
 
14. Lasten ja nuorten kansalaiskasvatusta vahvistetaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulu-
opetuksessa. Perusopetuslakiin lisätään maininta oppilaskunnista ja niiden asemasta koulu-
jen päätöksenteossa. Perusopetuksessa siirrytään kohti kokonaiskoulupäivää koulujen ja jär-
jestöjen yhteistyönä. (opetusministeriö) 
 
15. Toisen asteen oppilaitoksissa, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, lisätään kansa-
laiskasvatusta opetuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Ammatillisten perustutkinto-
jen opetussuunnitelmien perusteet uudistetaan siten, että niissä lisätään yhteiskunta-, yritys- 
ja työelämätiedon pakollisia opintoja. Valinnaisissa opinnoissa lisätään työelämä- ja työ-
markkinatietouden opintoja. Opetus- ja kasvatustyön tuloksia seurataan ja ilmenneisiin muu-
tostarpeisiin reagoidaan nopeasti. (opetusministeriö, opetushallitus, toisen asteen oppilaitok-
set) 
 
16. Ammattikorkeakouluissa vahvistetaan kansalais- ja järjestötoiminnan opetusta. Ammatti-
korkeakouluissa tapahtuvassa ammatillisessa opettajankoulutuksessa lisätään kansalaiskas-
vatuksen ja -toiminnan osuutta. Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehitystoiminta am-
mattikorkeakouluissa -hanke toteutetaan. (opetusministeriö, ammattikorkeakoulut) 
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17. Yliopistollinen kansalaistoiminnan koulutus käynnistetään verkostoyliopistomallia sovel-
taen. Kansalais- ja järjestötoiminnan tieteellistä tutkimusta lisätään. Jyväskylän yliopiston 
yhteyteen perustetaan Kansalaistoiminnan tutkimus- ja kehittämiskeskus. (opetusministeriö, 
yliopistot) 
 
18. Vapaassa sivistystyössä lisätään kansalais- ja järjestötoiminnan, politiikan ja politiikka-
tieteiden ja muun järjestöllisen sivistystyön opintoja, erityisesti heikosti osallistuvien ryhmien 
keskuudessa. Vapaan sivistystyön oppilaitosten edellytyksiä kohdentaa toimintaansa kansa-
laisvaikuttamista tukeviin opintoihin vahvistetaan. Järjestöllisen sivistystyön resursseja kas-
vatetaan uusien kansalaistoimijoiden ja järjestöjen saamiseksi opinnollisen toiminnan piiriin. 
(opetusministeriö, opintokeskukset) 
 
19. Kansalais- ja järjestötoiminnassa opitun ja aktiivisen toimimisen arvostusta parannetaan 
opiskelussa ja työelämässä. Aikaisemmin opittu ja aktiivinen toiminta tulee tunnustaa ja lukea 
hyväksi jatko-opinnoissa eri oppilaitosmuodoissa. Tunnustamiselle ja hyväksilukemiselle laa-
ditaan valtakunnalliset kriteerit. (opetusministeriö, työministeriö)  
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7. Järjestötoiminnan vahvistaminen ja säädösten 
 muuttaminen  
 
 
Kansalaisjärjestöt ovat Suomessa merkittävä toimijaryhmä kaikilla yhteiskuntapolitiikan osa-
alueilla. Järjestöillä on paljon osaamista, ja ne tekevät hyvää ja monipuolista toimintaa. Järjes-
töillä on kuitenkin myös paljon haasteita, joihin niiden tulee kyetä vastaamaan, jotta ne me-
nestyvät tulevina vuosikymmeninä. Ilman systemaattista kehittämistä järjestötoiminnan tekijät 
eivät pysty myöskään hyödyntämään niitä suuria mahdollisuuksia, jotka heillä on näköpiiris-
sään toiminnan uudistamiseksi ja laajentamiseksi. Kehittämistyön tukena tarvitaan myös sää-
döspohjan tarkistamista, jotta järjestöillä on hyvät toiminnalliset edellytykset ja mahdollisuu-
det toiminnalleen. 
 
 
Järjestötoiminnan haasteet110 
 
Järjestötoiminnan suuria haasteita 2000-luvun alussa on lukuisia. Aktiiviset järjestötoimijat 
ikääntyvät väestön keski-iän noustessa. Tähän asti kysymys ei ole häirinnyt toimintaa, mutta 
lähivuosina se alkaa vaikuttaa. Uusia aktiivisia vastuunkantajia tarvitaan korvaamaan koke-
neita toimijoita järjestöjen keskeisissä luottamustehtävissä paikallis-, piiri- ja liittotasolla.  
 
Järjestötoiminnan ydinrungon muodostavat tällä hetkellä suuret ikäluokat ja 1950-luvulla syn-
tyneet. He ovat vielä hyvissä voimissa, mutta ikääntyminen tekee tehtävänsä. Halu kantaa 
keskeistä vastuuta vähenee. Työelämän kontaktit jäävät pikku hiljaa pois, mikä kaventaa sosi-
aalisia verkostoja. Terveyden huononeminen asettaa omia rajoituksiaan. Järjestötoiminnan 
tulevaisuuden varmistamiseksi nuoria pitää innostaa mukaan yhdistysten toimintaan ja hallin-
nollisiin tehtäviin, oppimaan, kasvamaan ja kouliintumaan. Erityinen haaste on saada nuoret 
tarttumaan yhdistysten vastuutehtäviin, joita he tällä hetkellä vierastavat. Järjestöissä edessä 
oleva sukupolvenvaihdos tulee kyetä hoitamaan mahdollisimman kivuttomasti. 
 
Toiseksi, järjestötoimijoiden osaaminen on huonontunut kolmen viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Sosiaalistumisen ja järjestökoulutuksen kautta tapahtunut oppiminen on vähentynyt. 
Uudet toimijat tulevat erilaisista viiteryhmistä huonoin järjestöllisin tiedoin ja taidoin mukaan 
järjestöjen vastuutehtäviin, mikä näkyy toiminnan laadussa. Ihmiset olettavat, että oppilaitok-
sissa ja työelämässä hankitut tiedot ja taidot riittävät järjestötoimissa. Monissa asioissa ne 
riittävätkin, mutta eivät kaikissa. Järjestötoiminnassa on paljon sellaista, jota ei opi järjestö-
elämän ulkopuolella. Se pitää opetella ja käytännössä harjoitella järjestötyötä tekemällä. Muu-
ten on vaikea hoitaa menestyksellisesti yhdistyksen, piirin tai liiton asioita. Järjestöelämässä 
on paljon sellaista hiljaista tietoa, jonka sisäistää vain mukana olemalla, itse tekemällä ja ko-
kemuksista oppimalla.  
 
Kolmanneksi, suomalainen järjestötoiminta on rakentunut vapaaehtoistyön varaan. Vapaaeh-
toistyön tulevaisuudesta ollaan useampaa mieltä. Järjestötoimijoiden yleinen tuntuma on, että 
se osoittaa hiipumisen merkkejä. Tutkimukset eivät tätä vielä vahvista. Kentän ihmisten aa-
vistukset kannattaa ottaa kuitenkin vakavasti ja varautua vapaaehtoistyön volyymin laskuun.  
 
Jos ihmisten valmius tehdä vapaaehtoistyötä vähenee, sillä on dramaattiset vaikutukset järjes-
töllisen toiminnan volyymiin. Tällä hetkellä vapaaehtoistyö vastaa järjestöjen palkatun henki-
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löstön, noin 80.000 ihmisen, työpanosta. Sitä ei pystytä rahalla korvaamaan, vaan toimintaa 
on supistettava, jos ilmaisen työn tekeminen vähenee.   
 
Vapaaehtoisten rekrytointi, ohjaaminen, motivointi, palkitseminen ja oikeusturva vaativat 
tulevaisuudessa paljon suurempaa huomiota kuin mihin Suomessa on ollut tähän asti tarvetta. 
Vapaaehtoistyötä pitää myös osata johtaa. 
 
Neljänneksi, ihmisten asenteet ja arvostukset muuttuvat aikaisempaa nopeammin ja ovat vai-
keasti ennustettavia. Ihmiset hakevat esikuvansa ja ihanteensa erilaisista lähteistä, usein kan-
sainvälisistä. Kulttuurinen diversiteetti lisääntyy koko ajan, mikä vaatii järjestöiltä valmiutta 
vastata monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin.  
 
Viidenneksi, järjestön johtaminen on poikkeuksellisen haastavaa työtä. Järjestötoiminnan 
lainalaisuudet poikkeavat yksityisen tai julkisen sektorin työelämän pelisäännöistä. Siksi jär-
jestötoimintaa ei voi johtaa muun työelämän arvoin ja opein, vaikka niistä voidaankin paljon 
oppia. Järjestöissä tarvitaan sen omista lähtökohdista kumpuavaa johtamista. Tätä ei ole juu-
rikaan tutkittu eikä kehitetty. Suurten järjestöjen johtajat ovat kulkeneet liike-elämän johta-
miskoulutuksessa. Pienten järjestöjen johtajat ja piirijohtajat eivät ole saaneet yleensä mitään 
johtamiskoulutusta. Kaikkein vähimmälle ovat jääneet luottamusjohtajat, joilla on kuitenkin 
keskeinen rooli järjestöllisessä johtamisessa. 
 
Kuudenneksi, järjestötoimintaa tulee suunnitella, arvioida ja laaduntaa nykyään siinä kuin 
muutakin toimintaa. Koulutetut suomalaiset ovat entistä vaativampia. Sinne päin tekeminen, 
jota järjestöissä harrastetaan edelleen liiankin kanssa, ei ole kauan mahdollista. Ympäröivän 
yhteiskuntatodellisuuden murros on myös niin nopea ja pyörteinen, että se pakottaa kehittä-
mään järjestöjä aikaisempaa systemaattisemmin. Vanhan ja koetun varassa ei voida elää, vaan 
järjestöjen tulee kyetä uudistumaan ajan vaatimusten mukaisesti.   
 
Suunnittelu- ja kehittämisvalmiuksien lisäksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden osaamis-
ta pitää vahvistaa alueilla, jotka eivät ole olleet perinteistä järjestöosaamista. Tällaisia alueita 
ovat mm. tiedotus- ja viestintäosaaminen, toiminnan markkinointi ja uuden teknologian hyö-
dyntäminen. Hyviä toimintoja ja käytäntöjä pitää osata mallintaa ja levittää järjestön eri toimi-
joille kaikilla organisaation tasoilla. 
 
Seitsemänneksi, verkostoituminen on ajan sana. Järjestölliseen toimintaan sopivat hyvin eri-
laiset yhteistyöverkostot. Verkostotyöskentely on kuitenkin vielä uusi ja outo asia. Sitä on 
trendikästä kannattaa, mutta sen käytännön tekeminen ei ole mitenkään helppoa. Verkosto-
työskentely vaatii omaa osaamista, joka järjestötoimijoilta pääsääntöisesti puuttuu. 
 
Kahdeksanneksi, moderni it-teknologia tarjoaa suuria mahdollisuuksia järjestölliseen toimin-
taan, joka on valtavolyymiltaan paikallista, horisontaalista, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa ja 
interaktiivista vuorovaikutusta kaipaavaa. Uuden tekniikan suomia mahdollisuuksia ei ole 
osattu vielä hyödyntää. Tämä on osaltaan jarruttanut myös nuorten mukaantuloa järjestötoi-
mintaan. 
 
Yhdeksänneksi, ihmisten kiinnittyneisyys järjestölliseen toimintaan on muuttunut. Lähes elin-
ikäisen sitoutumisen sijalle on tullut entistä enemmän sopimuksellisuus. Ihmiset ovat mukana 
toiminnassa vain sen ajan kuin toiminta palvelee ja hyödyttää heitä. Järjestöistä siirrytään toi-
siin tai jättäydytään kokonaan pois aikaisempaa herkemmin. Ihmiset ovat löyhemmin sitoutu-
neita järjestöihin kuin vielä kaksi tai kolme vuosikymmentä sitten. Tämä on haaste järjestöil-
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le, jotka eivät ole tottuneet miellyttämään ihmisiä pitääkseen heidät joukoissaan ja kilpaile-
maan ihmisten sieluista toisten järjestöjen tai kaupallisen kulttuuritarjonnan kanssa. Lisäksi 
ihmisten aikaisempaa nopeampi vaihtuvuus lisää koulutustarpeita, kun koko ajan pitää koulut-
taa uusia ihmisiä.    
 
Kymmenenneksi, yritykset tunkeutuvat koko ajan perinteiselle järjestötoiminnan kentälle. 
Tämä näkyy niin kulttuurituotannossa, liikuntatoiminnassa kuin terveyspalveluissa. Kaikille 
on toki tilaa, mutta yritykset heittävät järjestöille haasteen, johon niiden pitää vastata, jos jär-
jestöt haluavat säilyttää tietyt toiminnot ja palvelut omassa repertuaarissaan.  
 
Juha Heikkalan mukaan kansalaistoiminnassa on nähtävissä piirteitä pätkittymisestä ja sirpa-
loitumisesta. Perinteiset järjestörakenteet eivät kaikilta osin välttämättä tue Heikkalan mukaan 
uudistuvaa kansalaistoimintaa tai uudenlaista, vapaamuotoista kansalaistoimintaa. Järjestöjen 
tulee panostaa siksi kansalaistoiminnan koulutukseen ja johtamisen kehittämiseen. Uusien 
yhdistysten ja järjestöjen kohdalla hallinnollisten esteiden poistaminen on tärkeää. 
 
Tämän tapaiset haasteet pakottavat järjestöt kehittämään entistä huolellisemmin ja systemaat-
tisemmin toimintaansa, jos ne haluavat menestyä kiristyvässä kilpailussa ihmisten mielen-
kiinnosta ja ajasta sekä henkisestä ja fyysisestä työpanoksesta. Kilpailijoina ovat kiristyvän 
työelämän vaatimukset, median koko ajan lisääntyvä tarjonta ja kaupalliset yritykset palvelu-
tuotteineen. Varmaa on, että suomalaisilla järjestöillä on halua menestyä ja myös edellytyksiä 
siihen.  
 
Koulutus on keskeinen keino antaa järjestötoimijoille valmiuksia, työkaluja ja henkistä tukea 
järjestölliseen kehittämistoimintaan. Järjestötoiminta on toimintaa ihmisten kanssa, ja tässä 
toiminnassa menestyminen kulminoituu aina viime kädessä osaamiseen. Osaamisen voi eritel-
lä järjestötoiminnan kohdalla kolmeen osaan: tietoihin, taitoihin ja asenteeseen, motivaatioon. 
Jos kaikki nämä ovat korkealla tasolla, järjestötoiminta kukoistaa varmasti Suomessa jatkos-
sakin.  
 
 
Monipuolinen osaamistarve111 
 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa varten toteutettiin kysely eri järjestöjen paikalli-
sen, alueellisen ja valtakunnallisen tason luottamushenkilöille. Luottamushenkilöllä tarkoitet-
tiin kyselyssä paikallisyhdistyksen/seuran/osaston, piirijärjestön tai valtakunnallisen liiton 
johtokunnan puheenjohtajaa tai johtokunnan jäsentä. Kysely lähetettiin keskusliittojen kautta 
valtakunnallisille liitoille ja heidän toimestaan edelleen luottamushenkilöille eri puolille Suo-
mea. Netin kautta tehtyyn kyselyyn vastasi 616 henkilöä.  
 
Kyselyn tulokset ovat kohtuullisen luotettavat, vaikka kyselyä ei tehtykään tieteelliset kriteerit 
täyttäen. Vastaajien määrä oli varsin suuri, ja vastaajat olivat valikoitunutta väkeä. Liitot lä-
hettivät kyselyn aktiivisiksi tiedetyille luottamushenkilöille eri järjestötasoilla eri puolilla 
maata. Vastausten arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se, että vastaaminen edellytti 
sähköpostiyhteyttä ja taitoa täyttää netissä ollut sähköinen kyselylomake. Siksi tietyt henkilöt 
jäivät kyselyn ulkopuolelle. Samoin vastausten määrä järjestöistä, joiden jäsenkunta on iäkäs-
tä, jäi vähäiseksi.    
 
Kyselyyn vastanneet ovat toimineet eri järjestötasojen luottamustehtävissä. Tämä vahvistaa 
käsitystä, että piirijärjestöjen ja liiton hallintoon tullaan yleensä paikallisen tason luottamus-
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tehtävän kautta. Näin useimmissa järjestöissä syntyy ns. luottamushenkilöura, joka kattaa 
monilla kaikki järjestötasot. Tällaisen käytännön vahvuus on se, että luottamushenkilöt ovat 
hyvin perehtyneitä järjestön eri tasojen toimintaan ja ymmärtävät myös piirin tai liiton johto-
kunnassa paikallisen tason tarpeet. Monipuolinen luottamushenkilöura kertoo myös kyseisten 
henkilöiden vahvasta sitoutumisesta omaan järjestöönsä. Järjestöjen luottamustehtävissä ei 
piipahdeta, vaan edetään monien kohdalla askel askeleelta luottamustehtävästä toiseen. 
 
Suomalainen käytäntö näyttää olevan, että järjestöt itse tai niiden keskusliitot (esim. Allianssi, 
SLU, STKL) huolehtivat luottamushenkilöiden järjestöllisestä koulutuksesta, toki yleensä 
hyödyntäen opintokeskusten tai kansanopistojen tarjoamia valtionavustuksia. Selvästi vähäi-
sempää oli osallistuminen toisen järjestön, opintokeskuksen tai kansalais- ja työväenopiston 
järjestämään koulutukseen. Opintokeskusten sekä kansalais- ja työväenopistojen koulutukseen 
oli osallistuttu suunnilleen yhtä paljon. Muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli on sen 
sijaan kyselyn mukaan hyvin vähäinen järjestöllisessä koulutuksessa. 
 
Luottamustehtävän hoitamisessa vastaajat kokivat tarvitsevansa ennen muuta vuorovaikutus-
taitoja, järjestön sääntöjen, toiminta-ajatuksen, tavoitteiden ja toiminnan sisällön tuntemusta, 
kokoustekniikan hallitsemista, jäsenten motivointitaitoja sekä taloudenhoito- ja varainhankin-
tataitoja. Korkealla sijalla olivat myös tiedotusosaaminen, vaikuttamisen hallitseminen sekä 
lainsäädännön ja luottamushenkilöiden velvollisuuksien ja vastuiden tunteminen. Modernia 
ajattelua osoittaa suunnittelun osaamisen ja toimintaympäristön analysointitaitojen saamat 
suhteellisen korkeat prosenttiosuudet.  
 
Kysely vahvisti sen käsityksen, että järjestötoiminnassa tarvitaan monipuolista osaamista, 
joka lähtee kokoustekniikasta ja oman järjestön hyvästä tuntemuksesta ulottuen luottamus-
henkilön velvollisuuksien ja vastuiden tiedostamiseen. Kun vuorovaikutusosaaminen sai kor-
keimman prosenttiosuuden, osoittaa se, että luottamushenkilöt tiedostavat järjestötoiminnan 
olevan ennen muuta ihmisten välistä yhteistyötä, jossa tarvitaan kommunikaatio-, neuvottelu- 
ja erilaisten ihmisten kohtaamistaitoja. Suunnittelu- ja analysointitaitojen nouseminen listalla 
varsin korkealle osoittaa, että luottamushenkilöt kokevat järjestötoiminnan vaativan tänä päi-
vänä systemaattista toiminnan kehittämistä, jotta se säilyy vetovoimaisena. Taloudenhoito- ja 
varainhankintataitojen suuri tarve ei ole yllätys, koska useimmat järjestöt toimivat pienin re-
surssein ja joutuvat hankkimaan merkittävän osan tuloistaan oman toiminnan kautta ja erilai-
sen varainhankinnan avulla. 
 
Vastaajat kokivat järjestöllisen luottamustehtävän hoitamisessa ylivoimaisesti tärkeintä ole-
van motivaation eli tahdon, innostuksen ja aktiivisuuden. Kun sitä on, henkilö kykenee hank-
kimaan tarvittavan tiedollisen ja taidollisen osaamisen.  
 
Viimeinen kysymys kosketteli lisäosaamisen tarvetta. Vastaukset hajaantuivat melkoisesti. 
Eniten merkintöjä saivat taloudenhoito- ja varainhankintaosaaminen, jäsenten motivointitaidot 
sekä sisäisen ja ulkoisen vaikuttamisen hallinta. Muina tärkeinä tarpeina nostettiin esiin tiedo-
tusosaaminen, lainsäädännön ja luottamushenkilön velvollisuuksien ja vastuiden tunteminen, 
vuorovaikutustaidot sekä toimintaympäristön analysointitaidot. Lisäosaamisen tarvealueet 
kuvaavat asioita, joiden osalta luottamushenkilöt kokevat eniten osaamisen puutteita. Vasta-
ukset antavat selvän viestin siitä, mihin järjestöllisessä koulutuksessa kannattaa panostaa tule-
vina vuosina.  
 
Kyselylomakkeessa oli avoin kysymys, jonka avulla vastaaja saattoi viestittää asioita, joiden 
avulla hänen mielestään voidaan järjestöllistä toimintaa Suomessa kehittää. Vastauksissa ko-



76 

rostui muutama teema ylitse muiden. Järjestöväki kaipaa nuoria vastuunkantajia luottamusteh-
täviin. Huoli nuorten mukaan saannista toistui useissa vastauksissa. Toinen keskeinen teema 
oli, ehkä jopa yllättäen, järjestöjen välisen yhteistyön lisääminen. Suomalaiseen järjestökult-
tuuriin on kuulut yksin toimiminen, mutta ajan haasteet ja työelämän esimerkki vienevät jär-
jestöjä lähemmäs toisiaan, ainakin jos se kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä on kiin-
ni. Kolmanneksi korostettiin luottamushenkilöiden innostamista, motivoimista ja kouluttamis-
ta, jotta aikaa vieviä tehtäviä jaksetaan hoitaa työn ja perheen ohella. Koulutukselta toivottiin 
systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä kuitenkin niin, että koulutus on jaksotettu, jotta myös 
työssä olevat voivat siihen osallistua. Koulutuksen järjestämisessä haluttiin myös voimavaroja 
yhdistettävän järjestöjen kesken.  
 
Järjestöllisen koulutuksen näkökulmasta järjestöissä on kolmenlaisia toimijoita. Luottamus-
henkilöt eli johtokuntien ja toimikuntien/työryhmien jäsenet muodostavat yhden keskeisen 
ryhmän. He käyttävät päätösvaltaa kansalaisjärjestöissä kaikilla tasoilla yhdistyksistä keskus-
liittoihin. Heitä on suomalaisissa järjestöissä paikallisella tasolla noin 500.000, piiritasolla 
noin 15.000 (johtokuntien jäseniä noin 8.000 ja toimikunnissa noin 7.000) ja liittotasolla noin 
50.000 (johtokunnan jäseniä 25.000 ja toimikuntien jäseniä 25.000). Toisen ryhmän muodos-
tavat erilaisia tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset. Heitä on noin 650.000–700.000, joista luonnol-
lisesti osa on samoja henkilöitä kuin edellä. Vapaaehtoiset toimijat voivat olla ohjaajia, toi-
mitsijoita, vertaistukijoita, järjestysmiehiä, lipaskerääjiä jne. jne. Tehtävien kirjo on yhtä laaja 
kuin on suomalaisten järjestöjen skaala. Vapaaehtoiset ovat useimpien järjestöjen toiminnan 
selkäranka erityisesti paikallis- ja piiritasolla. Kolmannen ryhmän muodostavat päätoimiset 
työntekijät, joita on noin 80.000. Heistä noin 25.000 on osa-aikaisia. Työntekijät hoitavat mo-
nenlaisia tehtävänkuvia, joista huomattava osa on erilaisia substanssitehtäviä kirjanpitäjistä 
kulttuurituottajiin, kansainvälisten asioiden sihteereistä bingotyöntekijöihin, talonmiehistä 
palvelevien puhelinten hoitajiin jne. jne. Selkeästi järjestöllisiä tehtäviä tekeviä työntekijöitä 
on noin 10.000–15.000. 
 
Kaikilla edellä mainituilla ryhmillä on omat koulutukselliset tarpeensa. Järjestöihin hakeudu-
taan töihin erilaisia koulutusväyliä pitkiä. Vielä kirjavampi on luottamushenkilöiden tietotai-
to. Siksi korkeatasoinen jatko- ja täydennyskoulutus on ehdottoman tärkeää täydentämään 
järjestöjen omaa sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten antamaa koulutusta. Tärkeä osa kou-
lutusta ovat substanssikysymykset, mutta yhtä tärkeitä ovat järjestölliset asiat.  
 
Luottamushenkilöt tarvitsevat ennen muuta yhdistystoiminnan perusteiden tuntemista, joihin 
kuuluvat keskeisen lainsäädännön (yhdistyslaki, verolait, arpajaislaki jne.) tuntemus, talou-
denhoidon ja tilinpidon perusteet, kokoustekniikka sekä järjestötiedotuksen perusosaaminen. 
Lisäksi luottamushenkilöt tarvitsevat kykyä toimia päättäjänä, taitoa motivoida ja kannustaa 
sekä vapaaehtoisia että työntekijöitä, varainhankintaosaamista, toiminnan suunnittelun hallit-
semista sekä kykyä tehdä linjaratkaisuja. Monet luottamushenkilöistä joutuvat toimimaan 
myös työnantajina, joka on useimmille täysin vieras osaamisalue. Puheenjohtajien osaamis-
tarpeet ovat vielä aivan eri potenssissa kuin työryhmien tai johtokuntien jäsenten. Mukaan 
tulevat johtamisen, edunvalvonnan ja edustamisen taidot sekä vuorovaikutusosaaminen.   
 
Vapaaehtoisten tulee hallita ne tehtävät, joita he ottavat hoitaakseen. Tämän lisäksi vapaaeh-
toisten tulee tuntea se järjestö, jonka piirissä he toimivat. Järjestön tuntemus tarkoittaa arvo-
jen, toiminta-ajatuksen, tavoitteiden ja ydintoiminnan tietämistä. Lisäksi vapaaehtoisten tulee 
tietää oikeutensa, velvoitteensa ja vastuunsa. 
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Edellä mainittujen ryhmien osalta pääpaino koulutuksessa on paikallisella yhdistystasolla, 
jossa ovat suomalaisissa järjestöissä sekä toimijat että valtaosa toiminnasta. Paikallisen tason 
toimijoiden osaaminen ja innostus ratkaisevat suomalaisen järjestöelämän menestymisen.  
 
Järjestöllisiä tehtäviä hoitavilla työntekijöillä osaamistarpeet ovat luonnollisesti laaja-
alaisimmat. Toiminnanjohtajan on hallittava pitkä lista asioita suunnittelusta varainhankintaan 
ja henkilöstön johtamiseen. Muilla työntekijöillä osaamistarpeet ovat rajallisemmat, mutta 
eivät yhtään vähäisemmät. Uusina asioina ovat viime vuosina tulleet perinteisten järjestöllis-
ten taitojen rinnalle projektitoiminnan, arvioinnin ja laatutyöskentelyn osaaminen. Tiedotuk-
sen, markkinoinnin ja varainhankinnan osaamisvaatimukset ovat kasvaneet kaikilla työnteki-
jöillä. Entistä korostuneempaan asemaan ovat tulleet myös vuorovaikutustaidot sekä toimin-
nan johtamiseen liittyvät kysymykset.  
 
 
Tarjolla oleva koulutustarjonta112  
 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa varten kartoitettiin vuonna 2004 tarjolla ollut ja 
toteutettu järjestöllinen koulutus valtakunnallisten liittojen, keskusliittojen ja opintokeskusten 
kotisivujen kautta. Kartoituksen tulos oli, että erityyppistä koulutusta on paljon tarjolla. Kes-
kusliitot, valtakunnalliset liitot ja osin piirijärjestöt järjestävät omille jäsenilleen järjestöllisten 
tehtävien hoitamiseen valmiuksia antavaa koulutusta. Lisäksi järjestöjä lähellä olevat opinto-
keskukset ja kansanopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä ammattikorkeakou-
lut ja yliopistot tuottavat vastaavaa koulutustarjontaa.  
 
Koulutuksen pääpaino on yhdistystoiminnan tärkeissä perusasioissa: yhdistystoiminnan pe-
rusteet, puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät, yhdistyksen taloudenhoito ja 
varainhankinta sekä tiedottaminen. Johtamis-, markkinointi- ja vapaaehtoistoimintaan liitty-
vää koulutusta on jonkin verran. Vähän on sen sijaan vuorovaikutuksen, projektitoiminnan, 
vaikuttamisen tai arviointi- ja laatutyön koulutusta.  
 
Järjestökoulutuksen osalta näyttää olevan meneillään kaksi suuntausta. Toisaalta liitot järjes-
tävät suunnittelu- ja kehittämisiltoja, syysneuvotteluiltoja tai neuvottelupäiviä. Järjestöllinen 
koulutusanti sisällytetään tällaisiin tapaamisiin ja neuvotteluihin. Tämä kuvaa vaikeutta saada 
ihmisiä suoranaiseen järjestölliseen koulutukseen. Toisaalta yhdistyskohtaiset kehittämispro-
sessit, räätälöidyt koulutukset tai konsultointityyppinen koulutus ovat lisääntymään päin. Yh-
distyskohtainen ja kehittämistyyppinen koulutus on havaittu tehokkaimmaksi. Koulutus on 
myös vietävä entistä lähemmäksi koulutettavia. Kynnys lähteä järjestölliseen koulutukseen 
muulle paikkakunnalle on kohonnut.  
 
Kartoituksen yleishavainto on, että järjestöllistä koulutusta on tarjolla, mutta se ei vastaa 
kaikkiin niihin kehittämishaasteisiin, joita järjestöillä on 2000-luvun toimintaympäristössä ja 
joita edellä nostettiin esille. Toinen havainto on, että järjestöllinen koulutus ei kiinnosta niitä 
ihmisiä, jotka olisivat koulutuksen tarpeessa. Koulutusta on tarjolla, osaavia kouluttajia löytyy 
ja koulutusta voidaan helposti tarpeiden mukaan lisätä, mutta osanottajista on pulaa. Järjestöl-
linen koulutus ei ole 2000-luvun hittituote, johon väkeä tulisi ovien täydeltä. Taustalla on 
arvostuksen lasku järjestöllistä osaamista ja järjestöllisten tehtävien hoitamista kohtaan. Miten 
arvostusta nostetaan, on erittäin vaikea kysymys. Siihen ei ole olemassa helppoa eikä yksise-
litteistä vastausta. Siihen pitäisi kyetä kuitenkin vastaamaan, koska se varmistaisi järjestöjen 
toiminnan menestyksen tulevaisuudessa.  
 



78 

Järjestöllisen koulutuksen lisääminen ja tehostaminen 
 
Järjestöllistä koulutusta tulee lisätä ja tehostaa luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työn-
tekijöiden osalta, jotta edellä todettuihin haasteisiin ja koulutustarpeisiin kyetään vastaamaan. 
Tämä vaatii monia toimenpiteitä eri tahoilta usean vuoden ajan.   
 
Toimikunnan mielestä Suomessa tulee käynnistää laaja järjestöllinen koulutusohjelma, jossa 
paneudutaan aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen kasvamisen teemoihin eli laajan ja 
monipuolisen osallistumisen mahdollistamiseen järjestöissä, inspiroivien ja voimia antavien 
kohtaamisten järjestämiseen sekä toisista ihmisistä ja omasta yhteisöstä välittämisen lisäämi-
seen. Koulutusohjelman puitteissa tulee kouluttaa 100.000 järjestötoimijaa seuraavien viiden 
vuoden aikana järjestöjen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyönä. 

 
Toiseksi, järjestöjen johtaminen on poikkeuksellisen vaativaa työtä toimintaympäristön mo-
nimutkaistuessa ja ihmisten koulutustason parantuessa. Ihmiset ovat entistä vaativampia, 
myös järjestötoiminnan suhteen. Toiminnan pitää olla laadukasta ja hyvin organisoitua, mikä 
vaatii taustalle osaavaa johtajuutta. Siksi Suomessa tulee toteuttaa korkeatasoinen järjestöjoh-
tamisen koulutusohjelma. 
 
Kolmanneksi, laadukkaan järjestökoulutuksen järjestämiseen tulee panostaa vielä nykyistä 
enemmän, jotta kyetään vastaamaan tämän hetken suurimpaan ongelmaan eli järjestökoulu-
tuksen osallistuvien henkilöiden vähäiseen määrään. Järjestöjen, vapaan sivistystyön oppilai-
tosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulee toimikunnan mielestä vastata haasteeseen 
yhdessä kaikkien osaamista ja kokemusta hyödyntäen sekä keskinäistä yhteistyötä ja koordi-
naatiota lisäten.  
 
 
Järjestötoiminnan säädöspohjan uudistaminen  
 
Järjestötoimintaa säätelee Suomessa yhdistyslaki. Laki ei koske kansalaisten vapaamuotoisia 
yhteenliittymiä eikä yhteisöjä, joiden tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudelli-
sen edun hankkiminen osallisille tai joiden tarkoitus ja toiminnan laatu muuten on taloudelli-
nen. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen perustarkoitus on aina aatteellinen ja yleishyödyllinen. 
Toimikunnan mielestä uudistettu yhdistyslaki on hyvä yhdistystoimintaa ohjaava yleislaki.  
 
Käytännön kansalais- ja järjestötoiminnassa on käynyt kuitenkin monessa yhteydessä ilmi, 
että järjestötoimintaa säätelevä säädöspohja kaipaa eräiltä osin uudistamista. Tämä koskee 
sekä lainsäädäntöä että viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Säädöksiin tehtävillä muutoksilla 
voitaisiin helpottaa ja tehostaa järjestötoimintaa.  
 
Yhdistys voidaan perustaa aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten, ja se eroaa lähtökoh-
diltaan yhteisöstä, jonka tarkoitus on taloudellinen. Toisaalta myös yhdistyksissä on taloudel-
lista toimintaa. Ongelmia syntyy silloin, kun yhdistyksen toiminnan lähtökohdat ovat selkeästi 
aatteelliset, mutta yhdistys harjoittaa taloudellista toimintaa.  
 
Toimikunnan käsityksen mukaan yhdistysmuotoa tulisi käyttää aatteelliseen, yleishyödylli-
seen toimintatarkoitukseen. Jos toiminnalla on selviä taloudellisia tavoitteita, osuuskunta tai 
osakeyhtiömuoto on selkein tapa harjoittaa tällaista elinkeinotoimintaa.   
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Toisin kuin osakeyhtiöillä tai osuuskunnilla yhdistyksillä ei voi olla erillisenä toimielimenä 
toimitusjohtajaa. Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta, ja voimassa olevan lain 
mukaan yhdistyksessä voidaan toteuttaa vain rajallisesti tehtävänjakoa. Hallituksen vastuu 
ulottuu näin ollen laajoissa ja monitasoisissa yhdistyksissä lähtökohtaisesti myös sellaiseen 
toimintaan, jota jaostot, toimikunnat, joukkueet tai muut alaryhmät yhdistyksen nimissä har-
joittavat. Hallituksen vastuun laajuus vaikeuttaa yleisen käsityksen mukaan jäsenten saamista 
yhdistysten hallituksiin. 
 
Toimikunnan mielestä pitäisi olla mahdollista, että erityisesti laajoissa, monitasoisissa yhdis-
tyksissä yhdistyksen toiminnanjohtaja voitaisiin määritellä toimielimeksi. Tällöin toiminnan-
johtaja vastaisi päivittäisestä toiminnasta ja hallitus puolestaan toiminnanjohtajan valvonnas-
ta. Ottaen huomioon järjestötoiminnan luonne lainsäädännössä tulisi kuitenkin edellyttää, että 
toimielimenä toimiva toiminnanjohtaja voisi olla vain yhdistyksissä, joiden säännöissä on 
siitä maininta.  
 
Yhdistystoiminta on kohtaamista, jossa fyysinen yhdessäolo ja yhdessä tekeminen on tärkeää. 
Toisaalta nuoret toimivat nykyään paljon verkossa. Virtuaaliset kohtaamiset ovat tätä päivää, 
samoin yhdistysasioiden käsittely verkossa. Toimikunnan mielestä sähköisten välineiden käy-
tön yhdistyksen päätöksenteossa tulisi olla vaihtoehto, josta yhdistykset voisivat päättää otta-
malla sitä koskevat määräykset sääntöihinsä. 
 
Valtaosalla suomalaisista yhdistyksistä on vähäinen liikevaihto. Tästä huolimatta kaikki yh-
distykset ovat kirjanpitovelvollisia ja niiden tulee laatia tilinpäätös. Toimikunnan mielestä 
liikevaihdoltaan pienten yleishyödyllisten yhdistysten kirjanpitovelvollisuutta tulee yksinker-
taistaa. Pankista saatavien tilitositteiden tulisi riittää todisteeksi toteutuneesta taloudellisesta 
toiminnasta. Verohallituksen tulisi vuosittain määritellä vapautukseen oikeuttava liikevaihdon 
määrä.  
 
Yhdistykset joutuvat maksamaan erilaisia viranomaisilmoituksiin ja -päätöksiin liittyviä mak-
suja. Toimikunnan mielestä on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua vapauttaa yleis-
hyödylliset yhdistykset seuraavista viranomaismaksuista: muutosilmoitus yhdistysrekisterin, 
ennakkotietohakemus verovirastosta sekä ilmoitus poliisille yleisötapahtumasta ja hyväksy-
misestä järjestyksenvalvojaksi.  
 
Maksujen poistuminen edesauttaisi esimerkiksi yhdistysrekisterin nimenkirjoittajien muutos-
ilmoitusten tekemistä. Se laskisi myös kynnystä etukäteen selvittää verotukselliset epäkohdat 
verottajan kanssa, ja poliisi saisi varmemmin tietoonsa yleisötapahtumat ja voisi varmistaa 
niiden turvallisuuden. Yhdistysten hallinnon oikeusvarmuus lisääntyisi ja hallitusten riskit 
pienenisivät. Kyse olisi erityisesti pienien yhdistysten kohdalla myös niiden taloudellisen 
toiminnan kokoon nähden merkittävistä säästöistä.  
 
Työlainsäädännön mukaan työsuhde syntyy, kun työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun 
tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsuhteen synty-
essä työnantajan vastuulle tulevat työnantajavelvoitteet. Kynnys työsuhteen synnylle on mata-
la. Yhdistyksen ja vapaaehtoistekijän välistä suhdetta ei ole kuitenkaan aina tarkoitettu työ-
suhteeksi, ja esimerkiksi kulukorvauksia maksetaan vaatimatta niistä tarkkaa selvitystä.  
 
Yhdistykset tekevät kaikista ennakonpidätyksistä ja kulukorvauksista ilmoituksen verohalli-
tukselle. Yhdistyksissä maksetaan monille ihmisille pieniä kulukorvauksia eli maksutapahtu-
mien määrä on suuri, mutta rahamäärä pieni. Kysymystä on selvitetty yhdessä verohallinnon 
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edustajien kanssa. Kulukorvauksia saavat kymmenet tai jopa sadat tuhannet järjestöaktiivit, 
mutta esimerkiksi vuonna 2004 verottomuuden raja ylittyi vain 395 henkilön kohdalla päivä-
rahojen ja 662 henkilön kohdalla kilometrikorvausten osalta. Toimikunnan mielestä vapaaeh-
toisille maksetuista matkojen kilometrikorvauksien ja päivärahojen verottomista maksimi-
määristä (2000 € ja 20 päivärahaa vuonna 2005) olisi perusteltua luopua. Näin poistettaisiin 
yksi pelkästään valvontaan tähtäävä ilmoitus, jolla ei ole fiskaalista merkitystä, ja yksinker-
taistettaisiin vapaaehtoisten lopullista verotusta. Vuosi-ilmoituksen säilyminen antaisi verovi-
ranomaisille mahdollisuuden edelleen seurata maksettuja korvauksia.   
 
Yhdistyksillä on sekä yhdistysrekisterin rekisterinumero että verotukseen liittyvä Y-tunnus. 
Tämä aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta. Yhdistyksen hallintoa helpottaisi toimikunnan mie-
lestä se, että käytössä olisi vain yksi tunniste, jonka yhdistysrekisteri antaa yhdistykselle re-
kisteröintihetkellä.  
 
Yhdistyksen on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin kolmen tyyppisiä 
ilmoituksia: perusilmoitus, muutosilmoitus ja purkautumisilmoitus. Poliisille on ilmoitettava 
yleisötilaisuudesta. Toimikunnan mielestä yhdistysten hallinnollisia käytäntöjä pitäisi uudis-
taa siten, että yhdistys voi toimittaa sähköisesti kaikki viranomaisten vaatimat ilmoitukset. 
Samalla viranomaisten käsittelyaikoja tulee nykyisestä lyhentää ja viranomaisohjeistusta sel-
keytetään kaikessa yhdistyshallinnossa. 
 
Järjestötoimintaa tuetaan Suomessa sekä suoraan että epäsuorasti. Valtio ja kunnat myöntävät 
avustuksia järjestöille ja yhdistyksille. Epäsuorasti yhdistykset saavat taloudellista tukea ve-
rohelpotuksina. Yhdistykset, jotka ovat yleishyödyllisiä, eivät joudu maksamaan tuloverolain 
mukaan veroa tietyistä laissa luetelluista tulotyypeistä. Lisäksi yhdistys voi hakea vapautusta 
tuloverosta tietyissä tapauksissa (Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuk-
sesta).  
 
Julkisia suoria ja epäsuoria tukia sekä julkisen sektorin ostoja tarkastellaan nykyään aina 
myös kilpailulainsäädännön näkökulmasta. Markkinoiden toimivuus ja kilpailulainsäädäntö 
vaativat neutraalisuutta eli sitä, että yhdistyksiä kohdellaan kuten muitakin taloudellisen toi-
minnan harjoittajia. Kilpailulainsäädännön näkökulmasta palvelun tarjoajan juridisella muo-
dolla tai sillä, että toiminnalla ei tavoitella voittoa, ei ole merkitystä. Nykyisin ei ole hyväk-
syttävää, että julkinen tuki vääristää kilpailua yhdistysten hyväksi tai että kunta suosii yhdis-
tystä tehdessään sopimuksen yhdistyksen tuottaman palvelujen ostamisesta. Sen sijaan suora 
kuluttajalle kohdennettu sosiaalinen tuki on hyväksytty tukimuoto. 
 
Toimikunta pitää tärkeänä, että yhdistysten aatteellista toimintaa tuetaan jatkossakin sekä suo-
raan että epäsuorasti. Tuloverolain 22 § ja 23 § tulee säilyttää nykyisellään. Suoran tuen eli 
perustoiminnan tuen sääntelyä tulee kuitenkin kehittää niin, että erilaisten avustusten haku- ja 
tilitysprosessit ovat mahdollisimman selkeät. Yhdistyksille on tärkeää myös rahoituspäätösten 
ennakoitavuus ja pitkäaikaisuus.  
 
Yhdistysten on toimikunnan mielestä tärkeää pitää aatteellinen yhdistystoiminta ja palvelujen 
myynti elinkeinotoiminnan muodossa erossa toisistaan. Järjestöjenkin on huolehdittava, että 
aatteelliset yhdistykset todella täyttävät tuloverolain 22 §:n kriteerit. 
 
Verohallitus on antanut kesäkuussa 2005 verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille ja sää-
tiöille. Silloin kun viranomaisohjein muutetaan noudatettuja tulkintoja, siirtymäaikojen tulisi 
toimikunnan mielestä olla kuitenkin niin pitkät, että yhdistykset voivat järkevästi sopeuttaa 
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toimintansa uusiin tulkintoihin. Muutenkin ohjeiden vaikutusta on seurattava tarkasti yhteis-
työssä verohallinnon ja yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kanssa. 
 
Kansalaisjärjestöt ovat työllistäneet työttömiä, erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, 1990-luvun 
puolivälistä lähtien valtion tukitoimenpitein. Yhdistelmätuella työllistettyjen määrä on ollut 
kuukausittain vuonna 2005 noin 7.890 henkilöä. Lisäksi työharjoitteluun ja työelämävalmen-
nukseen on osallistunut kuukausittain keskimäärin 930 henkilöä.113 Työttömien työllistäminen 
järjestöihin on pysynyt kymmenen vuoden ajan suhteellisen suurena, vaikka työllistäminen on 
vaativaa monen henkilön työttömyyden pitkittymisen ja järjestöjen palkatun henkilöstön vä-
häisyyden vuoksi. Kysymys on ollut tärkeästä työttömien työllistymistä edistävästä toimin-
nasta, mutta ennen muuta työttömien työkunnon säilyttämisestä ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
ylläpitämisestä. Järjestöt ovat toivoneet jo 1990-luvun lopulta lähtien, että järjestöllisen työl-
listämisen tueksi tulisi luoda erityinen tukirakenne, joka kykenisi ottamaan huomioon järjes-
töllisen työllistämisen erityiskysymykset. Toimikunnan mielestä tukirakenteen avulla voitai-
siin turvata se, että järjestöt työllistävät työttömiä jatkossakin.  
 
 
Ydinviestit 
 
Kansalaisten omaehtoinen toiminta järjestöissä tukee monella tavalla ihmisten henkilökoh-
taista kasvua ja kehittymistä, kansalaisten sisältörikasta elämää, sosiaalisen pääoman synty-
mistä ja yhteiskunnallisen järjestelmän toimivuutta. Järjestötoiminta rakentaa osaltaan poh-
jaa hyvälle elämälle, toimiville yhteisöille ja kansanvaltaiselle yhteiskunnalle.  
 
Järjestötoiminnassa tarvitaan yhteistä, systemaattista kehittämistyötä, jotta kansalaisjärjestöt 
kykenevät vastaamaan edessä oleviin haasteisiin, mm. toimintaympäristön nopeaan muuttu-
miseen ja edessä olevaan sukupolvenvaihdokseen. Kehittämistyötä tarvitaan myös avautuvien 
mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. 
 
Kansalaistoimijoiden osaamista tulee parantaa läpi järjestökentän. Erityishuomio tulee koh-
distaa järjestöjen johtamiseen, vapaaehtoisten motivoimiseen, uusien toimintamallien ja -
menetelmien kehittämiseen sekä nuorten järjestöllisten valmiuksien parantamiseen.  
 
Järjestötoiminta tulee tehdä mahdollisimman vaivattomaksi ja monipuoliseen toimintaan 
kannustavaksi, koska vapaaehtoiset tekevät pääosan järjestöjen toiminnasta. Siksi järjestö-
toiminnasta pitää poistaa säädösmuutoksin toimintaa vaikeuttavat esteet ja rajoitteet. Työt-
tömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämistä järjestöihin tulee tukea. 
 
 
Kehittämisehdotukset 
 
20. Järjestöjen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten toimesta toteutetaan 100.000 kansalais- ja 
järjestötoimijan koulutus, järjestötoiminnan kehittämiskoulutus sekä järjestöjohtamisen kou-
lutusohjelma vuosina 2006–2010 opetusministeriön osoittamalla käynnistysavustuksella. (jär-
jestöt, vapaa sivistystyö, opetusministeriö) 
 
21. Yhdistyslakia muutetaan niin, että yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä vallan- ja 
vastuujako yhdistyksen hallituksen ja toimielimenä toimivan johtavan työntekijän välillä. (oi-
keusministeriö)  
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22. Liikevaihdoltaan pienten yleishyödyllisten yhdistysten kirjanpitovelvollisuutta yksinker-
taistetaan. Yleishyödylliset yhdistykset vapautetaan seuraavista ilmoituksiin ja päätöksiin 
liittyvistä viranomaismaksuista: muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, ennakkotietohakemus 
verovirastosta sekä ilmoitus poliisille yleisötapahtumasta ja hyväksymisestä järjestyksenval-
vojaksi. Vapaaehtoisille maksettujen matkojen kohtuullisten kilometrikorvausten ja päivära-
hojen verottomista maksimimääristä luovutaan yleishyödyllisten yhdistysten osalta. (valtiova-
rainministeriö, sisäasiainministeriö, verohallitus) 
 
23. Hallinto- ja yhdistyskäytäntöjä yksinkertaistetaan niin, että yhdistysten käytössä on vain 
yksi tunniste, jonka yhdistysrekisteri antaa yhdistykselle rekisteröintihetkellä. (oikeusministe-
riö, kauppa- ja teollisuusministeriö, patentti- ja rekisterihallitus) 
 
24. Yhdistyslakia muutetaan niin, että yhdistyksen sääntöihin voidaan kirjata sähköisten väli-
neiden käyttömahdollisuus yhdistyksen päätöksenteossa. Sähköisten välineiden käyttöä helpo-
tetaan kaikissa yhdistysten tekemissä viranomaisilmoituksissa. Toimivaltaisten viranomaisten 
järjestöjä koskevaa ohjeistusta yhdenmukaistetaan. (oikeusministeriö) 
 
25. Yhdistysten mahdollisuutta työllistää työttömiä helpotetaan luomalla työministeriön ja 
järjestöjen toimesta järjestöllisen työllistämisen yhteinen tukijärjestelmä. (työministeriö, kes-
kusjärjestöt) 
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Liite 1 
 
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumit 
 
Ensimmäisen foorumin aiheena oli Kansalaistoiminta ja -vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnas-
sa, ja se järjestettiin 25.5.2005 Helsingissä. Foorumin puheenjohtajana oli ministeri Kalevi Kivis-
tö ja keskustelujen vetäjänä yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Heikkala. Foorumiin osallistui 99 
henkilöä, pääosin kansalaisjärjestöjen johtajia ja johtavia työntekijöitä.  
 
Foorumin ohjelmana oli: 
 
Foorumin avaus, oikeusministeri Johannes Koskinen 
 
Kansalaisyhteiskunnan paikka ja rooli suhteessa julkiseen ja yksityiseen sektoriin  

 yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Heikkala 
 varapuheenjohtaja Katri Söder, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 

 
Järjestöt yleishyödyllisiä yhteisöjä vai tulosvastuisia palveluiden tuottajia ja  
valtion/kuntien renkejä 

 varatoimitusjohtaja Esko Romppainen Raha-automaattiyhdistys 
 
Kansalaisvaikuttamisen lisäämiskeinot 
 
Oppilaitokset kansalaisvaikuttamisen kasvattajina 

 opetusneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus 
 puheenjohtaja Joonas Turunen, Suomen Lukiolaisten Liitto 

 
Kansalais- ja järjestötoiminnan rahoitus 

 ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetusministeriö  
 ylitarkastaja Janne Peräkylä, sosiaali- ja terveysministeriö 

 
Päätössanat, ministeri Kalevi Kivistö 
 
 
Toisen foorumin aiheena oli Suomalainen kansalaisyhteiskunta monikulttuurisessa maailmassa, 
ja se järjestettiin 6.9.2005 Helsingissä. Foorumin puheenjohtajana ja keskustelujen vetäjänä oli 
yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Heikkala. Foorumiin osallistui 97 henkilöä, pääosin kansalais-
järjestöjen johtajia ja johtavia työntekijöitä. 
 
Foorumin ohjelmana oli: 
 
Foorumin avaus, alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen 
 
Values and identity in meetings among cultures 

 director Ann Pettifor, Advocacy International 
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Kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuudet globaaleissa puitteissa 
 toiminnanjohtaja Pauliina Arola, Crisis Management Initiative  

 
Toiminnallinen yhteistyö lähialueilla ja kaukana kotoa 

 toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus   
 kansainvälisen avun suunnittelija Kimmo Juvas, Suomen Punainen Risti 
 valtiotieteen maisteri Sofia Laine, Reilun kaupan puolesta  
 toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 

 
Euroopan yhdentymisen haaste suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle  

 kansanedustaja Heidi Hautala 
 eurooppasihteeri Markku Jääskeläinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö  

 
Media kansalaisyhteiskuntakontekstissa 

 päätoimittaja Reetta Meriläinen, Helsingin Sanomat 
 
Päätössanat, yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Heikkala 
 
 
Kolmannen foorumin aiheena oli Nya redskap för medborgararinflytande, ja se järjestettiin 
3.10.2005 Helsingissä. Foorumin puheenjohtajana oli ministeri Kalevi Kivistö ja keskustelujen 
vetäjänä rehtori Björn Wallén. Foorumiin osallistui 70 henkilöä, pääosin ruotsinkielisistä kansa-
laisjärjestöistä ja oppilaitoksista. 
 
Foorumin ohjelmana oli: 
 
Öppning, andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
 
Vertikala partnerskap mellan medborgarsamhälle och myndigheter 

 Medborgarna som partners – OECDs modell, konsultive tjänstemannen Katju 
Holkeri 

 Element av medborgarinflytande, exempel Landsbygdspolitiska samarbetsgrup-
pen, landsbygdråd Eero Uusitalo 

 
Horisontella partnerskap för medborgarinflytande 

 Byaplanering som ett demokratiskt redskap, byasekreterare Peter Backa 
 Studiecirkeln i demokratin, chefredaktör Per Gustavsson 
 Politikcafé – samtal som engagerar, filosof Kim Wikström 

 
Den civila dialogens framtid 

 Den civila dialogen inom Norden och EU, docent Erik Amnå 
 Medborgarsamhälle 2006 -processen, programdirektör Seppo Niemelä 

 
Avslutning, minister Kalevi Kivistö 
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Liite 2 
 
 
Esimerkkejä uudistuvasta ja elinvoimaisesta kansalaistoiminnasta 
 
Seuraavien tapauskuvausten tarkoituksena on kuvata uusia, olemassa olevia avauksia kansalais-
toiminnan innovatiivisesta toteuttamisesta. Ne kertovat ihmistä lähellä olevien rakenteiden toimi-
vuudesta, uudesta yhteisöllisyydestä sekä järjestöjen roolista muuttuvassa kansalaistoiminnassa. 
 
 
Kyläyhdistykset − voimistuvaa kansalaistoimintaa 
 
Kylien kehitystyö on ollut koko Suomen ja eritoten sen maaseudun kehitystyötä. Kylien yhteis-
kunnallisen roolin vähetessä 1960-luvulta lähtien alkoi myös paikallinen toiminta hiipua. 1990-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla alkoi uusimuotoisen kylätoiminnan nousu, yhdessäolon ja yh-
dessä tekemisen uudelleen virittäminen ja vaikuttaminen. EU-ohjelmavälineiden myötä kylätoi-
minta ryhtyi vastuunkantajaksi ja toteuttajaksi ja kylien rooli alkoi uudelleen vahvistua. Samalla 
odotukset kylätoimintaa kohtaan ovat kasvaneet. Kyläyhdistyksen tapaisella, paikallisia voimia 
kokoavalla yhdistyksellä on mahdollisuus toimia muidenkin kansalaisjärjestöjen verkottajana.  
 
Suomessa on 3.900 kylää, joista 2.300 on kyläyhdistys tai -osuuskunta. Kylätaloja on 2.600, jois-
ta vain pieni osa on kyläyhdistyksillä. Mukana toiminnassa on noin 40.000 aktiivista kylien ke-
hittäjää. Kyläsuunnitelmia on tehty yli 1.500, ja määrä kasvaa edelleen. Kaikilla maakunnilla on 
kyläohjelma. Vuosiksi 2003–2007 on tehty myös valtakunnallinen kylätoimintaohjelma. Kylien 
kehitystyötä tehdään vuosittain 40–50 miljoonalla eurolla sadoissa hankkeissa. Tästä määrästä 
Euroopan unionin ja valtion rahoituksen osuus on noin 3/5 ja kuntien muutama miljoona euroa. 
Loput resursseista tulevat talkootyöstä sekä yksityisen rahoituksen kautta. Paikallistasolla toimi-
vien yhdistysten yhteistyö hanketoiminnassa lisääntyy, myös yhdistymisneuvotteluja käydään. 
 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahvilatoiminta 
 
Perhekahvila on lasten ja vanhempien avoin kohtaamispaikka. Eri puolilla Suomea toimii noin 
300 (luku vuodelta 2004) MLL:n paikallisyhdistysten ylläpitämää perhekahvilaa, joihin kaikki 
lapsiperheet läheisineen ovat tervetulleita. Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta 
ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. Niiden toiminnan kohderyhmänä ovat lapsi-
perheet. Perhekahvilassa vanhemmat saavat tukea toisiltaan, tietoa ja toimintamahdollisuuksia. 
Lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Perhekahvilassa vapaaehtoisen on mahdollista toimia 
monessa roolissa, esimerkiksi perhekahvilan emäntänä tai isäntänä, toiminnan vetäjänä, vanhem-
pien tuokion alustajana ja kahvilatoimen järjestäjänä.  
 
Perhekahvila tarjoaa vapaamuotoista sekä ohjattua toimintaa. Siellä on mahdollisuus tutustua 
uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Toiminta sopii mm. kotona lastaan hoi-
taville, tai osa-aika-, etä- tai pätkätyötä tekeville sekä työttömille vanhemmille. Perhekahvila aut-
taa myös uusia muuttajia kotiutumaan paikkakunnalle. Kokoontumisiin voidaan pyytää kasvatus- 
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tai muiden alojen asiantuntijoita vierailemaan. Perhekahvilan kautta voidaan organisoida perhei-
den yhteistä toimintaa (retket, tapahtumat jne.). Kahvilat kokoontuvat erilaisissa vapaa-ajan ti-
loissa, päiväkodeissa, leikkipuistoissa tai neuvolassa. Kahvila on avoinna yleensä pari tuntia vii-
koittain. MLL:n yhdistykset ja piirit tukevat tätä toimintaan mm. koulutuksen ja materiaalien 
muodossa.  
 
 
Joensuun kansalaistalo  
 
Joensuun kansalaistalo perustettiin 1996 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n (STKL) ja 
Soroppi ry:n yhteisellä sopimuksella. Myöhemmin taustatahoiksi liittyivät SPR:n Joensuun osas-
to Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. sekä Joensuun kehitysmaakauppa ry. Kansalaistalo 
on tilana 300 neliömetrin tila Joensuun keskustassa. Kansalaistalon tavoitteena on tarjota yhtei-
söllinen toiminta-areena, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata. Kansalaistalo tarjoaa tiloja ja tie-
toa, kumppaneita, toimintaa ja tukea ihmisten arkeen. Kansalaistalolla sijaitsevat kansankahvila, 
nettikahvila, maailmankauppa, polkupyörien välityspiste ja korjausverstas, kokoustilat ja atk-tila 
pienimuotoisia kursseja varten. Talolla toimii ystävä- ja avunvälitys ja erilaisia toimintaryhmiä, 
mm. Kulman Kundit. Lisäksi talolla toimii lukuisa määrä yksittäisiä ihmisiä sekä yli sata erilaista 
järjestöä, yhdistystä, yhteisöä ja ryhmää. Kansalaistalolla on arvioitu viikoittain käyvän 600–
1.000 ihmistä. Pääasialliseksi syyksi kävijät totesivat toisten ihmisten tapaamisen. 
 
Kansalaistalon tavoitteena on monitoimijuuden tukeminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
edistäminen. Kansalaistalo on tukikohta useille projekteille, joiden tavoitteena on ihmisten väli-
sen kohtaamisen edistäminen, arjen tuen tarjoaminen sekä vuoropuhelu ja kumppanuuden raken-
taminen eri toimijoiden kesken. Kansalaistalolla on haluttu sekä luoda uusi toiminta-areena ihmi-
sille että synnyttää eri tahojen välistä dialogia, jonka on arvioitu johtavan uusiin toimintamuotoi-
hin ja ideoihin.  
 
 
Urheilu kansanliikkeenä – tulevaisuuden seura on kotiseura  
 
Pesäpalloliike on uudistanut omaa seuratoimintaansa. Uudistamisen ytimessä on mukana olevien 
tahojen, lasten, nuorten, äitien, isien, mummojen ja vaarien osallistumisen ja harrastamisen mo-
tiivit. Kysymys on ensi sijassa siitä, että ihmiset kohtaavat toisensa ja osallistuvat toimintaan 
omilla motiiveillaan. Pesäpalloliitto järjestönä tukee tätä prosessia kaikin voimin. Perustana on 
ihmisten usko ja toivo siitä, että heidän oma seuransa on väylä toteuttaa itseään. Pesäpalloliik-
keessä seuratoiminta nähdään osana kansalaisyhteiskunnan keskeisten piirteiden, erityisesti koh-
taamisten tukemista ja vahvistamista. Parhaimmillaan kotiseura toimii ”kansalaistaidon keskuk-
sena”, joka koulii kansalaistoiminnan luottamusjohdon ja toimihenkilöt yhteisöllisyyden rakenta-
jiksi. 
 
Pesäpallon "kotiseura" tukee yksilöä elämän eri vaiheissa. Kotiseurassa yhdistyy perinne ja ny-
kyaika, lyhyt ja pitkäkestoinen sitoutuminen. Kotiseuroissa yhteisöllisyys kasvaa keskusteluissa, 
toisten eri-ikäisten ihmisten todellisissa kohtaamisissa yhteisten asioiden pohdinnan kautta. Koti-
seurassa mukana oleminen on sitä elinikäistä oppimista kokemusten ja elämysten kautta. Liikunta 
yhdistää ja siksi sillä on mahdollisuus olla liike, joka kasvattaa elämään yhdessä, opettaa erityi-
sesti nuorille kuinka yhteisöissä toimitaan. Kotiseura on paikka jossa on mahdollisuus kasvattaa 
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ja kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Kotiseurassa huippu-urheilu ja siinä syntyvä sankaruus 
kytketään uudelleen lajin perinteisiin kansalaistoiminnan arvoihin. Omasta toiminnasta ja osallis-
tumisesta nouseva sekä myönteiseen, terveeseen sankariuteen liittyvä elämyksellisyys, ovat ur-
heiluliikkeen anti kansalaisyhteiskunnan uudistumiseen ja vahvistumiseen.  
 
 
Allianssi-talo – suomalaisen nuorisotyön, -palvelujen ja -tutkimuksen keskus 
  
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. osti kiinteistön Itä-Pasilasta joulukuussa 2004. Talo on 
eräänlainen nuorisotoiminnan kehittämis- ja palvelukeskus. Talossa työskentelevät Allianssi ry:n 
useita nuorisoalan järjestöjä sekä muita järjestöjä, joissa toimii vapaaehtoisina satoja luottamus-
henkilöitä ja järjestöjäsenyyksien kautta tavoitetaan yli miljoona suomalaista nuorta. Talossa 
työskentelee yhteensä 60 työntekijää. Talon toimijoiden kohderyhmiä ja asiakkaita ovat nuoret, 
nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset, päättäjät, val-
tion virkamiehet, suomalaiset työpajat, kunnat ja niiden nuorisotyöntekijät sekä suomalainen kou-
lumaailma ja nuorisotoimialan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.   
  
Tavoitteena on kehittää asiakkaiden ja toimijoiden kanssa uudenlaista nuorisotoiminnan palvelu-
keskusta. Talo tarjoaa palvelut avoimesti kansalaisille, ja erityisesti suomalaisille nuorisojärjes-
töille, luottamushenkilöille, sen edustajille sekä nuorille. Pienemmille järjestöille tarjotaan mah-
dollisuus työskentelypisteisiin pieniä, satunnaisia projekteja varten. Talon eri toimijat tarjoavat 
nuorisotoiminnan kentälle tiedotusta, koulutusta, kansainvälistä toimintaa, erilaisia projekteja 
nuorten osallisuushankkeista nuorten työllistämishankkeisiin, laajaa työpajatoimintaa ja neuvon-
tapalveluja sekä nuorisotiedon kirjaston ja verkkopalvelut.  
 
 
Hyvä Seura – paikka kohtaamisille 
 
SLU-yhteisön Hyvä Seura -hanke yhdistää seuratoiminnan elinvoimasta kiinnostuneita tahoja. 
Tavoitteena on seuroissa toimivien ihmisten osaamisen ja innostuksen lisääminen ihmisten omia 
tarpeita ja valintoja kunnioittaen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa liikunta- ja urheiluseurojen 
toimintaedellytykset sekä paikallisilla että valtakunnallisilla tukitoimilla. Vuonna 2005 verkos-
tossa toimii 25 lajiliittohanketta, joille tukea antavat valtakunnalliset ja maakunnalliset palvelu-
järjestöt sekä liikunnan koulutuskeskukset. Käytännön työtä tekee n. 250 seurakehittäjää, joiden 
osaaminen ja innostus ovat hankkeen ydintä. Vuodessa kohdataan n. 1.000 seuraa.  

Yhteisenä visiona on luoda Hyvistä Seuroista turvallisia kohtaamisen paikkoja erilaisille motii-
veille ihmisen koko elinkaaren ajalle. Hankkeessa jokainen laji rakentaa omaan lajikulttuurinsa 
pohjautuvan seuravision ja siihen liittyvän seuratoiminnan tukihankkeensa. Yhteistyötä ohjaa 
verkoston näkemys Hyvän Seuran piirteistä. Hyvän Seuran arvopohjana on Reilu Peli. Seuralla 
on innostava ja yhteisöllisyyttä rakentava johtamis- ja toimintakulttuuri. Seura tunnistaa toimin-
taympäristön tarpeet ja noudattaa yhdistystoiminnan pelisääntöjä. Hyviä Seuroja on monenlaisia: 
seura voi painottaa kilpa- ja huippu-urheilua, lasten ja nuorten toimintaa, aikuisten kunto- ja ter-
veysliikuntaa tai erityisliikuntaa. 
 



Sarjan aiemmat julkaisut vuonna 2005 
 
 

1. Nordiska initiativ för aktivt medborgarskap utgående från principen om livslångt lärande 
2. Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi 
3. Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European  

Social Survey 2002  
4. Think tankit ja poliittiset säätiöt Euroopassa. Esityksiä suomalaisista toteuttamismalleista 
5. Mediakasvatus 2005. Kansalliset kehittämistarpeet 
10. Toimenkuva katoamassa vai ”valoa ikkunassa”? Paikallisen poliittisen järjestötoiminnan tila 

Suomessa 
11. Media ja demokratia Suomessa. Kriittinen näkökulma 
12. Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuonna 2005 
13. Järjestöjen toiminnan yhtiöittäminen. Syitä ja seurauksia 
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