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1 Johtopaatokset ja suositukset 
Tassa luvussa esitetaan loppuraportin johtopaatokset ja suositukset luvuit
tain. 

1.1 Uipinakyvyys ja tiedon saatavuus (luku 3) 

Ministerioiden verkkosivujen tulee olla vuorovaikutteisia ja niiden tulee 
tarjota yksityiskohtaista tietoa 
Verkkosivujen tulee antaa kiinnostuneille mahdollisuus perehtya asiaan ja 
tarjota lisatiedon lahteita ja mahdollisuuksia kommentoida asiaa suoraan. 

• Valtioneuvoston hankerekisteria (HARE) tulee kehittaa tiedonlahteena 
Tietoa ajankohtaisista kuulemistilaisuuksista voitaisiin koota HAREn 
aloitussivulle. Rekisterin paivitysjarjestelmaa ja hakuominaisuuksia tulee 
kehittaa, ja sen tulee toimia ruotsin kielella. 

• Sahkoisen tiedonvalityksen menetelmia tulee kehittaa 
Tietoa tulee levittaa sahki:iisilla uutiskirjeilla ja verkkosivujen paivitysta 
koskevilla au tomaatti vies tei !Ia. 

• Ministerioiden tulee jarjestaa saannollisesti kansalaisjarjestotapaamisia 
Saannolliset kokoontumiset ovat tehokas tapa levittaa ajankohtaista tietoa 
ja edistaa verkostojen syntymista. 

1.2 Kuulemisen pelisaannot (luku 4) 

Kuuleminen tulee valmistella konkreettisesti ja siten, eWi voidaan taata 
riittavat vastausajat ja hyvin jiirjestetyt kuulemistilaisuudet 
Kuulemisen tulisi aina hyodyttaa valmisteluprosessia ja toimia 
tiedonlahteenii sekii valmistelevalle elimelle etta kansalaisjarjestoille. 



• Aikaista kuulemista ja tyoryhmien kautta osallistumista tulee kayttaa 
yleisemmin ministerioiden kansalaisjarjestoyhteistyon menetelmina 
Jotta vaikuttaminen olisi todellista ja vuoropuhelu rakentavaa, 
kuuleminen tulisi toteuttaa jo aikaisessa valmisteluvaiheessa. 

Kuulemisen tarkoitus ja kuultavien valinta tulee perustella 
Kaikkien kuulemismuotojen yhteydessa tulee selvittiia mahdollisimman 
pitkalle, mika on kuulemisen tarkoitus, milta aihealueilta erityisesti 
halutaan nakokohtia, keita on oleellista kuulla ja mihin kuulemisella 
voidaan vaikuttaa. 

Kansalaisjarjestoille ja yleisolle tulee tiedottaa siita, kuinka kuuleminen 
on vaikuttanut valmisteluun ja paatoksentekoon 
Hyvaan hallintotapaan kuuluu, etta kirjallisesta, suullisesta ja sahkoisesta 
kuulemisesta tehdaan aina yhteenveto, joka on julkisesti saatavilla. 

• Ministerioiden tulee nimeta vastuuvirkamiehia suunnittelemaan ja 
seuraamaan vuorovaikutusta 
Hyvin suunnitellut, tarkoituksenmukaiset ja hyvin toteutetut 
kuulemisprosessit vaativat erityisosaamista ja henkilostoresursseja. 

Kuulemisen jarjestamisesta tulee laatia entista konkreettisempia ohjeita 
SAG on laatinut ehdotuksen kaytannon neuvoista, joiden tulisi sisaltya 
entista konkreettisempaan tarkistuslistaan. 

"Otakantaa.fi"-foorumia tulee kehittaa soveltumaan paremmin 
kansalaisjarjestojen kuulemiseen 
Foorumi tulee eriyttaa siten, etta kansalaisjarjestot voivat rekisteroitya ja 
ilmaista mielipiteita kaynnissa olevissa keskusteluissa. 

• Tulee perustaa uusi foorumi "teealoite.fi" 
Ehdotettu foorumi tarjoaisi jarjestoille ja kansalaisille joustavan 
mahdollisuuden esittaa ajatuksia ja ehdotuksia . 

1.3 Uudet mekanismit ja rakenteet (luku 5) 

Kaikilla ministerioilla tulee olla strategiat kansalaisjarjestoyhteistyota 
varten 
Aiempien hallituksen paatosten mukaan kaikilla ministerioilla tulee olla 
kansalaisjarjestostrategiat. Olisi luonnollista osallistaa kansalaisjarjestot 
strategioiden laatimiseen. 



• VerkostoyhteistyoHi tulee kehittaa 
Poikkihallinnollisen yhteistyon eri muotoja laajojen ja avointen 
verkostojen puitteissa tulee kehittaa, jotta yhteistyohi:in voidaan kytkea 
toimijoita hallinnon ulkopuolelta. 

1.4 Osaamisen kehittaminen (luku 6) 

• Virkamiehille tulee kehittaa koulutusta jiirjestoyhteistyossa 
Virkamiesten koulutuksessa tulee kasitella ohjeita ja periaatteita 
vuorovaikutukselle kansalaisjarjestojen kanssa. 

Jarjestojen johtajille tulee jiirjestaa koulutusta, jossa kasitelliiiin 
yhteistyota viranomaisten kanssa 
Opintokeskusten tulisi yhteistyossa jasenjarjestojensa kanssa aloittaa ja 
jarjestaa jiirjestojen johtajakoulutus, johon sisiiltyy olennaisena osana 
yhteistyo viranomaisten kanssa. 

1.5 Jarjestojen sisainen yhteistyo (luku 7) 

• Yhteisia etuja omaavien jarjestojen keskeistii yhteistyotii tulee kehittaii 
Jarjestojen keskeista yhteistyota tulee syventaa, jotta saavutetaan 
synergiaetuja verkostojen ja voimavarojen hyodyntamisessa. 

• Jiirjestojen tulee kehittaa jarjestelmia sisaisen kuulemisen edishimiseksi 
Voimavaroiltaan heikkojen jarjestojen kuulemisessa on tarkeaa, etta 
niiden kattojarjestot kehittavat sisaisia mekanismeja jasenjarjestojensa 
kuulemiseksi. 





2 lyon tausta ja toteutus 
Valtioneuvoston valmisteluprosessien periaatteet ja menetelmat ovat muuttu
neet merkittavasti menneiden vuosikymmenien aikana. Valmistelutyon toteu
tukseen nimetaan entista vahemman maaraaikaisia komiteoita, joissa yhteis
kunnan eri intressit ovat edustettuina. Tyoryhmat, selvitysmiehet, monita
hoiset projektit, verkostot ja konsulttitoimeksiannot ovat korvanneet suurelta 
osin perinteisen komiteapohjaisen valmistelutyon, jossa oli edustettuina suuri 
maara toimijoita ja sidosryhmia. Viime aikoina myos poliittista ohjausta on 
tietoisesti vahvistettu ja toteuttamisaikatauluja nopeutettu. Tamii tuo muka
naan uusia haasteita paiitosehdotuksiin sitoutumiseen eri sidosryhmissa. 

Hallinnon nakokulmasta yhteiskunnan eri intresseja edustavien kansalaisten 
ja jarjestojen kuulemista on pidetty tarkeana. Kuuleminen ja vuoropuhelu val
misteluprosessien aikaisessa vaiheessa on selvitystyon laadukkuuden valttamii
ton edellytys. Avoimuus ja selvitystyon yhteiskunnallisi in seurauksiin sidoksissa 
olevien eri intressien tarkkaavainen huomioiminen helpottavat paatoksentekoa 
ja edistavat siten myos hallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua. 

Kansalaisten ja jarjestojen nakokulmasta kyseessa on tarve taydentaa edus
tuksellista demokratiaa. Voidaan olla mukana seuraamassa ja vaikuttamassa 
prosesseihin, joissa poliittiset tavoitteet muuttuvat konkreettisiksi teoiksi ja 
joissa syntyy ja kehittyy uusia aloitteita keskustelun ja paatoksenteon kohteiksi. 
Uuden teknologian myota osa kansalaisista etsii aktiivisesti tietoa verkosta ja 
aloittaa keskusteluja tai osallistuu keskusteluihin , joissa aloitteentekijoina ovat 
kansalaisyhteiskunnan eri osapuolet. Myos viranomaisten odotetaan tiedottavan 
ajankohtaisista asioista ja avaavan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. 

Vaaleihin ja puoluetyohon osallistumisen tarjoamien vaikutusmahdolli
suuksien lisaksi yksittiiiset kansalaiset ja jarjestot ovat toivoneet saavansa mah
dollisuuden seurata ministeriotason valmisteluprosesseja ja tulia kuulluiksi 
muun muassa seuraavissa vaiheissa: 

kun tehdaan aloitteita ja muotoillaan politiikka-alueita 
valmisteluvaiheessa 
kun lakiehdotuksia kasitellaan eduskunnassa 
toimeenpanon seurannassa ja jatkuvassa yhteiskunnallisessa keskus
telussa. 



Seuraavassa kaaviossa kuvataan valmisteluprosessin eri vaiheita ja sitii, miten 
kansalaisten ja jarjestojen niikemykset periaatteessa voivat kytkeytya osaksi 
prosessia: 

Kuva 1. Kuulemis· ja vaikutusmahdollisuudet paatosprosessin eri vaiheissa: 

Vhteiskunnalllnen 
keskuste!u 

~ Kansalalnen 

·~ [ 
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( Tiedonsaanti \ 
EdU5kunta-aloite, 

k)"ym)" Keskustelu 

Puoluee~,.. Puolueohjt:lm" l 
Mielipiteen· 

ilmaisu .. • Vaallohjelma .. 'I Valmlsttlu vah.ioneuvostossa 
Hallitusohjelma • 

rtedomaanti 

Kansalais- Keskustelu Lausunto-

.. PJ5 .. 
--, 

Mlnlster1 

Seurantaja 
palaute 

Yhteiskunnallinen I 
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valiokunnissa .. jSrjest6t ~ k3sitte1y 
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2.1 Pilottihanke SAG:n perustamiseksi 

Svenska studiecentralenin edustajat tekivat vuoden 2005 alussa aloitteen 
SAG-yhteistyoryhman perustamiseksi. Yhteistyoryhman tehtava oli selvit
taa, kuinka kansalaisjiirjestoja voitaisiin kuulla entista paremmin ministeri
oiden valmistelutyon yhteydessa. Valtiovarainministerio asetti huhtikuussa 
2005 taman aloitteen pohjalta tyoryhman. Sen tarkoituksena oli tehda esitut
kimus mallien kehittamisesta kansalaisjarjestojen ja hallinnon valiseen yhteis

tyohon. 

Pilottihankkeen tehtavat olivat : 

1. selvittiia yhteistoimintaryhmien nykyisia hyvia kiiytantoja kansallisella ja 

kansainvalisella tasolla, 
2. valmistella luonnos yhteistoimintamallista tai -malleista, 
3. tehdii ehdotus mahdollisesta pilottihankkeeksi, jossa kehitettaisiin yhteis

toimintamalli suomen ruotsalaisten kansa laisjiirjestojen kuulemiseksi 



ministerioiden valmistelutyossa seka ehdotus pilottihankkeen ohjaus 
ryhmaksi, 

4. selvittaa pilottihankkeen kustannukset ja rahoitus. 

Tyoryhma keskusteli seka kansalaisjarjestojen etta hal linn on nakokulmasta 
toimivan kumppanuuden kriteerit tayttavan valmisteluprosessin periaatteista 
mm. kansainvalisten esimerkkien ja OECD:n puitteissa toteutetun kebitys
tyon pohjalta. Seuraavia viranomaisten ja kansalaisjiirjestojen valisen yhteis
tyon yleisia periaatteita, joita on kaytetty Kanadassa, katsottiin voitavan sovel
taa SAG:ssa: 

Itsenaisyys. Sekii viranomaiset etta vapaaehtoisjarjestbt tunnustavat 
toistensa itsenaisyyden ja sen, eWi niilla on erilainen toimivalta ja vastuu. 
Viranomaiset ovat vastuussa koko kansasta, kun taas jarjestbt ovat 
ensisijaisesti vastuussa omista jasenistaan. Vapaaehtoisjarjestoilla on sen 
vuoksi myos oikeus kyseenalaistaa poliittisia paatoksia. 

Keskinainen riippuvuus. Molemmat osapuolet tyoskentelevat 
samojen kysymysten parissa eri nakokulmista ja vaikuttavat siten 
toistensa toimintaan. Joitakin ongelmia ei pystyta edes ratkaisemaan 
tarkoituksenmukaisesti ilman molempien osapuolten yhteistyota. 

Vuoropuhelu. Vuoropuhelun tulee olla avointa, kunnioittavaa, asiallista, 
jatkuvaa ja luottamusta herattavaa. Luottamuksellisia tietoja ei leviteta. 

Yhteistyo. Osallistuminen ja sitoutuminen vahvistuvat, kun molemmat 
osapuolet tyoskentelevat saman asian puolesta. Toiminta tehostuu 
itsenaisten osapuolten valisen yhteistyon kautta. 

Vastuu kansalaisista. Molemmat osapuolet vastaavat tehdyista sopimuk
sista toisilleen, toimeksiantaj illeen ja kansalaisille. 

SAG-ybteistyoryhma perustettiin pilottihankkeen suositusten mukaisesti 
joulukuussa 2005. Rybmasta tuli valtiovarainministerion asettama tyoryhma, 
jonka jasenet edustivat sekii jarjestbja etta ministerioita ja jonka toimikausi oli 
lahes kolme vuotta. 

2.2 Rinnakkaiset prosessit 

SAG-yhteistyoryhman tyo kaynnistyi ybteydessa kansalaisvaikuttamisen poli
tiikkaohjelmaan. Hallituksen strategia-asiakirja 2003-2007 sisalsi nelja poli
tiikkaohjelmaa, joiden tarkoitus oli tehostaa hallinnonalojen valista yhteis-
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tyoHi priorisoiduilla politiikanaloi lla. Kansalaisvaikuttam is en politiikkaohjel
man, joka oli yksi neljasta politiikkaohjelmasta, tarkoitus oli edistaa aktiivista 
kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnal
lista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. 

Politiikkaohjelman yhteydessa toteutettiin useita hankkeita, selvityksia ja 
toimenpiteita, joilla on laheinen yhteys SAG:n tyohon. Naista voidaan main ita 
mm. seuraavat: 

Kuule kansalaista- valmistele viisaasti! -hanke. Hankkeessa jul kaistiin 
samanniminen kasikirja (Valtiovarainministerio 2005). Kasikirja 
on tarkoitettu virkamiehille, ja se sisaltaa kansalaisten kuulemisen 
paaperiaatteet yleisesti merkittavissa kysymyksissa. Lisaksi kasikirjassa 
annetaan esimerkkeja kansalaisten kuulemisesta valmistelutyon 
yhteydessa kunnissa ja ministerioissa. Hankkeen yhteydessa aloitettiin 
myos tyo kansalaisjarjestoyhteistyostrategioiden laatimiseksi neljassa 
pilottiministeriossa - ulkom inisteriossa, oikeusministeriossa, opetus
ministeriossa ja tyoministeriossa. Vuonna 2005 julkaistiin julkilausuma 
kansalaisten kuulemista koskevista periaatteista. Julkishallinto sitoutui 
Jaajasti julkilausumaan, kun kaikkien ministerioiden kansliapaallikot seka 
eraat kunnallishallinnon avainhenkilot allekirjoittivat sen. 

Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta, jonka tehtavana oli selvittaa 
julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan valista suhdetta. Toimikunta 
kokosi 25 ehdotusta siita, kuinka kansalaisjarjestojen toimintaedellytyksia 
voidaan parantaa. Ehdotuksiin sisaltyi muun muassa verkostoyliopiston 
perustaminen kansalaistoiminnan koulutusta varten, tuki vapaan 
sivistystyon kansalaisvaikuttamista edistaville opinto-ohjelmille seka 
kansalaisjiirjestojen sivistystyon voimavarojen lisaaminen. Lisaksi 
ehdotettiin, etta yhdistyslakia muutetaan ja pienten kansalaisjarjestojen 
kirjanpitovelvollisuutta yksinkertaistetaan jarjestojen toiminnan 
helpottamiseksi. 

Valtioneuvoston paatos kansalaisjarjestojen toimintaedellytysten 
edistamisesta. Oikeusministerio pyysi lokakuussa 2006 tohtori Pentti 
Arajarvea laatimaan ehdotuksen valtioneuvoston periaatepaatokseksi 
kansalaisjarjestojen toimintaedellytysten edistamisesta. Selvitysmies 
Arajarven tarkein tehtava oli maar itella yleishyodyll isen toiminnan 
paapiirteet ja asema. Periaatepaatoksessa, jonka valtioneuvosto hyvaksyi 
maaliskuussa 2007, edellytetaan mm. etta hallituksen esitysten 
laatimisohjeita tiiydennetiiiin siten, etta saiidosehdotusten vaikutusten 
arviointien tulee kattaa myos vaikutukset kansalaisjarjestoihin ja 
niiden talouteen. Lisiiksi jarjestot tulee ottaa huomioon arvioitaessa 



hallinnon ohjausjarjestelmia seka lainsaadannon ja paatoksenteon 
seurantamenettelya. 

HAVU-hanke. Oikeusministerio ja valtiovarainministerio kaynnistivat 
maaliskuussa 2008 hankkeen valtionhallinnon vuorovaikutuskaytantojen 
kehittamiseksi (HAVU). Oikeusmihisterion ja valtiovarainministerion 
yhteisen hankkeen tarkoitus on edistaa hyvan yhteistyo- ja 
vuorovaikutuskaytannon kehittamista hallinnossa. Hankkeessa 
kartoitetaan muun muassa ministerioiden kansalaisjarjestostrategioita ja 
parhaita yhteistyokaytantoja, joiden pohjalta laaditaan malleja ja ohjeita. 
Lisaksi kehitetaan oikeus- ja valtiovarainministerion omia kaytantoja, 
jotka liittyvat yhteistyohOn kansalaisten ja kansalaisjarjestojen kanssa ja 
niiden osallistumiseen. Hanke jatkuu helmikuun 2009 loppuun saakka. 

Oikeusministerion demokratiayksikon perustarninen. Vuonna 2007 
oikeusrninisteriossa perustettiin erityinen demokratian vastuualue. 
Vastuualue jatkaa tyota, joka aloitettiin kansalaisyhteiskunnan 
politiikkaohjelrnan puitteissa. Demokratian vastuualue toirnii muun 
muassa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan sihteeristona 
ja hallinnoi kahta portaalia: "otakantaa.fi" ja "kansanvalta.fi". Selvitys 
sahkoisen kuulemisen kehithimiseksi toteutettiin vuonna 2007. 

2.3 Tehtava 

Edistaiikseen kansalaisjarjestojen ja hallinnon valista yhteistyota valtiovarain
ministerio asetti joulukuussa 2005 SAG-yhteistyoryhman, jonka toimikausi 
kesti 30.9.2008 saakka. 

Ryhman tavoitteet maariteltiin seuraavasti: 

1. ruotsinkielisten jarjestojen kuulemisen edistaminen niiden kannalta 
merkityksellisissa kysymyksissa 

2. sellaisen yhteistyomallin luominen, jossa kansalaisjarjestoilla 
on mahdollisuus tulla kuulluiksi r iittavan varhaisessa vaiheess a 
valmistelutyota 

3. poikkihallinnollisen yhteist yon edistaminen kansalaisjarjestojen 
kuulemisessa. 
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Yhteistyoryhman tavoitteena oli 

1. laatia toimintaohjelma ryhmalle 
2. kartoittaa ministerioissa valmisteltavia asioita SAG:lle keskusteltavaksi 
3. toimia keskustelufoorumina ministerioiden ja jarjestojen valilHi 
4. laatia selvityksia SAG:n tyon tueksi 
5. jarjestaa kuulemisia asioista, joita SAG kasittelee 
6. kiiynnistaa ja kayda keskusteluja pitkan tahtaimen kysymyksista 

(tulevaisuusvuoropuhelu) 

2.4 Ryhman kokoonpano 

SAG:n puheenjohtajaksi nimettiin finanssineuvos Marja Granlund valtiova
rainministeriosta. Ryhman jaseniksi kutsuttiin: opetusneuvos fuha Arhin

miiki, opetusministerio, toiminnanjohtaja Boris Bjorklund, Finlands svenska 
socialforbund, paasihteeri Christian Brandt, Svenska Finlands folkting, toi
minnanjohtaja Tage Ginstrom, Svenska lantbruksproducenternas centralfor
bund, puheenjohtaja Sebastian Gripenberg, Finlands Svenska Ungdomsfor
bund, kansliapaallikko Christoffer Granholm, Svenska folkskolans vanner, yli
tarkastaja Maj Krogell-Haimi, oikeusministerio, toirninnanjohtaja Sonja Lon

den, Svenska horselforbundet r.f., ruotsinkielisen toiminnan johtaja Christel 

von Martens, Suomen Kuntaliitto, toiminnanjohtaja Christel Raunio, Fin lands 
Svenska Marthaforbund, ymparisti:ineuvos Sauli Rouhinen, ymparisti:iministe
rio, paatoimittaja Kerstin Stenius, STAKES - Sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittamiskeskus, hallitusneuvos Arto Sulonen, sisaasiainministerii:i, reb
tori Bjorn Wallen, Svenska Studiecentralen, kirjastotoimentarkastaja Barbro 

Wigell-Ryyniinen, opetusministerii:i, nuorisotoiminnan paallikki:i Orn Wit

ting, Suomen Punainen Risti. Christian Brandt ja Christel von Martens jaivat 
eliikkeelle tehtavistaan syksylla 2008 ja erosivat siten SAG:sta. Brandtin tilalle 
nimettiin paasihteeri Stefan Svenfors ja von Martensin tilalle johtaja Kristina 

Wikberg. 

Yhteistyoryhma valitsi Bjorn Wallenin ryhman varapuheenjohtajaksi ja 
Sebastian Gripenbergin sihteeriksi. John Seppanen on toiminut paaosan han
keen kestosta valtiovarainministeriossa ryhman toisena sihteerina. Tyi:iryhman 
kokouksiin ovat osallistuneet myi:is tiedottaja Pi Krogell-Magni ja julkaisu- ja 
koulutussuunnittelija Britt-Mari Blomberg Suomen Kuntaliitosta seka apulais
paasihteeri Viveca Lahti Svenska Finlands folktingista. 



2.5 Tyomuodot 

SAG:n tyon tavoitteina ovat olleet: 

paatoksentekoprosessien analysoiminen jakuvaaminen sit en, etta huomion 
kohteena on erityisesti lapinakyvyyden lisaaminen ja viranomaisten ja 
jarjestojen valisen vuorovaikutuksen parantaminen 
uusien yhteistyo- ja vuorovaikutustapojen loytaminen sekii 
yhteistyota ja kumppanuutta koskevan osaamisen Usaaminen virkamiesten 
ja jarjestojen keskuudessa. 

Ryhma on pyrkinyt saavuttamaan nama tavoitteet seuraavasti: 

analysoimalla kaynnissa olevia ja paattyneita valmisteluprosesseja 
sekii tekemalla tapaustutkimuksia. Ryhma toteutti kaksi laajaa 
tapaustutkimusta. Niista ensimmaisessa kasiteltiin uuden 
vammaislainsaadannon valmistelua ja toisessa Suomen kestavan 
kehityksen toimikuntaa. Molemmissa tapauksissa analysoitiin 
erityisesti yhteistoiminnan ja kuulemisen uusia muotoja ja menetelmia. 
Tapauksissa keskeista oli yhteistoiminnan verkostomainen organisointi. 

Niin sanottujen klusteriryhmien avulla tutkittiin lisaa tapauksia. Ryhmiin 
koottiin samalta toimialalta seka hallintoa etta kansalaisjarjestaja edusta
via SAG:n jasenia pohtimaan kuulemiseen liittyvia kysymyksia joiden
kin valmisteluprosessien yhteydessa. Ensirnmainen ryhrna keskittyi sosi
aalisektoriin ja laati raportin virkamiesten kanssa tehtyjen haastattelu
jen pohjalta. Haastatteluissa selvitettiin, kuiuka vuorovaikutus jiirjestojen 
kanssa oli organisoitu erilaisten valmisteluhankkeiden yhteydessa. Toinen 
ryhma tutki esimerkkitapausten avulla opetusministerion ja jarjestOjen 
valista vuorovaikutusta joissakin koulutus- ja nuorisokysymyksissa. 

tutustumalla Hihinnii kirjallisuustutkimusten avulla ns. pelisaanto
prosesseihin Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Virossa. Seminaarien 
"Tiedottamisesta vuorovaikutukseen" ja "Parempaa vuorovaikutusta 
- parempaa valmistelua" yhteydessa asiantuntijat ovat lisaksi esittaneet 
niikemyksia julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyosta 
Tanskassa, Virossa ja Ruotsissa. Yhdessa SAG:n kokouksessa esiteltiin 
Euroopan union in kuulemiseen ja avoimuuteen liittyva tyota. 

suunnittelemalla opinto-ohjelmia tai koulutusmoduuleja, jotka voivat 
sisaltya opinto-ohjelmiin. Svenska Studiecentralen toteutti kevaalla 
2008 koulutuspaketin viranomaisten ja kansalaisjarjestojen valisesta 
vuorovaikutuksesta. Se taydensi omaha osaltaan tiirkeiilla tavalla kerattyja 
kokemuksia. 
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SAG on kokoontunut yhteensa 25 kertaa. Liitteessa 1 on luettelo ulkopuoli
sista asiantuntijoista, joita on kuultu kokouksissa ja jotka ovat pitaneet esitel
mia kahdessa seminaarissa. 

SAG laati valiraportin (Valtiovarainministerio, tyoryhmamuistioita 2/2007), 
jonka tarkoituksena oli raportoida tulokset vuoden tyon jalkeen seka syste
matisoida jatkotyota. 



3 Lapinakyvyys ja tied on 
saatavuus 

Tiedon saatavuus on perusedellytys, jotta kansalaiset ja kansalaisjarjestot saa
vat itsensa kuulluiksi itselleen tarkeissa asioissa. 

OECD:n "Citizens as partners. Information, consultation and public par
ticipation in policy-making" -raportissa esitetaan kolme osallistumisen tasoa. 
Ensimmainen taso, tieto, merkitsee, etta valtio tuottaa ja tarjoaa tietoa kansa
laisille. Yhtaalta kyseessa on tiedon passiivinen saatavuus ja toisaalta aktiiviset 
toimenpiteet kansalaisi lle tiedottamiseksi, esimerkiksi julkisten asiakirjojen ja 
verkkosivujen saatavuus. Raportissa kuvataan tiedon kriteereja: sen tulee olla 
kattavaa, objektiivista, luotettavaa, merkityksellista, helposti saatavaa ja hel
posti ymmarrettavaa. Mallin seuraavat tasot ovat konsultaatio ja osallistumi
nen . Konsultaatiolla tulee olla selkeat tavoitteet ja saannot, jotka maarittelevat 
toiminnan puitteet ja sen, mitka ovat hallinnon velvollisuudet selvittaa kan
salaisten mielipiteiden hyodyntamista. Aktiivinen osallistuminen edellyttaa 
riittavasti aikaa ja joustavuutta uusien ideoiden ja ehdotusten kehittymiseen 
kansalaisten keskuudessa seka mekanismeja, joiden kautta ne suodattuvat toi
menpideohjelrnien muotoiluun. 

3.1 Keskeinen lainsaadanto 

Perustuslaki 
Suomessa hallinnon avoimuudella on pitkat ja kansainvalisesta nakokulmasta 
katsottuna syvalle ulottuvat perinteet. Perustuslaki sisaltaa julkisuusperiaat
teen, ja siina saadetaan seuraavaa: "Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat 
ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole valttamattomien 
syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julki
sesta asiakirjasta ja tallenteesta." Julkisuusperiaate tarkoittaa, etta viranomais
ten hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, ellei lailla ole toisin paatetty. Toi
sin sanoen periaatteena on, etta julkisuus muodostaa normin. Viranomaisten 
toimintaa koskevan tiedon saatavuus on osallistumisen perustavanlaatuinen 
muoto ja kaiken muun osallisturnisen edellytys. Valmisteluprosessien yhtey-
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dessa tuotetaan kuitenkin tyoaineistoa, joka on osana paatoksenteon perus
teita mutta, josta ei muodostu asiakirjoja juridisessa mielessa. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevassa laissa maarataan asiakirjo
jen julkisuudesta ja osapuolen oikeudesta tiedonsaantiin. Viranomaisten on 
mm., jollei salassapitosaannoksista muuta johdu, "pidettava saatavilla asia
kirjoja, joista selviavat tiedot: l) lainsaadannon uudistamista koskevan tyon 
kaynnistamisesta, sita koskevasta toimeksiannosta, asetetusta maaraajasta 
seka valmistelusta vastaavasta henkilosta; 2) valmisteilla olevista yleisesti 
merkittavia kysymyksia koskevista suunnitelmista, selvityksista ja ratkai
suista. Viranomaisen on pyydettaessa annettava suullisesti tai muulla sopi
valla tavalla tietoja asioiden kasittelyvaiheesta, esilla olevista vaihtoehdoista ja 
niiden vaikutusten arvioinneista seka asiaan liittyvista yksiloiden ja yhteisojen 
vaikutusmahdollisuuksista." 

Laki maaraa viranomaisen velvollisuudesta tuottaa ja levittaa tietoa: "Viran
omaisen on edistettava toimintansa avoimuutta ja tassa tarkoituksessa tarvit
taessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja seka tietoaineistoja palve
luistaan, ratkaisukaytannostaan, seka yhteiskuntaoloista ja niidenkehityksesta 
toimialallaan." Lisaksi on tarjottava tietoa yksiloiden ja yhteisojen oikeuksista 
ja velvollisuuksista toimialaan liittyvissa asioissa. 

Hallintolaki 
Hallintolaissa saadetaan hyvan hallinnon perusteista seka hallintoasioissa 
noudatettavasta menettelysta. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annet
tava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvaa neu
vontaa seka vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Laki 
maaraa, etta "viranomaisen on kaytettava asiallista, selkeaa ja ymmarrettavaa 
kielta". Lisaksi "viranomaisen on huolehdittava asian riittavasta ja asianmu
kaisesta selvittamisesta hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset t iedot 
seka selvitykset. Asianosaisen on esitettava selvitysta vaatimuksensa perus
teista. Asianosaisen on muutoinkin myotavaikutettava vireille panemansa 
asian selvittamiseen." Lisaksi maarataan, etta "asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensa asiasta seka antaa seli
tyksensa sellaisista vaatimuksista ja selvityksista, jotka saattavat vaikuttaa 
asian ratkaisuun". 

Kielilaki 
Lapinakyvyytta ja tiedonsaantia ajatellen myos kielilaki on merkityksellinen. 
Kielilaki koskee perustuslain mukaisia kansalliskielia, suomea ja ruotsia. Kie
lilain mukaan kaksikielisten viranomaisten ja kaksikielisten kuntien tulee tie
dottaa suomeksi ja ruotsiksi, eli tietoa on oltava tarjolla siten, etta molempien 
kieliryhmien tiedonsaantitarpeet tayttyvat. 



3.2 Nykytilanteen kuvaus 

Valtionvarainministerion hallinnon kehitHimisosasto toteutti vuonna 2007 
kyselyn, siitii miten kansalaisjiirjestot saavat tietoa meneilliiiin olevista hank
keista ja miten niitii kuullaan ministerioiden valmisteluprosessien yhteydessa. 
Vastauksissaan jiirjestot nimesiviit muun muassa seuraavat tietoliihteet kos
kien ministerioiden kiiynnissii olevia hankkeita: verkkosivut, ministerioi
den uutiskirjeet ja lehdistotiedotteet, yhteistyoverkostot, osallistumisen tyo
ryhmiin, muut jiirjestot, joukkotiedotusvii!ineet, ammatilliset aikakausleh
det, ministerioiden lehdet, seminaarit, koulutustilaisuudet ja henkilokohtaiset 
yhteydet virkamiehiin. 

Verkkosivut sekii jiirjestojen ja viranomaisten viiliset erilaiset yhteistyo
muodot ja verkostot ovat tutkimuksen mukaan erityisen tiirkeita jiirjestoille. 
Mon issa jiirjestoissii korostettiin myos oman aktiivisuuden merkitysta tiedon 
loytiimisessii. 

Tutkirnuksessa otettiin esille muun muassa valtioneuvoston hankerekisterin 
(HARE) kiiytto ministerioissii. Hankerekisteriin tulee periaatteessa koota tieto 
kaikista ministerioissa toteutettavista hankkeista. Tutkimus osoitti, etta suurin 
osa ministerioista on vienyt tietokantaan kaikki tai liihes kaikki hankkeensa. 
No in puolet kyselyyn vastanneista jiirjestoista ilmoitti tuntevansa hankerekis
terin tai kayttavansa sita. 

3.3 Nykytilanteen ongelmia 

Valmisteluprosessit ovat vaikeasti hahmotettavissa 

Tieto on yleensii hyvin saatavissa, mntta sen saatavuutta rajoittavat erilaiset 
ongelmat. Yksi suurimmista ongelmista liittyy vaikeuteen seurata valmistelu
prosessia alusta loppuun ja muodostaa looginen yleiskuva kiisiteltiivista kysy
myksistii. Tietoa on usein saatavilla uuden projektin aloitusvaiheessa. Jiirjes
toissii on kuitenkin koettu, etta alkuvaiheen jiilkeen valmistelun ajantasaisesta 
sisiillosta ja tulevasta kiisittelyprosessista on vaikea l6;1iia tietoa. Mahdollisuus 
muodostaa nopeasti kiisitys valmisteluprosessin sisallostii ennen omien kom
menttien ilmaisua tehostaa kuulemista kaikkien niikokulmasta. Jarjestot ovat 
myos korostaneet kuulemisen tai lausuntokierroksen jalkeen annettavaa pro
sessin jatkotoimenpiteita koskevan tiedon merkitystii. 

Verkkosivuilta poistetaan joissakin tapauksissa tietoa liian nopeasti, ja 
ruotsinkielisissa tiedoissa on puutteita 

Kaikilla ministerioilla on verkkosivuillaan tietoa ajankohtaisista hankkeista ja 
valmisteluprosesseista. Jarjestot ilmoittivat edella mainitussa tutkimuksessa, 



etta ministerioiden verkkosivujen erilainen rakenne vaikeuttaa kuitenkin tie
don loytamista. Ajankohtaiset asiat on helppo loytaa, mutta joissakin tapa
uksissa tietoa poistetaan ministerioiden verkkosivuilta aivan liian nopeasti. 
Lisaksi ministerioiden ruotsin- ja englanninkielisessa aineistossa on puut
teita. 

HARE-hankerekisteri ei toimi ruotsiksi 

Kartoituksessa kavi ilmi myos HARE-hankerekisterin erilaisia heikkouksia. 
Suurin osa ministerioiden hankkeista viedaan rekisteriin, mutta ajantasaista 
tietoa voi olla vaikea loytaa valmistelun aikana, koska HAREa ei valttamatta 
paiviteta jatkuvasti. Rekisterin hakutoiminnot koettiin myos puutteellisiksi. 
HARE ei toimi ruotsin eika englannin kielella. 

3.4 Toimenpide-ehdotuksia 

Ministerioiden verkkosivujen tulee olla vuorovaikutteisia ja niiden tulee 
tarjota yksityiskohtaista tietoa 

Verkkosivujen tulee antaa kiinnostuneille mahdollisuus perehtya asiaan ja 
tarjota lisatiedon lahteita. Ministerioiden verkkosivuilla esitetyn tiedon tulee 
olla ajantasaista, mutta sita ei saa poistaa liian nopeasti. Verkkosivuilla tulee 
ilmoittaa kysymyksesta vastaava virkamies. Sivujen tulee edistaa vuorovaiku
tusta esimerkiksi siten, etta kysymysten asettaminen ja palautteen antaminen 
on mahdollista. Yksi esimerkki on opetusministerion "virtuaalivirkamies", 
sivu, jonka kautta voi lahettaa palautetta. Sivulla todetaan etta: "Kaikki vir
tuaalivirkamiehen kautta tuleva palaute luetaan ja lahetetaan tarvittaessa tie
doksi asiasta vastaavalle virkamiehelle." Opetusministerio pyrkii vastaamaan 
kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Jotkin ministeriot rakentavat myos 
omia sivuja suurille hankkei lle ja mahdollistavat palautteen antamisen verk
kosivujen kautta. 

Valtioneuvoston hankerekisteria HAREa tulee kehittaa tiedonHihteena 

Osa edella hahmotelluista ongelmista voidaan korjata tehostamalla t ietotek
niikan kayttoa. HARE-hankerekisteri on tyokaluna hyodyllinen ja tehokas 
keino kerata tietoa ministerioiden ajankohtaisista prosesseista. Rekisterin aloi
tussivulla on luettelo kii.ynnissa olevista lausuntopyynnoista. SamaHa tavalla 
HAREn aloitussivulle voitaisiin koota tietoa ajankohtaisista kuulemistilai
suuksista. Strategioita HAREn ja ministerioiden verkkosivujen entista aktii
visemmaksi paivitykseksi tulee kehittaa. HAREsta tulee saada kayttoon ruot-



sinkielinen versio. Valmisteluprosessin seuraamisen lahes reaaliaikaisesti ver
kossa pitaisi periaatteessa olla mahdollista. 

Sahkoisen tiedonvalityksen menetelmia tulee kehittaa 

SAG-ryhma ehdottaa sahkopostitse lahetettavia uutiskirjeita helppona ja 
nopeana tapana valittaa tietoa. Tiedonkulkua voitaisiin parantaa myos siten, 
etta sahkoisten uutiskirjeiden tilaaminen tilaajaa kiinnostavista asioista olisi 
mahdollista. Toinen helppo mahdollisuus on lahethia automaattisesti viesti, 
kun kayttajaa kiinnostavaa verkkosivustoa paivitetaan. 

• Ministerioiden tulee jarjestaa saannollisesti kansalaisjarjestotapaamisia 

Kansalaisjarjestotapaamiset ovat yksinkertainen ja tehokas tapa koota suuri 
joukko yhteistyokumppaneita ja keskeisia sidosryhmia, kun halutaan tiedottaa 
ajankohtaisista tai kasiteltaviksi tulevista kysymyksista. Tapaamiset tarjoavat 
samalla tilaisuuden kerata palautetta ja kommentteja. 





4 Kuulemisen pelisaannot 
Laadultaan korkealuokkaisen valmistelutyon yksi edellytys on erilaisten etu
ja kansalaisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen ja ryhmien kytkeminen 
valmistelutyohOn niiden kannalta merkityksellisissa kysymyksissa. Erilaiset 
nakemykset ja vaihtoehdot sekii niiden seuraukset tulee ottaa huomioon ja 
niita tulee punnita, vaikka ne olisivat ristiriitaisia keskenaan tai vastakkaisia 
suhteessa tehtavan tavoitteisiin. Perinteisesti eri asianosaisten nakemykset on 
huomioitu lausuntokierroksella valmisteluprosessin loppuvaiheessa. Nykyi
sin sovelletaan useampia menetelmia, joiden tarkoituksena on saada erilaiset 
nakemykset ja intressit selville jo ennen valmistelua tai sen aikana. 

4.1 Kuulemisen eri muodot 

Ministeriot jarjestavat lausuntokierroksen ennen lopullista paatoksentekoa 
valmisteltaessa lakiesityksia ja valtioneuvoston paatoksia, joilla odotetaan ole
van laajoja seurausvaikutuksia. Valtioneuvoston hallituksen esitysten laati
misohjeiden (HELO) mukaisesti esitykseen liitetaan yhteenveto lausuntovasta
uksista. Esityksen perusteluosassa selostetaan lausuntovastausten paapiirteet. 
Siinii. perustellaan myos, miksi ehdotettuun paatokseen on paadytty, vaikka 
lausunnonantajat olisivat olleet toisella kannalla. 

Suurten ja periaatteellisesti tarkeiden valmisteluprosessien yhteydessa jar
jestetaan yha useammin kuulemistilaisuuksia. Niihin kutsutaan edustajia jar
jestoista, joiden katsotaan edustavan asiayhteydessii. merkittavia etuja ja asian
tuntemusta. Tiedotus-, keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia voidaan jii.rjestaa 
useissa vaiheissa valmisteluprosessin kuluessa. Lisaksi voidaan jii.rjestaa semi
naareja, joissa sekii. viranomaisten ettii eturyhmien edustajat kayttavat etukii
teen sovittuja puheenvuoroja. 

Lisaksi on olemassa esimerkkeja alueellisista ja paikallisista tiedotus- ja kuu
lemistilaisuuksista. Esimerkiksi opetusministerio jarjesti alueellisia keskuste
lutilaisuuksia uuden nuorisolainsaadannon seka taide- ja taiteilijapoliittisen 
ohjelman ja periaatepaatoksen valm istelun yhteydessa. 

Jarjestojen edustajia ja muita asiantuntijoita voidaan kytkea myos valmis
teluun liittyviin erilaisiin verkostoihin. Sen lisaksi on yleista, etta valmiste
luelin kutsuu jarjestoja esittamaan nakemyksiaan tyon kuluessa pidettii.vii n 
kokouksiin. 
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Uusi informaatio- ja viestintateknologia, mukaan lukien Internet, sahko
posti, matkapuhelintekniikka ja digitaalitelevisio, tarjoaa uusia mahdollisuuk
sia sahkoiseen kuulemiseen ja vuoropuheluun viranomaisten ja kansalaisten 
seka heidan yhteisojensa valilla. Ministeriot ovat rakentaneet kaynnissa ole
vien hankkeiden yhteydessa erityisesti kuulemiseen tarkoitettuja verkkosivuja, 
ja valtionhallinnolla on ajankohtaisia valmisteluprosesseja koskeva yhteinen 
"otakantaa.fi"-keskustelufoorumi. Jarjestot, kuten esimerkiksi kattojarjesto 
Suomen Nuorisoyhteistyo - Allianssi ry, ovat joissakin tapauksissa perusta
neet om ia verklmsivuja helpottaakseen mielipiteenmuodostusta omissa jasen
jarjestoissaan. 

Matkapuhelimia, sahk6postia ja digitaalitelevisiota kaytetaan lahinna tilan
teissa, joissa viranomaiset kartoittavat yksittaisten vastaajien vastauksia erityyp
pisilla kyselyilla. Nama tyokalut eivat mahdollista samanlaista kuulemista kuin 
edella mainitut keskustelufoorumit, joissa omia tai oman jarjeston nakemyksia 
ja intresseja voi verrata muiden vastaaviin ja osallistua siten yhteiseen mielipi
teen m uodostusprosessiin. 

Yhdessa valrnisteluprosessissa voidaan kayttaa useita erilaisia kuulemisme
netelmia rinnakkain. Uuden nuorisolain valmistelussa hyodynnettiin sahkoista 
kuulemista sekii valtioneuvoston "otakantaa.fi"-keskustelufoorumin ettii Alli
anssi ry:n ylHipitaman, nuorille suunnatun "valtikka.fi" -verkkosivuston kautta. 
Sen lisaksi jarjestettiin alueellisia keskustelutilaisuuksia seka tutkija- ja nuori
sojarjestotapaamisia. Kirjallisia lausuntoja saatiin 23 vastaajalta. Lakiehdotus
luonnoksen muutoksista annettiin selvitys valmistelun aikana kokouksissa ja 
ministeri6n verkkosivuilla. 

Kuulemisvaatimuksesta voidaan myos saataa laissa. Nuorisolaissa todetaan, 
etta valtioneuvoston joka neljas vuosi hyvaksyman lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittamisohjelman valrnistelussa tulee kuulla nuorisotyon ja -politiikan kes
keisia tahoja. Lisaksi nuorille tulee jarjestaa mahdollisuus osallistua paikallista 
ja alueellista nuorisoty6ta ja -politi ikkaa koskevien asioiden kasittelyyn. 

4.2 Nykyiset kuulemista koskevat ohjeet 

Valtionhallinnossa tapahtuvaa kuulemista koskevia suosituksia on esitetty 
erilaisissa julkaisuissa. Jaljempana on poimintoja kolmesta keskeisesta julkai
susta seka hallinnon yhteiset periaatteet kansalaisten kuulemiseen. 

4.2.1 Hallituksen esitysten laatimisohjeet 

Hallituksen esitysten laatimisohjeissa (oikeusministerion julkaisu 2004:4) 
kuvataan hallituksen esityksen rakenne. Ohjeiden mukaan asian valmistelua 
koskevasta esityksen osasta tulee kiiyda ilmi seuraa~at seikat: 



.... 

mitka eri toirnielimet ovat osallistuneet valmistelutyon eri vaiheisiin, seka 
niiden ehdotukset paapiirteiWiin 

mita lausunnonantajia valmistelun yhteydessa on kuultu, seka niiden 
lausuntojen paalinjat 

perustelut, miksi on paadytty ehdotettuun ratkaisuun vaikka 
lausunnonantajat ovat mahdollisesti olleet asiassa toisella kannalla. 

Esityksen tarpeettoman laajenemisen valttamiseksi lausuntojen sisaltoa ei 
selosteta yksityiskohtaisesti. Tassa esityksen osassa mainitaan myos lausunto
vastauksista laadittu yhteenveto. 

4.2.2 Saadosehdotusten vaikutusten arviointiohjeet 

Saadosehdotusten vaikutusten arviointiohjeet (oikeusministerion julkaisu 
2007:6) taydentavat hallituksen esitysten laatimisohjeita ja korvaavat aiemmat 
vaikutusten arviointiohjeet. julkaisussa laajennetaan yhteiskunnallisten vai
kutusten arviointi kattamaan myos kansalaisten asema yhteiskunnassa seka 
kansalaisyhteiskunnan toiminta. Taustalla on vaatimus huomioida kansa
laisjarjestojen asema hallituksen esitysten laatimisohjeissa (Valtioneuvoston 
periaatepaatos kansalaisjarjestojen toimintaedellytysten edistamisesta, oikeus
ministerion jul kaisu 2007:4). Saadosehdotusten vaikutusten arviointiohjeissa 
todetaan muun muassa seuraavaa: 

• Kuulemista ei tule rajoittaa vain tavanomaiseen lausuntovaiheeseen, 
vaan kuulemista ja sidosryhmien asiantuntemusta tulee hyodyntaa koko 
valmistelun ajan. 

Lausuntopyynnoissa voidaan kiinnittaa erityista huomiota vaikutusten 
arviointiin ja pyytaa lausunnonantajilta nakemyksia ehdotuksen 
vaikutuksista. 

Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen ja arviointi parantavat 
eri sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua valmisteluun. Nama voivat 
osaltaan tarjota valmistelun kan nalta olennaista tietoa vaikutuksista. 

Tieto suunnitelluista muutoksista ja niiden vaikutuksista auttaa 
eri kohderyhmia valmistautumaan muutoksiin ja helpottaa 
taytantoonpanotyota. 
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Vaikutusten arviointi ja arvioinnin tulosten avoin eslttaminen lisaavat 
valmistelun ja paatoksenteon avoimuutta ja siten myos Juottamusta 
paatoksentekoon. 

4.2.3 Kuule kansalaista- valmistele viisaasti! 

Kasikirja Kuule kansalaista - valmistele viisaasti (Valtiovarainministerio 
2005) kasittelee hyvan kuulemisen yleisia periaatteita. Kasikirjassa todetaan, 
etta kuulemisen tulee olla mahdollisimman kattavaa ja tapahtua laadukkaasti, 
mika vaatii kuulemisen suunnittelua valmisteluvaiheessa ja kuulemisen huo
lellista toteuttamista. Kasikirjassa hyviille kuulemiselle esitetaan esimerkiksi 
seuraavat tunnusmerkit: 

Tietoa val mistelusta tulee oil a helposti saatavilla, esimerkiksi verkkosivuilla. 
Tamii koskee seka asiakirjoja etta virkamiesten yhteystietoja. 

Valmisteltavasta asiasta on oltava saatavilla lyhyt yhteenveto, josta selviavat 

paakohdat. 

Keskeiset ongelmat ja kysymykset voi olla hyvii listata lcysymysmuotoon, 
jotta niihin on helppo ottaa kantaa. 

Jos lausuntoa joudutaan pyytamaan kesaaikaan, tulisi lausuntoajan olla 
tavanomaista pidempi. 

Kuulemisen pitaa olla mahdollista suomen ja ruotsin kielella valtion 
viranomaisissa ja kaksikielisissa kunnissa. 

Kuulemisessa ilmaistujen kannanottojen tulee kayda ilmi virallisesti 
laaditusta yhteenvedosta, ja myos yksittaisten lausuntojen tulee olla 
saatavilla. 

Kuulemisen arvioinnin pitiiii olla osa valmistelun arviointia. 

Kiisikirjassa on lisiiksi esimerkkeja kuulemisen eri muodoista sekii kan
salaisten kuulemista koskevat hallinnon yhteiset periaatteet, jotka kaikkien 
ministerii:iiden kansliapiiiilliki:it, Suomen kuntaliiton toimitusjohtaja ja viisi 
kaupunginjohtajaa allekirjoittivat kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman 
yhteydessa (tietoruutu 1). 



Tietoruutu 1. Hallinnon yhteiset periaatteet kansalaisten kuulemiseen 

Hallinnon yhteiset periaat teet kansalaisten kuulemiseen 

Sitoutuminen 
Virkamiesjohdon ja virkamiesten sitoutuminen kansalaisten kuulemiseen on 
tarkeaa ka ikilla hallinnon tasoilla. 

Resurssit 
Kansa laisten kuulemiseen on varattava riittavasti aikaa. Organisaation tulee 
suunnitella kuuleminen ja jarjestaa sille riittava budjetointi. 

A;oitus 
Kansalais1a on kuultava riiWivan aika1sessa vaiheessa valmisteluprosessia, jol
loin aitoon vaikuttamiseen on viela mahdollisuus. 

Avoimuus 
Hallinnon tiedon on oltava tasapuohsta, helpost1 saatav1llaja mahdollisimman 

taydellista. 

Selkeys 
Kuulemisessa on selkeasti kerrottava, mihm asiassa on mahdollisuus vaikuttaa 
Ja kenelle paatoksenteko kuuluu. 

Kottavuus 
Kuulemisessa on huolehdittava kattavuudesta Ja siita, etta eri kuulemistapoja 
hyodynnetaan monipuolisesti asian laajuuden ja merkityksen mukaan. 

Koordmaotio 
Hallin non on yhteensovitettava kuulemiset niin, etta asiat kasitellaan riittavan 

suurina kokonaisuuksina. 

Vaikuttavuus JD vastuu 
Hall innon vastuulla on huolehtia, etta kansalaisten eslttamat mielipiteet hyo
dynnetaan valmistelussa. 

Arviointi 
Kuulemisen onnistumista on seurattava Ja arvioitava. 

Kuule kansalaista - valmistele viisaasti! Valtiovarain min isterio 2005. 



4.3 Kuulemisen seuranta ja arviointi 

Citizens as Partners -julkaisussa (OECD 2001) todetaan, etta OECD:n jasen
maissa valtion ja kansalaisten valisen suhteen vahvistamiseen tahtaavien 
panostusten ja naiden panostusten vaikutusten arviointipyrkimysten valilla 
on silmiinpistava epatasapaino. Arviointikapasiteetin parantamiseen kohdis
tuneesta kiinnostuksesta huolimatta yksikaan jasen maa ei arvioinut julkai
sun ajankohtana jarjestelmallisesti tiedon saatavuuden, kansalaispalautteen, 
kuulemisen tai aktiivisen osallistumisen parantamiseen tahtaavien panostus
ten vaikutuksia. 

Suomalaisessa valtionhallinnossakaan kuulemista ei seurata jarjestelmalli
sesti. Valtiovarainministerion hallinnon kehittiimisosasto on kuitenkin lahet
tanyt vuosina 2005-2007 kaksi kyselya ministerioille ja yhden kansalaisjar
jestoille. Kyselyiden tarkoituksena oli selvittaa, mita ministeriot ovat tehneet 
kehittiiakseen kansalaisten ja kansalaisjiirjestojen kuulemista seka millaiseksi 
kansalaisjarjestot kokevat valtionhallinnon kuulemiskaytiinnot. Kyselyssa sel
vitettiin mm. miten ministeriot kayttavat valtioneuvoston HARE-hankerekis
teria, miten tietoa on saatavissa ministerioiden verkkosivuilla, lausuntokier
rosten maaraan lausuntopyyntoihin vastaarniselle varattuun aikaan ja yhteen
vetojen julkaisuun. 

4.4 Nykytilanteen ongelmia 

Aiemmin kasitellyista valmisteluprosessien kuulemisohjeista huolimatta SAG 
on voinut tyossaan todeta seuraavat ongelmat: 

Lyhyet vastausajat ja puutteellisesti jarjestetyt kuulemistilaisuudet 

Eraat kuulemiseen liittyvat ongelmat ovat oiJeet toistuva aihe SAG:n kokouk
sissa ja tapaustutkimuksissa. Lausuntopyynnot ja kutsut kuulemistilaisuuksiin 
voidaan lahettaa niin myohaisessa vaiheessa, ettei kansalaisjarjestoissa ehdita 
valrnistautua tai neuvotella oman jarjeston sisalla. Kokemuksia on myos osal
listujamaaraan nahden liian suurista kuulemistilaisuuksista, joissa kaikkien 
osapuolien kunnollinen kuuleminen tai todellinen vuoropuhelu ei ole mah
dollista. Puutteellisesti jarjestetyt kuulemistilaisuudet rajoittavat kuulemisen 
laatua ja voivat saada aikaan sellaisen kasityksen, etta kuuleminen on enem
mankin symbolista kuin hyotysuuntautunutta. 

Valtiovarainministerion kyselyista kay ilmi, etta lausuntojen vastausajat 
vaihtelevat paljon eri ministerioiden vaillla. Kansalaisjarjestojen taholta tode
taan, etta vastausajat ovat kylla pidentyneet, mutta lausuntokierrokset ajoittuvat 
edelleen liian myohaiseen vaiheeseen valrnisteluprosessissa. Lisaksi lausunto
kierrokset osuvat liian usein kesakaudelle, jolloin kansalaisjarjestoilla on taval
lista vahaisemmat mahdollisuudet kasitella asioita ja kirjoittaa Iausuntoja. 



Epavarmuus kuulemisen edustavuudesta 

Kansalaisjarjestoissa ollaan usein epavarmoja siita, kuinka eri jarjestoja vali
taan kuultaviksi ja kuinka valintaa perustelJaan edustavuuden ja yksittaista 
aihealuetta koskevan tarpeeksi monipuolisen nakemyksen kannalta. 

• Puutteellinen tietous siita, kuinka kuuleminen otetaan huomioon 
valmistelussa ja paatoksenteossa 

Kansalaisjarjestojen kokemukset kuulluiksi tulemisesta vaihtelevat suuresti. 
Pienilla jarjestoilla voi olla tarve tulia viranomaisten kuulemiksi nykyista 
useammin, kun taas toisissa jarjestoissa voidaan kokea, etta heille lahetetaan 
kyselyja liiankin usein. Yhteista kansalaisjarjestoille vaikuttaa olevan tunne 
siita, etta on vaikea saada selville, miten kuuleminen otetaan huomioon jatko
valmistelussa. Tiedottamisessa kuulemisen vaikutuksista on ilmiselvasti puut
teita. 

Kuulemiskaytannon ja tiedon saatavuuden semanta puuttuu 

Kuulemisen seuranta ja arviointi liittyvat laheisesti yhteen lapinakyvyytta 
koskevien kysymysten kanssa. Nykyisin kuulemisen arviointia tapahtuu kor
keintaan muun seurannan osana. Tama vaikeuttaa ministerioissa kuulemi
sen ja vuorovaikutuksen laadun rakentamista pitkiilla aikavalilla. Nykyista 
saannollisempi seuranta olisi tarpeen, jos haluttaisiin arvioida, mita entista 
lapinakyvampaan valtionhallintoon tai parempaan kuulemiskaytantoon tah
taavilla panostuksilla on saavutettu. SAG on kayttanyt tyossaan apuna erilai
sia tapaustutkimuksia, jotka ovat olleet valaisevia. :Kiiden perusteella on kui
tenkin vaikea tehda yleispatevia johtopaatoksia kuulemisesta ja tiedon saa
tavuudesta valtionhallinnossa. Tapaustutkimusten lisaksi SAG on toimikau
tensa aikana, seminaarien, koulutusmoduulien ja kokousten yhteydessa saanut 
kayttoonsa suuren joukon asiantuntijalausumia, mika on auttanut hahmotta
maan keskeisisa ongelmia. Valtiovarainministerion kyselyt ovat myos olleet 
hyva tiedonlahde. Yleisesti ottaen alueella vallitsee kuitenkin empirian puute. 
Jotta hyva vuorovaikutuskaytanto voitaisiin tunnistaa, tarvittaisiin enemman 
jarjestelmallista seurantaa ja koordinointia. 

Kuulemiselle ei ole olemassa yleisohjeita 

SAG:n kuulemista koskevissa tapaustutkimuksissa kavi ilmi, etteivat virka
miehet ole aina tietoisia olemassa olevista kuulemisohjeista. Aiemmin mai
nitut oikeusministerion julkaisut eivat kasittele suoranaisesti kuulemisen laa
tua, vaan ennemminkin 1) sita, kuinka kuuleminen ja yhteistyo sidosryhmien 
kanssa selostetaan hallituksen esityksissa seka 2) kuulemista ehdotuksen vai-
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kutusten arvioinnin osana. Kuule kansalaista - valmistele viisaasti keskittyy 
nimenomaan kuulemiseen, mutta on rakennettu siten, ettei se toimi kuulemis
prosesseja suunnittelevien virkarniesten suoranaisena tarkistuslistana. Kasikir
jan periaatteet ovat luonteeltaan suosittelevia, eivat sitovia. SAG:n tapaustutki
mukset osoittavat, etteivat virkamiehet valttamatta edes tunne kasikirjaa. 

Ministerioiden kuulemiskaytannon edetla mainituista puutteista huolimatta 
SAG:n tapaustutkimuksissa on ilmaistu esimerkkeja myos valmisteluproses
seista, joissa on kaytetty hyvia ja monipuolisia kuulemismenetelmia. Valtiova
rainministerion kyselyt eivat myoskaan osoita alueetla tapahtuneen heikenty
mista, vaan pikemminkin parannusta lausuntojen vastausaikojen osalta. Kuu
lem isen laatu vaikuttaa kuiten kin vaihtelevan suuresti. Kansalaisjarjestojen 
kuulemiseen kaytetiian osaksi hyvia menetelmia, mutta kuulemisen toteutuk
sessa on myos selkeita puutteita. 

4.5 Toimenpide-ehdotukset 

• Kuulemista tulee valmistella konkreettisesti ja siten, etta voidaan taata 
riittavat vastausajat ja hyvin jii.rjestetyt kuulemistilaisuudet 

Kuulemisen tulee aina hyodyttaa valmisteluprosessia ja toimia tiedonlah
teena seka valmistelevalle elimelle etta sidosryhmille. Tiimii asettaa tiettyja 
vaatimuksia sekii kirjallisen etta suullisen kuulemisen suunnittelulle ja toteu
tuksetle. Liian myohaisessa vaiheessa Hihetettyja kutsuja ja lausuntopyyntojii 
tulee valttaa. Euroopan komission yhteistoimintaa ja vuoropuhelua koskevissa 
vahimmaisnormeissa mainitaan pyrkimys siihen, etta kirjatlisille lausunnoille 
taataan vahintaan kahdeksan viikon vastausaika ja tieto kokouksista lahete
taan viimeistaan 20 tyopii ivaii etukiiteen. OECD ilmoittaa Uuden-Seelannin, 
lson-Britannian, Ruotsin ja Sveitsin maiksi, joissa 12 viikon vastausaika on 
kirjallisten lausuntojen standardi (OECD 2007). SAG:n mukaan myos Suo
messa tulisi noudattaa johdonmukaisesti vahintaan 8-12 viikon vastausaikoja. 
Tata lyhyempien vastausaikojen tulisi olla poikkeus, joka pitaa aina perustetla. 
Kesakaudella vastausaikoja pitaisi pidentaa entisestaan. 

Osallistujamaaraltaan suuria kuulemistilaisuuksia tulisi valttaa. Esityksia 
voidaan lyhentaa ja keskusteluja pidentaa, kun tausta-aineistot jaetaan aikai
sessa vaiheessa ennen kuulemista. Kuulemistilaisuuksien yhteydessii osallistu
jille tulisi myos antaa mahdollisuus kirjallisiin taydennyksiin. 

Aikaisen kuulemisen ja tyoryhmien kautta osallistumisen tulee yleistya 
ministerioiden kansalaisjarjestoyhteistyon menetelmina 

Jotta vaikuttaminen olisi todellista ja vuoropuhelu rakentavaa, kuuleminen 
tulisi toteuttaa jo aikaisessa valmisteluvaiheessa. Erilaisia kuulemismenetel
mia tulee aina punnita, sarnoin mahdollisuutta hyodyntaa yhdessii. valmiste-



luprosessissa useita eri kuulemismenetelmiii. Kansalaisjiirjesti:it ovat korosta
neet tyoryhmissii osallistumisen merkityst ii. Lausunnot, kuulemistilaisuudet 
tai siihkoinen kuuleminen eiviit voi korvata vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa, 
jota osallistuminen tyoryhmiin tuo mukanaan. Aikainen kuulerninen ei sulje 
pois lausuntokierrosta valmistelun myi:ihemmiissii vaiheessa. 

Kuulemisen tarkoitus ja kuultavien valinta tulee perustella 

Kaikkien kuulemismuotojen yhteydessa tulee selvittiia mahdollisimman pit
ka lle, mika on kuulemisen tarkoitus, mista aihealueista erityisesti halutaan 
saada nakokohtia ja mihin kuulemisella voidaan vaikuttaa. Joissakin tapauk
sissa voidaan kayttiia valmiita kysymyksiii vastaamisen helpottamiseen ja vas
tausten analysoimiseen. 

Myos kuultavien valinta tulisi pystyii perustelemaan lyhyesti ja erityishuo
miota t ulisi kiinnittiia siihen, ettei kuulemista rajoiteta ainoastaan suuriin kat
tojarjestoihin tai jarjestoihin, joita ministerio yleensakin kuulee. Myos pienet 
jiirjestot, paikalliset ja alueelliset jarjestot, ruotsinkieliset jarjestot ja erilaiset 
vahemmistojarjestot tulisi huomioida edustavuuden ja riittavan monien nako
kohtien kokoamisen kannalta. Kuulemisen yhteydessa vastaajia voidaan myos 
pyytaa ilmoittamaan muita tahoja tai henkiloita, joiden mielipidettii pitaisi 
kysya. Valittujen tahojen perusteleminen voi myi:is auttaa valmistelijoita sel
vittiimaiin kuulemisen tarkoitusta. 

Kansalaisjarjestoille ja yleisolle tulee tiedottaa siita, kuinka kuuleminen 
on vaikuttanut valmisteluun ja paatoksentekoon 

Hyvaan hallintotapaan kuuluu, etta seka kirjallisesta, suullisesta etta sahki:ii
sesta kuulemisesta tehdaan aina yhteenveto. Yhteenvetojen tulisi lisiiksi olla 
julkisesti saatavilla, jane tulisi antaa tiedoksi vastaajil le. Yhteenvedoista, hal
lituksen esityksista tai muusta viesti nnasta tulisi aina ilmeta, kuinka kuulemi
nen on vaikuttanut valmisteluun ja paatoksentekoon. Jlmaistujen nakokanto
jen perusteel la mahdollisesti tehdyt muutokset tulisi perustella. Lisaksi tulisi 
perustella, miksi kuuleminen ei mahdollisesti johtanut muutoksiin. Valrnis
teluprosessin tulevat vaiheet tulisi mahdollisuuksien mukaan selvittaa erityi
sesti silloin, kun kuuleminen tapahtuu aikaisessa valmisteluvaiheessa. 

Ministerioiden tulee nimeta vastuuvirkamiehia suunnittelemaan ja 
seuraamaan vuorovaikutusta 

Hyvin suunnitellut, tarkoituksenmukaiset ja hyvin toteutetut kuulemisproses
sit vaativat seka osaamista etta henkilostoresursseja. Kokemukseen perustuvaa 
tietoa kuulemisen eri nakokohdista tulee sen vuoksi pitaa itsessiian osaamis
alueena. Tehtavaan nimettyjen vuorovaikutussuunnittelijoiden tulee hoitaa 

35 



kuulemisen seurantaa ministerioissa seka osittain myos neuvontaa ja suunnit
telua kuulemisprosessien yhteydessa. 

Nimetyn vuorovaikutussuunnittelijan tulisi koota tietoa oman minister ion 
kuulemisprosesseista, esimerkiksi lausuntojen vastausajoista, muista ministeri
ossa kaytetyista kuulemismenetelmista seka laajuudesta ja tavasta, jolla ministe
rio on tiedottanut asioista valmistelun aikana. Vuorovaikutussuunnittelija olisi 
myos luonnollinen palautekanava asioissa, jotka koskevat kuulemista ja tiedon 
saatavuutta. Vaikka kuulemisen paavastuu on valmistelevalla virkamiehella, 
vuorovaikutussuunnittelijalla voisi olla neuvoa-antava rooli kuulemisproses
sien ja tiedotustilaisuuksien suunnittelussa. Osallistumi nen konkreettiseen 
suunnitteluun varmistaisi, etta seurannan tuloksia hyodynnetaan kaytannon 
valmistelutyossa. 

Kuulemisesta, t iedon saatavuudesta ja sidosryhmilta ja kansalaisilta saa
dusta palautteesta eri ministerioissa voitaisiin laatia vuosittaisia yhteenvetoja. 
Ministerioissa kuulemisesta vuosittain laadittavat kirjalliset raportit loisivat 
avoimuutta ministerioiden menettelytapoihin ja toimisivat arviointien ja paran
nustoimenpiteiden vertailupohjana. 

Vuorovaikutusasioista vastaavia nimettyja hen kilo ita on muun muassa val
tionhallinnossa Isossa-Britanniassa ja Virossa seka kunnallishallinnossa mm. 
Helsingin ja Tampereen kaupungeissa (tietoruudut 2 ja 3). 

Tietoruutu 2. Vuorovaikutussuunnittelijat lsossa-Britanniassa 

Vuorovaikutussuunnittelijat lsossa-Britanniassa 

lson-Britannian ministerii:iissa toimii nimettyja vuorovaikutussuunnittelijoita (con
sultation co-ordinator), joiden tehtavana on valvoa kuulemisohjeiden noudatta
mista, seurata oman ministerion kuu lemiskaytanti:ia ja toimia kuulemisia toteutta
vien virkamiesten neuvonantajina. Vuorovaikutussuunnittelijoiden tehtavat koh
distuvat kirjalliseen kuulemiseen eli lausuntoihin. 

Ministerii:iiden vuorovaikutussuunnittelijat muodostavat verkoston, jota valvoo 
Better Regulation Executive, jolla on poikkihallinnollinen vastuu saantelyn kehit
tamisesta valtionhallinnossa. Verkosto kokoontuu saannollisesti helpottaakseen 
hyvan kaytanni:in levittamista. 

Vuorova ikutussuunnittelijan tehtava ei ole kokoaikatoimi, vaan se muodostaa 
yleensa osuuden, joka on kolmasosasta puoleen kokonaistyi:iajasta. Myos osallis
tuminen kuulemisten konkreettiseen suunnitteluun vaihtelee. Poikkihallinnolli
nen seuranta rajataan seuraamaan kirjallisten lausuntojen 12 viikon vastausajan 
vaatimuksen noudattamista. Better Regulation Executive on raportoinut vuosit
tain maarallista tietoa kirjallisista lausunnoista seka esimerkkeja eri ministerioiden 
hyvista kaytannoista. 



Tietoruutu 3. Vuorovaikutussuunnittelijat suomalaisissa kunnissa 

Vuorovaikutussuunnittelijat suomalaisissa kunnissa 

Seka Helsingissa etta Tampereella on vuorovaikutussuunnittelijoiden toimia. Hel
singissa vuorovaikutussuunnittelijat toimivat kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
vastaavat yhdessa kaupunkisuunnittelijoiden kanssa vuorovaikutuksen ja tiedo
tuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtaviin kuuluu vuorovaikutuskaytan
tojen yleinen kehittaminen, mutta myos kaytannon tehtavia, kuten asukasiltojen 
jarjestaminen. Lisaksi vuorovaikutussuunnittelijat tekevat verkkosivuihin ja Kau
punkisuunnittelu-lehteen liittyvaa yhteistyota kaupunkisuunnitteluviraston vies
tintayksikon kanssa. Asukkaiden mielipiteet kasitellaan tarkasti ja valitetaan kau
punkisuunnittelulautakunnalle. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnossa toimii kuntademokratiayksikko, 
jonka tehtavana on parantaa kunnan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. 
Kaupungin vuorovaikutussuunnittelijat tyoskentelevat tassa yksikossa ja vastaa
vat Lansi- ja Etela-Tampereella toimivien Alue-Aivari-yhteistyoelinten toiminnasta. 
Yhteistyoelimet koostuvat asukkaista, yhdistyksista ja muista toimijoista, joita 
viranomais- ja asiantuntijaverkostot avustavat kasiteltaessa alueen asioita. Lansi
Tampereen yhteistyoelin laati ensimmaisena toimintavuotenaan 2007 raportin 
palveluverkoston kehittamisesta. 

Kuntademokratiayksikko yllapitaa lisaksi Valma-valmistelufoorumia, joka antaa 
kayttajalle mahdollisuuden kommentoida eri lautakunnissa kasittelyssa olevia asi
oita. Mielipiteet lahetetaan edelleen vastaaville valmistelijoille, ja kayttajalla on 
mahdollisuus saada sahkopostilahetyksia valinnaisten aihealueiden tulevista asi
oista. Verkkosivuston materiaalipankissa on yhteenvetoja aiemmin kasiteltyihin 
asioihin esitetyista kommenteista. Sivustolla on myos "valmanakka", josta kay ilmi 
eri luottamuselinten tulevien kokousten paivamaarat. Kaupungin verkkosivusto lla 
on linkki kansalaiskioskiin . Siella kuntalaiset voivat esittaa lyhyita kysymyksia, joi
hin vastuulliset virkamiehet vastaavat. 

Kuulemisen jarjestamisesta tulee laatia entista konkreettisempia ohjeita 

Kuulemisen jarjestamisesta tulee olla saatavilla konkreettiset ohjeet, jotka on 
koottu riittavan suppeaksi tarkistuslistaksi. Tarkistuslistan tulee voida toimia 
kaytannon apuvalineena kuulemisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietyt 
avainkriteerit voisivat lisaksi olla luonteeltaan sitovia, jotta ohjeet kytkettai
siin entista tehokkaammin valmisteluprosesseihin. Lausuntopyynnon yhtey
dessa voitaisiin viitata aina konkreettiseen ja suhteellisen suppeaan tarkistus
listaan, mika lisaisi menettelytavan lapinakyvyytta ja osoittaisi, etta kuulemi
sen hyvia perusteita noudatetaan. Kuulemisen tarkistuslistan ei pida rajoit tua 
ainoastaan kirjalliseen kuulemiseen. SAG on kiinnittanyt kuulemisissa huo
miota muutamiin keskeisiin nakokohtiin, joiden tulisi sisaltya tallaiseen tar
kistuslistaan (tietoruutu 4). Tietoruutu 5 sisaltaa neuvoja kuulemistilaisuuk
sien jarjestamiseksi toimintarajoitteita silmalla pitaen. 
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lsossa-Britanniassa kuulemista koskevat ohjeet on koottu Code of Practice 

on Consultation -julkaisuun (Better Regulation Executive 2008). Julkaisussa on 
luettelomainen yhteenveto kuulernisen ohjeista seitseman paakriteerin mukaan 
jaoteltuna. Ohjeet otettiin kayttoon vuonna 2001, ja ne tarkistettiin toisen ker
ran kuulemista valtionhallinnossa koskevan laajan selonteon jiilkeen. Ohjeissa 
keskitytaan kirjalliseen kuulemiseen eli lausuntoihin. Aiemmin kasiteltyjen 
ohjeiden lisaksi hyvia ehdotuksia kuulemisohjeiksi loytyy myos Kuule kansa
laista -hankkeen loppuraportista (Valtiovarainministerion tyoryhmamuisti
oita 2001). 

Tietoruutu 4. Kiiytiinniin neuvoja kuulemiseen 

Kaytannon neuvoja kuulemiseen 

1. Sidosryhmien kuuleminen tulisi mielellaan toteuttaa jo aikaisessa va lmisteluvai
heessa, jolloin vaikutusmahdollisuuksia vie Ia on. Kuulemisen tarkoituksenmukai
suutta ajatellen eri kuulemismenetelmia tulisi aina punnita. 

2. Kuulemisessa pitaa turvata aihepiirin hyva edustavuus. Kuuleminen ei saa auto
maattisesti rajoittua vain suuriin jarjestoihin tai tahoihin, joita yleensa kuullaan. 

3. Kuulem1sen yhteydessa tulee aina selventaa kuulemisen tarkoitus, mahdolli 
set aihealueet, joilla vastaajien mielipiteilla ja kokemuksilla on erityinen merki
tys, yhteystiedot kysymyksia ja kommentteja varten seka aikataulut valmistelun 

jatkon osalta. 

4. Kuuleminen voidaan toteuttaa usein valmiiden kysymysten avulla, jotka hel
pottavat seka vastaamista etta vastausten analysointia . Tilaa on syyta varata myos 
vapaasti muotoiluille vastauksille. Myos suullis1a kuulemistilaisuuksia voidaan val
mistella valmiiden kysymysten avulla. 

5. Suulhsissa kuulemistila1suuksissa tulee ama mahdolhstaa aito keskustelu, jol
loin niiden osallistujamaara ei saa olla liian suuri. Osallistujat voidaan esimerkiksi 
jakaa pienempiin ryhmiin . Esityksia voidaan lyhentaaja keskusteluja pidentaa, kun 
tarvittava materiaali annetaan osallistujille tiedoksi etukateen ja riittavan hyvissa 
ajoin. Suullisten kuulemistilalsuuksien yhteydessa s1dosryhmille tulisi antaa mah
dollisuus kirjallisiin taydennyksiin. 

6. Lausuntopyynnoille tulee normaahtapauksissa varata vahintaan 8-12 vi ikon vas
tausaika, kesajaksolla yleensa vielakin p1dempi. Myos kuulemistilaisuuksiin lahete
tyissa kutsuissa tulee antaa osallistujille riittavasti aikaa valmistautumiseen. 

7. Kuuleminen tulee a ina dokumentoida. Sidosryhmille Ja yleisolle tulisi a ina ilmoit· 
taa tiedoksiannoilla ja julkisesti saatavilla yhteenvedoilla kuulemisen vaikutuksista 
jatkokasittelyyn ja paatoksentekoon. 
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"Otakantaa.fi"-foorumia tulee kehittiili. soveltumaan paremmin 
kansalaisjarjesti:ijen kuulemiseen 

Sabkoisen kuulemisen menetelmat tarjoavat mahdollisuuksia kerata suhteel
lisen tehokkaasti mielipiteiHi ja kommentteja valmisteltavista asioista. Sah
koista kuulemista on sovellettu hallinnossa jonkin aikaa. Yksi esimerkki on 
keskustelufoorumi "otakantaa.fi''. Tiimii menetelma soveltuu SAG:n mukaan 
erityisesti yksitti:iisten kansalaisten kuulemiseen heihin suoraan vaikutta
vissa asioissa. Taman tyyppisen kuulemisen soveltaminen suuremmissa ja 
monimutkaisemmissa kysymyksissii on haastavampaa. Sahki:iinen kuulemi
nen "otakantaa.fi"-foorumin kautta ei kuitenkaan nykyisessii muodossaan ole 
tarkoituksenmukainen menetelmii jiirjestojen kuulemisessa - etenkaiin, kun 
pyritaiin hyodynHimaan jarjestojen omien alojensa asiantuntemusta valmiste
luprosessien yhteydessii. Tarvitaan foorumi, johon jiirjestOt voisivat rekisteroi
tyii ja siten ottaa kantaa kasiteltavina oleviin kysymyksiin. 

Euroopan komissio on perustanut kesakuussa 2008 vapaaehtoisen rekisterin, 
johon kansalaisjarjestot voivat ilmoittautua ja jossa ne voivat kertoa toiminnas
taan, mukaan lukien taloudelliset tiedot. Rekisteroitymisen yhteydessa jarjes
tot sitoutuvat kiiyttaytymissaantoihin ja voivat ilmaista kiinnostuksena tulia 
kutsutuiksi kuulemistilaisuuksiin eri politiikka-alueilla. Komission virallisten 
kuulemismenettelyjen portaalissa- "Sinun aanesi Euroopassa" on use in erilliset 
vastauskohdat yksittaisille henkiloille, vapaaehtoisjiirjestoille ja viranomaisille. 
Jiirjestojii pyydetaan tekemaan selkoa edustavuudestaan ja niita rohkaistaan 
rekisteroitymaan. Lausunnot, joissa jarjeston edustavuus ei kay ilmi, voidaan 
kiisitellii yksittaisten henkiloiden lausuntoina. Joissakin tapauksissa rekisteroi
tyneiden ja rekisteroitymattomien jarjestojen lausunnot julkaistaan erikseen. 

Tulee perustaa uusi foorumi "teealoite.fi" 

Uusi foorumi"teealoite.fi/dinide.fi" antaisi jarjestoille ja kansalaisille mahdol
lisuuden esittaa ajatuksia ja ehdotuksia virkamiesten kommentoitavaksi ja toi
misi nain menetelmana hyodyntaa luovuutta valmistelutyossa. Tietoruudussa 
3 kerrotaan lyhyesti Tampereen kaupungin verkkosivuston Valma-valmistelu
foorumista ja kansalaiskioskista. 
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Tietoruutu S. Huomioi kuulemisessa myos toimintarajoitteet 

Huomioi kuulemisessa myos toimintarajoitteet 

Jotta toimintarajoitteiset henkilot pystyisivat osallistumaan kuulemisti
laisuuksiin entista enemman, seuraavat seikat tulee huomioida jo ti laisuuden 

jarjestelyjen suunnitteluvaiheessa: 
fyysinen saavutettavuus: ramp it ja hissi; ti laa apuvalineille ja/tai toiselle hen

kilol le osall istujan lisaksi 
pistorasiat varusteille, hyva va laistus ja ri ittavasti laskutilaa 
puheen ymmartaminen helpottuu hyvan puhetta vahvistavan tekn ii kan 

kayto lla 
huono akustiikka ja meluisa ymparisto aiheuttavat stressia ja vasymysta ja vai

keuttavat seuraamista 
induktiosilmukka 

Naiden tekijoiden huomioon ottaminen koituu kaikkien osallistujien eduksi. 
Toimintarajoitteinen henkilo voi tarvita edella mainittujen lisaksi lisavarusteita 
tai tukea pystyakseen osallistumaan. Sen vuoksi han voi tarvita tai hanella voi 

olla mukanaan myos: 
henkilokohtainen tuki, esimerkiksi tuki- tai yhteyshenkilo 
saattaja, esimerkiksi henki lokohtainen avustaja tai opaskoira 
tulkki, esimerkiksi kirjoitustulkki tai viittomakielen tulkki 

Entista laajempi osallistuminen on mahdollista, jos seuraavat toimenpiteet 

toteutetaan: 
Se lkeat ohjeet ja pelisaannot tukevat kaikkia ja helpottavat viestintaa ja vuoro
puhelua erityisesti sosiaalisista ja kognitiivisista vaikeuksista karsivien henkiloi
den kohdalla. Paras tulos saavutetaan, jos ohjeet ovat saatavissa etukateen. 
Mieti sanamuotoja ja sananvalintoja. Selita olennaiset ammattitermit ja kayta 
visuaalista tukea ja yhteenvetoja. 
Jos luennoitsija esitelmoi muulla kielella kuin kuulijoiden aidinkielella, materi
aalin tulee oil a saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Vaihtoehtoisesti tulee jarjestaa 

tulkkaus. 
Riittava vastausaika mahdollistaa toimintarajoitteisille henkiloi lle tuen hank

kimisen materiaaliin perehtymista varten. 
Jos kuuleminen toteutetaan yleisena kuu lemistilaisuutena, puhujia tu lee 
muistuttaa tavallista hitaamman puhetahdin yllapitamisesta. 
Tekstia on helpompi lukea, jos se on kirjoitettu paateviivattomalla kirjasintyy
pilla (esimerkiksi Aria I tai Verdana). 
Materiaalin lapikayntia voi helpottaa, jos se loytyy myos tekstitiedostona, 
koska se voidaan silloin myos kuunnella asianmukaisilla varustei lla. 

Saannol liset tauot. 

Toimintarajoitteiset henkilot voivat tarvita lisaapua ja tukea. Henkilot, joilla on 
kognitiivisia tai psyykkisia toimintarajoitteita, voivat tarvita selkokielista mate
riaalia. Joillekin toimintarajoitteisille suuret kokoontumiset ovat este. Tallaisissa 
tapauksissa mielipiteiden ilmaisemisen tulee olla mahdollista muulla tavalla kuin 
henkilokohtaisella osallistumisella tai ryhma tulee pystya jakamaan pienempiin 
ryhmiin. Yksilollisten tarpeiden huomioiminen voi tarkoittaa myos esimerkiksi 
haastattelua kirjallisen tekstin jattamisen sijasta. · 
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5 Uudet mekanismit ja rakenteet 
Toimeksiantonsa osana SAG on myos tarkastellut yha useampien toimijoiden 
valisen entista paremman yhteistyon uusia mekanismeja ja rakenteita. Ver
kostoyhteistyota ja pelisaantoprosesseja voidaan pitaa yrityksena kasitelhi laa
joja politiikka-alueita poikkihallinnollisen organisoitumisen avulla. Joissakin 
Suo men rninisterioissa on laadittu kansalaisjarjestostrategioita oman ministe
rion ja jarjestojen valisen yhteistyon tarkistamiseksi. 

5.1 Verkostoyhteistyo 

Kestavan kehityksen toimikunta ja Maaseutupolitiikan yhteistyoryhma ovat 
kaksi suomalaista esimerkkia jarjestaytymisesta verkostoihin, jotka tyosken
televat sellaisten kysymysten parissa, jotka koskevat, ovat kytkeytyneina tai 
vaikuttavat useihin politiikka-alueisiin. 

5.1.1 Kestavan kehityksen toimikunta 

Kysymys kestavaa kehitysta koskevan tyon institutionaalistamisesta tuli ajan 
kohtaiseksi maailmanlaajuisesti Rion ymparistokokouksen yhteydessa vuonna 
1992. Globaalin prosessin kansallisena osana Suomessa asetettiin vuonna 
1993 Kestavan kehityksen toimikunta, jonka tehtavana on toimia valittavana 
linkkina kestavaa kehitysta koskevien erilaisten kansainvalisten prosessien 
ja kansallisen tyon valilla, koordinoida Suomen polit!ikkaa alueella ja toimia 
keskustelufoorumina. Kestava kehitys on laaja politiikka-alue, joka sivuaa 
lahes kaikkia hallinnonaloja. Koska myos hallinnon ulkopuolisten osapuol
ten mukaan ottaminen on ollut valttamatonta, toimikunta on muodostunut 
melko suureksi. 

Talla hetkella toimikunnan puheenjohtajana toirnii tyoministeri. Aieminin 
tehtavaa hoiti paaministeri. Lisaksi jokaisesta hallituspuolueesta on edustettuna 
ainakin yksi ministeri, ja jasenina on myos kansanedustajia. Toimikuntaan 
kuuluu myos edustajia kaikista ministerioista, eri virastoista ja yli 30 eri jarjes
tosta. Toimikunnan melko suuri Fisenmaara heijastaa kestavaan kehitykseen 
liittyvan tyon kokonaisvaltaista luonnetta. Jokaisessa kokouksessa, johon kut-
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sutaan seka varsinaiset jasenet etta varajasenet, keskitytaan yleensa yhteen tiet
tyyn aiheeseen. Toimikunnan tyota ohjaa tyoohjelma, joka laaditaan jokaiselle 
toimikaudelle. Varsinaisten kokousten lisaksi toimikunta jarjestaa esimerkiksi 
seminaareja, joihin kutsutaan osallistujia toimikunnan ulkopuolelta. 

Toimikuntaa avustavat paasihteeri ja ymparistoministerion muutamat vir
kamiehet, joiden lisaksi sihteeristo koostuu eri ministerioiden muista virkamie
hista, jotka muodostavat yhdessa verkostosihteeriston. Sihteeristo valmistelee 
toimikunnan kiisittelemat asiat. 

Ymparistoministerion kansliapaallikko nimittaa sihteeriston jasenet, jotka 
vastaavat paasaantoisesti oman ministerionsa kestavaa kehltysta koskevista asi
oista. Sihteeriston jasenet hoitavat tehtavaa varsinaisten virkojensa puitteissa. 
Tama poikkihallinnollinen verkosto vaikuttaa sopivalta, silla kestavaa kehitysta 
koskevien kysymysten koordinointi ei rajoitu yhden ministerion vastuualuee
seen, vaan edellyttaa asiantuntemusta useilta eri alueilta. 

Kestavan kehityksen toimikunta toimii kansallisena yhteyspisteena suhteel
lisen kattavassa sellaisten toimijoiden verkostossa, jotka edistavat eri tavoin kes
tavaa kehitysta ja joita pyrkimys kestavan kehityksen edistamiseen koskettaa. 
Toimikunnan koko vahvistaa sen roolia koordinoivana elimena- koska tyossa 
on mukana suuri maara viranomaisia ja jarjestoja, kaikkien sitoutuminen yhtei
seen tyohon ja yhteiseen tyojarjestykseen on olennaista. 

Toimikunnan rooli ja toiminta rakentuu verkostolle, jonka se pystyy usei
den eri toimijoiden valille muodostamaan ja jota se pystyy yllapitamaan. Esi
merkiksi tiedon tehokas kulku eri toimijoiden valilla on tarkeaa, koska kes
tava kehitys ei kuulu yksiselitteisesti yksittaiselle hallinnonalalle eika rajoitu 
julkiseen sektoriin. 

5.1.2 Maaseutupolitiikan yhteistyiiryhma YTR 

Valtionhallinnon, jarjestojen ja yritysten valisen yhteistyon merkitys on kas
vanut 20 viime vuoden aikana yhteiskunnan kaikilla alueilla. Maaseutupoli
tiikkaa voidaan kuvailla "laajana" ulottuvuutena, joka kattaa panostukset ja 
toimenpiteet useilla eri politiikanaloilla. Kapean tai poikittaisen ulottuvuu
den muodostavat tyomuodot, joiden tavoitteena on maaseudun kehitys ja alu
eellinen kehitys. Naita ovat esimerkiksi kylatoiminta, poliittiset ohjelmat, eri
tyisohjelmat - mukaan lukien maaseutupoliittinen kokonaisohjelma -, maise
maohjelmat ja EU-ohjelmavalineet. Suomen liittyessa EU:hun yleinen kasitys 
oli, etta EU:n ohjelmat korvaisivat kotimaiset toimenpiteet, mutta nain ei ole 
ollut. Tarkeinta on yha se, mita "laajalla" ulottuvuudella tapahtuu. Jotta koko
naisuus olisi toimiva ja panostukset ja toimenpiteet tuottaisivat tulosta, kaik
kien toimijoiden tulee olla yksimielisia ja tyoskennella yhteisten tavoitteiden 
hyvaksi. 



..... 

Valtioneuvosto asettaa YTR:n kolmen vuoden valein. Se koostuu useiden 
viranomaisten ja jarjestojen edustajista. Jarjestojen roolia on korostettu ryh
man asettamisen kahdella, kolmella edellisella kerralla. Ryhmal!a on paasih
teeri seka osa-aikaiset sihteerit ryhmaan kuuluvissa organisaatioissa. YTR:aan 
kuuluu myos teemaryhmia. Teemaryhmien toimikaudet eivat ole sidoksissa 
YTR:n toimikauteen, vaan ne ovat yleensa pidempia. 

Vuonna 1988laadittiin ensimmainen maaseutupoliittinen kokonaisohjelma. 
Perustamisesta lahtien on laadittu viisi ohjelmaa. YTR laatii ohjelman ja vastaa 
sen toteutuksesta. Ohjelma on luonteeltaan poikkihallinnollinen, eika sita ole 
sidottu yhteen ministeri66n. 

Voidaan puhua maaseutupoliittisesta verkostosta - noin 500 henkilon las
ketaan kuuluvan siihen suoraan. Kyseessa ovat YTR ja sen sihteerist6, teema
ryhmat, paikalliset toimintaryhmat, uudet yhdistykset ja seurat, maakuntien 
yhteistyoryhmien maaseutujaostot, maaseutututkimusta tekevat laitokset, yri
tyspalveluiden paikalliskeskukset ja osaamiskeskukset. 

5.1.3 Johtopaatokset 

Seka kestavan kehityksen toimikunta etta maaseutupolitiikan yhteistyoryhma 
ovat mielenkiintoisia esimerkkeja verkostoyhteistyosta. Toimielimet kokoa
vat yhteen suhteellisen joustavasti suuren joukon erilaisia toimijoita seka hal
linnosta etta sen ulkopuolelta. Ryhmien rakenne antaa mahdollisuuden eri 
tavoi n ottaa mukaan toimijoita, eivatka ne siis toimi poissulkevasti. Toimi
elinten voidaan katsoa hyodyntavan omien alueidensa verkostoja, ja samalla 
ne edistavat uusien verkostojen syntya. Kestavan kehityksen toimikuntaa ja 
maaseutupolitiikan yhteistyoryhmaa voitaisiin siten luonnehtia verkostojen 
verkostoiksi. Verkostot mahdollistavat esimerkiksi tiedon levityksen, yhteisen 
nakemyksen syntymisen erilaisista kysymyksista ja toimenpiteiden koordi
noinnin. Verkostomallin edut eivat ole taysin toteutuneet, mutta ne tarjoavat 
kehittamismahdollisuuksia jarjestojen ja viranomaisten valiseen vuorovaiku
tukseen. 

5.2 Kansalaisjarjestostrategiat 

Valtion keskushallinnon uudistamista selvittanyt ministerityoryhma suositteli 
loppuraportissaan (Valtiovarainministerio 2002), etta ministerioihin luodaan 
systemaattiset menettelytavat kansalaisten ja kansalaisjarjestojen kuulemisen 
varmistamiseksi. Neljassa pilottiministeriossa aloitettiin tyo oman ministe
rion menettelytapojen lapikaymiseksi. Kansalaisjarjestostrategioita, tai sellai
siksi luokiteltavia asiakirjoja, on sittemmin luotu sisaasiain-, ulko-, oikeus-, 
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sosiaali- ja terveys- seka aienunassa tyoministeriossa. Lisaksi opetusministerio 
on askettiii n asettanut tyoryhman kansalaisjarjestostrategian laatimiseksi. 

5.2.1 Sisaasiainministerii:in kansalais- ja kansalaisjarjesti:istrategia 

Sisaasiainministerio asetti huhtikuussa 2005 tyoryhman valmistelemaan toi
mintaperiaatteita kansalaisten osall istumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisaamiseksi ministerion toiminnassa. Strategiaehdotus kiisiteltiin syksyllii 
osastop1Hillikkokokouksessa, minka jalkeen se lahetettiin lausuntokierrok
selle 193 taholle, joista 88 palautti vastauksen. Strategia julkaistiin joulukuussa 
2005. 

Sisiiasiainministerion kansalaisjiirjestostrategian mukaan kansalaisjiirjesto
jen vaikutusmahdollisuudet toteutuvat ensisijaisesti lausuntomenettelyn kautta. 
Ministerion saadosvalmisteluohjeen mukaan lausunnoista tehdaiin paasaiintoi
sesti yhteenveto. Mikiili lausuntokierroksen aikana on tullut merkittavia muu
toksia, on jiirjestettiivii uusi lausuntokierros. Aikaa tulee varata riittavasti sekii 
kirjallisi lle lausunnoille etta suullisiin kuulernistilaisuuksiin valmistauturni
selle. Lausuntokierrosten valmistelussa otetaan huomioon kielilaki. Kuulemis
ja lausuntomenettelyt sisaltyvat myos osastojen tulossopimuksiin. 

Strategiassa mainitaan, eWi minister io jarjestiia vuosittain kansalaisjiir
jestoille informaatiotilaisuuden suunnitteilla ja valmisteilla olevista siiados- ja 
kehittamishankkeista. Min ister ion verkkosivuilla on mahdollisuus ilmoittautua 
profiloitujen sahkopostijakeluiden vastaanottajaksi ja saada tieto hankesivujen 
paivityksestii. Sarna koskee halutun toimialueen tiedotteita. Tieto kuulemista 
ja osallisuutta koskevista yleisista periaatteista otetaan osaksi perehdyttamis
ja tiiydennyskoulutusta. Kansalaisjiirjestostrategiaa arvioidaan kahden vuoden 
viilein, ja arvioinnin yhteydessa kansalaisjiirjestoilta pyydetaan toimenpide
ehdotuksia. Strategiaan on kirjattu eri toimenpiteistii vastaavat osastot, ja sen 
liitteena on yli 200 sidosryh miin Iuettelo. Toisena liitteena on yhteenveto stra
tegiaehdotuksen lausuntokierroksen kommenteista. 

5.3 Julkilausumat, ohjausasiakirjat ja pelisaantoprosessit 

Useissa maissa on julkaistu julkilausumia tai ohjausasiakirjoja valtionhallin
non ja kansalaisyhteiskunnan suhteen kehiWtmisen periaatteista ja suunta
viivoista. Suomessa hallinnon yhteisia periaatteita kansalaisten kuulemiseksi 
voidaan pitaii tallaisena julkilausumana. Virossa, Kanadassa ja Ison-Britan
nian eri osissa on laadittu kattavampia pelisaantoprosessien ohjausasiakirjoja, 
jotka koskevat nimenomaisesti hall innon ja kansalaisyhteiskunnan jarjesto
jen valista suhdetta. Julkilausumia ja pelisaantoprosesseja kasiteltiin jo SAG:n 



valirapor tissa. Jaljempana on selostettu pelisaantoprosessien keskeisia piirteita 
Englannissa ja Virossa. 

5.3.1 Englantilainen Compact 

Englantilainen Compact on Relations Between Government and the Voluntary 
and Community Sector julkaistiin vuonna 1998 ohjausasiakirjana, jossa kuva
taan Englannin valtionhallinnon ja kolmannen sektorin jarjestojen entista 
paremman suhteen perusperiaatteita. Periaatteita on kehitetty edelleen vii
dessa julkaisussa, joissa on esitetty eri alueiden hyvien kaytantojen saantoja. 

Hyvan kaytannon saan nos to sisaltaa velvollisuuksia molemmille sektoreille. 
Julkinen sektori sitoutuu muun muassa ottamaan huomioon vapaaehtoissek
torin itsenaisyyden, huolehtimaan tiedon hyvasta saatavuudesta ja aikaisesta 
kuulemisesta seka antamaan vapaaehtoissektorille mahdollisuuksia osallistua 
ohjelmasuunnitteluun. Vapaaehtoissektori sitoutuu muun muassa luomaan 
laatustandardeja ja soveltamaan hyvia kaytantoja taloutta ja toimintaa koske
vissa kertomuksissa, edistamaan vapaaehtoistyon edellytyksia seka kuulemaan 
mnia sidosryhmiaan ja tekemaan yhteistyota kuulemista silmalla pitaen. Edella 
mainitut julkaisut ja niihin sisaltyvat periaatteet on laadittu valtionhallinnon 
ja vapaaehtoissektorin jarjestojen valisessa yhteistyossa. 

Paavastuu Compactin periaatteiden toteutuksen seurannasta on nykyisin kol
mella taholla: 

Compact Voice edustaa vapaaehtoissektoria ohjausasiakirjan periaatteiden 
toteutuksessa, ja se koostuu eri jarjestojen seka pysyvasta etta kiertavasta 
edustuksesta. 

Cabinet Officen Office of the Third Sectorilla on poikkihallinnollinen 
tehtava edistaii valtionhallinnossa julkishallinnon kaytiintoii, joka 
mahdollistaa toimivan kolmannen sektorin. Yhteydet muihin osastoihin 
kulkevat ylempien ja alempien yhteysvirkamiesverkostojen kautta. 

Commission for the Compact toimii riippumattomana virallisena elimena, 
jonka tehtiivanii on seurata periaatteiden noudattamista, yllapitaa yhteyksia 
ja levittaii hyviiii kaytantoii molemmilla sektoreilla. Toimikunta aloitti 
tyonsa kevaalla 2007. 

Vuosittain jarjestetiian kokouksia, joissa tarkastellaan edistymista ja hyvak
sytaiin kaksivuotinen toimenpidesuunnitelma. Kokouksen asiakirjat toimivat 
myos parlamentille annettavana raporttina. Paikallisia Compact-julistuksia on 
nykyisin lahes kaikissa englantilaisissa kunnissa. 
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5.3.2 Virolainen EKAK (Kansalaisyhteiskunnan kehittiimisen konsepti) 

EKAK on ohjausasiakirja, jossa kuvataan julkisen sektorin ja kansalaisyhteis
kunnan yhteistyon periaatteita toimintapolitiikan muodostamisessa ja toteu
tuksessa seka kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa. Aloite ohjausasiakirjan 
laatimiseksi tuli kansalaisyhteiskunnan jarjestoilta, ja parlamentti hyvaksyi 
asiakirjan vuonna 2002. Ohjausasiakirjan parlamentilta saamaa hyvaksyn
taa on pidetty hyodyllisena ajatellen kansalaisjarjestojen mahdollisuutta vii
tata asiakirjan poliittiseen sitovuuteen. EKAK:n toimeenpanosta on jarjestetty 
kaksi kertaa parlamentaarinen kuuleminen. 

EKAK:n toimeenpanoa varten asetettiin vuonna 2003 komitea, jossa oli 
edustajia seka ministerioista etta kansalaisyhteiskunnan jarjestoista. Vahainen 
poliittinen kiinnostus, vahaiset voimavarat ja epaselvat roolit ja vastuualueet 
vaikeuttivat kuitenkin komission tyota. Osallistuvilla virkamiehilla ei esimer
kiksi ollut valtuutta tehda sitovia paatoksia. Komi tea uudistettiin vuonna 2007, 
kun ministerioista alkoi olla edustettuna korkeampaa virkamiesjohtoa. 

EKAK:n toimeenpanokomitea osallistui vuonna 2005 osallistumisen hyvia 
kaytantoja koskevien valtioneuvoston periaatteiden laatimiseen. Kansalaisyh
teiskunnan kehittamiseen tarkoitetun rahaston perustaminen vuonna 2007 oli 
myos yksi komitean toiminnan tulos. Lisaksi EKAK on yleisesti ottaen onnis
tunut luomaan entista pysyvammat kehykset julkisen sektorin ja kansalaisyh
teiskunnan jarjestojen valiselle vuoropuhelulle ja suunnittelulle. 

5.3.3 Pelisaantoprosessien arviointi 

Pelisaantoprosessien vaikutus on ollut se, etta ne ovat tehneet hallinnon ja 
kansalaisyhteiskunnan jarjestojen valisen subteen nakyvaksi. Ohjausasiakirjo
jen laatimista on edeltanyt jarjestojen laaja konsultointi ja molemmissa edella 
mainituissa tapauksissa ohjausasiakirjojen periaatteiden toteuttamiseksi ja 
levittamiseksi on luotu rakenteita tai yhteistyoelimia. Korkeita virkamiehia 
on saatu mukaan yhteistyoelimien tai verkostojen kautta seka Englannissa etta 
Virossa jotta ohjausasiakirjojen periaatteet voitaisiin kytkea ministerioiden 
menettelytapoihin. 

On vaikea arvioida, ovatko pelisaantoprosessit ylipaataan parantaneet kansa
laisyhteiskunnan jarjestojen toimintaedellytyksia tai niiden suhdetta hallintoon. 
SAG on suhtautunut hiukan epaillen ajatukseen siita, etta kansalaisjarjestot ja 
julkishallinto voisivat sitoutua samanlaisin ehdoin noudattamaan yhteistyon 
periaatteita tai saantoja. Englannin Compact korostaa lisaksi suuresti jarjestojen 
roolia palveluiden tuottajina, mika johtaa siihen, etta rahoitus- ja hankintaky
symykset nousevat kuulemis- ja vaikutuskysymyksia tarkeammiksi. 



5.4 Toimenpide-ehdotukset 

• Kaikilla ministerioilla tulee olla strategia kansalaisjarjestojen kanssa 
tehtiivaa yhteistyota varten 

On toivottavaa, etta kaikilla ministerioilla olisi kansalaisjarjestostrategia ja 
etta myos kansalaisjarjestot osallistuisivat strategioiden laatimiseen. Strategiat 
pitaisi myos paivittaa esimerkiksi kerran hallituskaudella. Strategiatyo mah
dollistaa ministerioiden osalta omien menettelytapojen lapikaymisen seka 
omalle ministeriolle keskeisia kansalaisjiirjestOja koskevan tiedon paivityk
sen. Hyvin laadittu ja julkisesti esitetty strategia muodostaa kansalaisjarjes
toille t iedonlahteen siita, millaiset periaatteet ohjaavat ministerion sidosryh
mayhteistyota ja millaisiin menettelytapoihin ministerio on sitoutunut. Vaati
mus kansalaisjarjestojen aseman huomioon ottamisesta ministerioiden strate
gioissa noudattaa hallituksen iltakoulun aiempaa paatosta lokakuulta 2005 ja 
hall ituksen periaatepaatosta vuodelta 2007. Valtiovarainministerion ja oikeus
ministerion yhteisessa hankkeessa valtionhallinnon vuorovaikutuskaytannon 
parantamiseksi (HAVU) tullaan muun muassa olemassa olevien strategioiden 
pohjalta kartoittamaan hyvien kaytantojen parhaat esimerkit ja paivittamaan 
naiden ministerioiden omat menettelytavat. 

Verkostoyhteistyota tulee kehittaii 

Poikkihallinnollisen yhteistyon eri muodot laajojen ja avointen verkostojen 
puitteissa mahdollistavat yha useampien toimijoiden mukaantulon ja jarjes
tojen laajemman sitoutumisen seka samanaikaisesti suut·en asiantuntemuk
sen hyodyntamisen. Tiima soveltuu erityisesti laajoille politiikka-alueille, jotka 
ulottuvat useille hallinnonaloille ja joissa pidemman tahtiiimen vuoropuhelu 
ja yhteistyomuodot ovat tarkeita. 
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6 Osaamisen kehittaminen 

6.1 Koulutuksen tarve 

SAG:n tyon varhaisessa vaiheessa tuli selvaksi, etta seka viranomaisten etta 
kansalaisjarjestojen koulutus olisi avaintekija viranomaisten ja kansalaisjar
jestojen valisen vuorovaikutuksen parantamisessa. 

Kansalaisjarjestojen kansalaisvaikuttamiseen liittyvan koulutuksen tarve 
on todettu Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnassa, joka toimi kansalais
vaikuttamisen politiikkaohjelman puitteissa Van hasen ensimmaisen hallituk
sen aikana. Toimikunta ehdotti loppuraportissaan (Oikeusministerion julkaisu 
2005:14) muun muassa, etta 100 000 jarjestoaktiivia tulee kouluttaa osana kan
salaisyhteiskunnan aktivoimista Suomessa. Kansalaisvaikuttamisen politiik
kaohjelmassa todettiin myos virkamiesten koulutuksen tarve. SAG-projektin 
tyossa on tullut esiin ilmeinen tarve lisata kohdennettujen koulutusmoduulien 
avulla ruotsinkielisten kansalaisjarjestojen jarjestelmallisyytta ja ammattimai
suutta yhteistyokysymyksissa. 

6.2 Koulutuksen mahdollisia jarjestamismuotoja 

Koska SAG-projektin tulokset, mallit ja aineistot muodostavat suunniteltujen 
koulutustoimintojen paarungon, paapaino tulee olemaan kansallisella tasoUa 
eli keskusjarjestojen (keskusliittojen ja vastaavien) ja valtionhallinnon (minis
terii:iiden ja valtakunnallisten viranomaisten) valisessa yhteistyossa ja vuoro
vaikutuksessa. 

Kansalaisjarjestojen ja viranomaisten valista kuulemista koskeva koulu
tus voidaan periaatteessa jarjestaa kolmella eri tavalla: sisaisena koulutuksena, 
ajankohtaisia tapaustutkimuksia soveltavana koulutuksena ja moduulikoulu

tuksena. 

6.2.1 Sisainen koulutus jarjestoissa ja hallinnossa 

Kansalaisjarjesto voi jarjestaa sisaista koulutusta tyontekijoilleen ja luottamus
henkiloilleen. Tosiasiassa tavallista hallintotyi:ita, esimerkiksi viranomaisten 
taholta tulevien lausuntojen kirjoittamista ja kasittelya, voidaan pitaa koulu
tuksen alkeellisena muotona. Nykypaivaan mennessa jarjestoissa ei ole ollut 
sisa.isen koulutuksen jarjestelmallista koulutustarjontaa etenkaan koskien er i
laisia kuulemis- ja yhteistyomuotoja viranomaisten kanssa. Aaro Harjun sel
vitys Aktiivisten kansalaisten Suomi (OM 11/2004) sisaltaa liitteen, jossa on 
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esimerkkeja jarjestokoulutuksista vuonna 2004, mutta niissa kasitellaan vain 
rajallisesti viranomaisyhteistyota koskevia kysymyksia. 

Esimerkkeja virkamieskoulutuksesta on kaikissa ministerioissa muun 
muassa uusille virkamiehille ja asioita valmisteleville virkamiehille tarkoitet
tujen kurssien muodossa. Sisaasiainministerion kansalaisjarjestostrategiassa 
maaritellaan, etta kuulernista ja osallistumista koskevien kysymysten tulee sisal
tya kyseiseen koulutukseen. Taman pitaisi koskea kaikkia ministerioita. 

6.2.2 Ajankohtaisia tapaustutkimuksia soveltava koulutus 

Kuulemista ja yhteistyota kasitteleva koulutus voidaan jarjestaa learning-by
doing-periaatteen mukaan, eli toteuttamalla todellinen kuulemisprosessi, 
jonka jalkeen arvioidaan opitut asiat, seka jarjeston etta viranomaisen toi
mesta. Opittavat asiat tulevat tuolloin esiin arvioinnin yhteydessa. Arviointi 
voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

diagnostinen, arviointi antaa diagnoosin tietyn tilanteen olosuhteista, 
summatiivinen, arvioinnissa tarkastellaan pitkaa aikajaksoa tai esimerkiksi 
projektia kokonaisuutena, 

• formatiivinen, arvioinnissa tarkastellaan uutta osaamista, muuttuneita 
toimintamalleja ja tarkistettuja arvoja. 

Soveltava koulutus ja todelliset tapaustutki mukset ovat luonnollinen ja epa
muodollinen keino molemminpuolisen oppimisprosessin integroimiseen seka 
kansalaisjarjestoissa etta viranomaisissa. Edellytyksena on kuitenkin, etta var
sinainen soveltaminen ja arvioiminen tapahtuvat demokraattisesti, jarjestel
mallisesti ja laadukkaasti. Yhteistyomenetelman valinta vai kuttaa suuresti lop
putulokseen, kuten myos aika, voimavarat ja eri kansalaisryhmien mukaan 
ottaminen. 

SAG-hanke on tuottanut useita tapaustutkimuksia, joiden kokemuksia voi
taisiin kayttaa uusien hankkeiden ja valmisteluprosessien suunnittelussa tule
vaisuudessa. Toinen mahdollisuus on kayttaa soveltavaa koulutusta organi
sointitapana, kun kuulemistilaisuuksia toteutetaan alemmilla hallinnon tasolla 
(alueellisesti ja paikallisesti). 

6.2.3 Moduulikoulutus 

Koulutusmoduulien organisointia voidaan pitaa tapana jarjestelmallistaa kuu
lemiseen ja kansalaisjarjestojen ja viranomaisten valiseen yhteistyohon liit
tyvaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Moduulijako mahdollistaa temaat
tisen rakenteen ja entista selkeammat rajaukset ja tavoitekuvaukset. Lisaksi 



moduuleja voidaan tarjota yksittain osamoduulien muodossa tai kokonaisuu
tena. Lisaksi voidaan hyodyntaa sisaisesta ja soveltavasta koulutuksesta saa
tuja kokemuksia. 

Ajankohtaiset SAG-koulutusmoduulit on jaettu kahteen profiiliin: yhteen 
perusmoduuliin sekii valinnaisiin erikoismoduuleihin. Moduulit eivat eroa toi
sistaan kohderyhmien eli jarjestotoirnijoiden ja vi rkam iesten perusteella. Sisalto 
perustuu suuressa maarin SAG-projektin osaamisperustaan, mutta sita tayden
tavat myos luennoitsijat ja muista lahteista peraisin olevat aineistot. 

6.3 Svenska Studiecentralenin vuorovaikutuskoulutus 

Svenska Studiecentralen suunnitteli ja toteutti kevaalla 2008 koulutusmoduu
lin, jonka nimi oli "Viranomaisten ja kansalaisjarjestojen valisen vuorovai
kutuksen kurssi". Koulutus toteutettiin kurssina, jossa oli kaksi lahiopetus
tilaisuutta. Kurssin kohderyhmia olivat yhtaalta ministerioiden viranhaltijat 
ja valtion viranomaiset seka toisaalta kansalaisjarjestojen toiminnanjohtaj at 
seka henkilot, jotka vastaavat jarjestoissa edunvalvonnasta . Kurssin tavoit
teena oli, 

etta osallistujat saisivat periaatteellisia ja kiiytannollisia perustietoja 
kansalaisjarjestojen ja valtakunnan tason viranomaisten valisesta 
yhteistyosta 
etta osallistujat yrrunartaisivat yhteistyohon liittyvat mahdollisuudet ja 
rajoitukset 
etta eri jarjestojen ja hallinnonaloj en valista horisontaalista kokemusvaihtoa 
lisataan. 

Kurssilla oli noin 30 osallistujaa. Osallistujat edustivat paaasiassa erilaisia 
suomenruotsalaisia keskusjiirjestoja, mutta myos muutamia virkamiehia osal
listui. Luennoitsijat kayvat ilmi liitteesta 2. Osallistujat arvioivat vuorovaiku
tuskurssia kaiken kaikkiaan positiivisesti. Osallistujapalaute oli yleisesti hyvaa. 
Kurssia kuvailtiin esimerkiksi monipuoliseksi kokonaisuudeksi ja sen ilmapii
riii hyvaksi ja rennoksi. 

Koulutuksesta tehty keskeinen johtopaatos on, etta virkamiehille ja jiirjesto
jen edustajille yhteisten koulutusten jarjestaminen on tarkeaa. Monet vastaajat 
ilmaisivat, etta kurssin tarkeinta antia oli mahdollisuus tavata yhteistyokump
paneita ja oppia ymmartamaan heidan toimintaedellytyksiaiin ja liihtokohti
aan. Palaute osoitti myos, etta jiirjestojen ja viranomaisten vuorovaikutusta ja 
yhteistyota kasittelevalle koulutukselle eri muodoissa on erittain suuri tarve. 
Jarjestojohtajille, sen enempaii toirnihenkiloille kuin luottamushenkiloille, ei 
ole nykyisin olemassa jarjestelmallistii johtajakoulutusta. Toinen johtopaiitos 
on koulutuksen tarve juridisissa kysymyksissa seka kuulemisen ja vuorovai
kutuksen arviointia koskevissa kysymyksissa. 



6.4 Toimenpide-ehdotukset 

SAG:n tyo kiteyttaa seka jarjestojen edustajille ettii virkamiehille tarkoitetun 
entista laajemman koulutustarjonnan merkityksen. Seka virkamiesten etta 
jarjestotoimijoiden osaamisen kehittamiseen tehtava jatkuva ja jarjestelmal
linen panostus on tarkeimpia toimenpiteita vuorovaikutus- ja yhteistyoval
miuksien parantamiseksi. 

SAG:n tyosta saatujen kokemusten ja tulosten perusteella HAUS Kehitta
miskeskus Oy (valtion omistama koulutus- ja kehitysyhtio) jarjestaa lokakuussa 
2008 pilottikurssin viranomaisten ja vapaaehtoisjarjestojen valisesta kuulemi
sesta ja vuorovaikutuksesta. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti johtavassa ase
massa toimiville virkamiehille. 

SAG:n tyosta saadut kokemukset osoittavat, etta jarjestojen vuorovaiku
tusvalmiudessa ja -resursseissa viranomaisten kanssa toimiessa on suhteelli
sen suuria eroja. Kansalaisjarjestojen koulutusjarjestajien ja erityisesti opinto
keskusten tuleva tehtava on kartoittaa entista tarkemmin koulutustarve ennen 
tulevia koulutuspanostuksia. Opintokeskusten tulisi tehda aloitteita kehittaak
seen selainpohjaisia tyokaluja, foorumeita ja resurssipaikkoja oppimisen tueksi. 
Synergiaetujen saavuttamiseksi tama tyo voitaisiin tehda yhteistyossa valtion
hallinnon sahkoisen kuulemisen kehittamisen kanssa. 

Tulevien koulutuspanostusten osalta on myos tarkeaa painottaa entista 
enemman sita, etta eri laiset ohjeet kuulemisesta ja yhteydesta kansalaisjiirjes
toihin tulevat virkamiehille tutuiksi. Uusien virkamiesten perehdytyskoulu
tuksessa ja lainvalmistelijoiden ja valtioneuvoston esittelijoiden koulutuksessa 
tulee kiinnittaa huomiota myos konkreettisiin nakokohtiin kuulemisen jarjes
tamisestii ja jiirjesti:ijen kuulemisen eri menetelmiin. 

Virkamiehille tulee kehittaa koulutusta jarjestoyhteistyossa 

Virkamiesten nykyisessa koulutuksessa tulee ottaa esille ohjeet ja periaatteet 
vuorovaikutuksesta kansalaisjarjestojen kanssa, jotta ne tulevat tunnetuiksi. 
Samalla tarvitaan virkamieskoulutusta kuulemisen kaytanni:in jarjestamisesta 
ja erilaisista menetelmishi kansalaisten kuulemiseksi. Virkamiesten johtaja
koulutuksessa tulee ottaa esiin kysymyksia kuulemisesta ja yhteistyostii kan
salaisjarjestojen kanssa. 

Jarjestojen johtajille tulee jarjestaa koulutusta, jossa kasitellaan 
yhteistyota viranomaisten kanssa 

Opintokeskusten tulisi yhteistyossa jiisenjarjestojensa kanssa aloittaa ja jar
jestaa jarjesti:ijen johtajakoulutus, johon sisaltyvat olennaisena osana viran
omaisyhteistyi:ita koskevat kysymykset. SamaHa on tarve kehittaa uusia kei
noja ja kohdistaa voimavaroja vuorovaikutuskoulutukseen vapaan sivistyksen 
valtionosuusjarjestelman puitteissa. 
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7 Jarjestojen sisainen yhteistyo 

7.1 Kansalaisjarjestot Suomessa 

Suomessa on noin 127 000 rekisteroitya yhdistysta. Naissa jarjestoissa on saa
tujen tietojen mukaan yli 15 miljoonaa jasenta. Tassa kentassa noin 655 000 
henkil6a tekee vuosittain yli 123 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyota. Vapaaeh
toisuus on olennainen tekija kansalaisjarjestojen rakenteessa. Vapaaehtoisuu
den ulottuvuuksiin kuuluu ensinnakin, etta jarjestoissa toimivat ovat suurim
maksi osaksi vapaaehtoisia, jotka eivat saa tyostaan palkkaa, ja toiseksi, etta 
jarjestojen jasenyys on vapaaehtoista - liittyminen ja eroaminen tapahtuvat 
vapaaehtoisesti. Kansalaisjarjestokentta on Suomessa hyvin heterogeeninen. 
Moninaisuus kansalaisjarjestojen kesken ja sis alia on yksi niiden tarkeimmista 
tunnusmerkeista ja vahvuuksista. 

7.2 Suomenruotsalaisten jarjestojen erityispiirteita 

Suomenruotsalaiset jarjestot ovat pienempia lmin suomalaiset sisarjarjestonsa. 
Voimavarojen osalta ne ovat usein heikossa asemassa. Monen asian kasautu
minen harvojen henkiloiden vastuulle tekee organisaatiosta haavoittuvaisen 
ja riskialttiin. On oltava alan asiantuntija, jotta tulisi kuulluksi kysymyksissa, 
jotka ovat tark:eita jarjestojen arvojen kannalta. Pienessa jarjestossa, jossa on 
vahan tyontekijoita, on usein kaytannossa vaikea erikoistua, koska pitaisi 
osata vahan kaikkea. 

Toisaalta pienimuotoisuus helpottaa jarjestojen valista yhteydenpitoa ja mer
kitsee yhteistyokynnyksen mataluutta ja suhteellisen nopeaa tiedon kulkua jar
jestojen val ilia. Tiedonkulku ja paatoksenkulku seka hallinto yleensa on pienissa 
jarjestoissa usein joustavampaa kuin isoissa jarjestoissa. Lisaksi yhteyksien ylla
pitaminen paikallistason kanssa voi olla helpompaa pienessa jarjestossa, mika 
on erityisen tarkeaa jarjestodemokraattisesta nakokulmasta. Vertikaalinen 
viestinta mahdollistaa jasenten kokemusten esiintuomisen. 

Pienet jarjestot joutuvat usein valitsemaan itsenaisen toiminnan tai jase
nyyden isoissa jarjestoissa, joiden enemmistokieli on yleensa suomi. Suomen
ruotsalaisten jarjestojen kuulemisessa on tarkeaa, etta isot ja valtakunnalliset 



jarjestot kehittavat sisaisesti mekanismeja jasenjarjestojensa, myos ruotsinkie
listen osastojen, kuulemiseksi. 

Suomenruotsalaisilla jarjestoilla on usein hyvat mahdollisuudet yllapitaa 
yhteyksia Ruotsiin, mika on naiden jarjestojen etu. Yhteydet Ruotsiin ja sielta 
saatavat vaikutteet ovat valttamattomia ruotsin kielen rikastuttamiseksi Suo
messa, mutta ne antavat suomenruotsalaisille jarjestoille myos uusia ideoita ja 
laajentavat nakokulmia. Jarjestoille on tietyssa maarin ominaista myos alueel
linen koydenveto, jolla voi kuitenkin olla myos elavoiWiva vaikutus. 

Monet yleiset kehityssuuntaukset leimaavat myos suomenruotsalaisia kan
salaisjarjestoja. Jarjestojen toiminnan vaistamaton ammatillistuminen vai
kuttaa toiminnan vapaaehtoiseen osa-alueeseen. Kansallisella ja liittotasolla 
ammattimaisen henkiloston palkkaaminen on kuitenkin aina ollut valttama
tonta. Kuten muissakin jarjestoissa yksilollistynytta elamantapaa ja kiinnos
tusta yhden asian kysymyksiin pidetaan uhkana aiemmin yleiselle "elinikaiselle 
osallistumiselle". Kun vapaaehtoisjarjestojen jasenmaara vahenee, vuosimak
sun maksavien jasenten "passiivinen" kategoria on myos pienentynyt aktiivis
ten jasenten maaraan verrattuna. Jasenmaara ei kuitenkaan kerro koko totuutta 
jarjestokentan elinvoimaisuudesta. 

Ruotsi nkielinen jarjesto- ja instituutioverkosto Suomessa muodostaa ava in
tekijan suomenruotsalaisten yhdistamisessa. Seka tutkimus etta kaytannon 
kokemus korostavat tata. Suomenruotsalaiset jarjestot ovat mukana luomassa 
suomenruotsalaista sosiaalista paaomaa, joka on olennaista kieliryhman sisai
selle yhteen kuuluvuudelle. Tarkeita kielialoja yllapidetaan luomalla areenoja, 
joissa ruotsin kieli on yhteistyovaline. Muun muassa sen vuoksi jarjestoilla on 
myos identiteettia vahvistava vaikutus. 

7.3 Jarjestojen rakenne 

Tutkimus suomenruotsalaisten jarjestojen sisaisesta organisaatiosta ilmes
tyi vuoden 2008 alussa. Vern iilskar ett forbund -raportti on selvitys paikal
lisen, alueellisen ja keskustason suhteista tietyissa suomenruotsalaisissa jar
jestoissa. 

Kirjoittajat toteavat, etta nykyisia rakenteita koskeva kannanotto on jokai
sen jarjeston oma asia. Toiminta on paaasia, ei hallinto, mutta huonosti toimiva 
jarjestorakenne voi heikentaa motivaatiota osallistua. Ajastaan jalkeen jaanyt 
organisaatio voi olla ongelma, kun jarjesto saa tai ottaa hoitaakseen uusia teh
tavia. Jarjestojen liittotasolla on kaksi sisaista tehtavaa: yleisella tasolla vastuu 
liikkeen toiminnan, vision ja ideologian sisallosta seka organisaation alemmilla 
tasoilla palvelutoiminnot. Ulospain liitto muodostaa liikkeen aanen ja kasvot. 
Kehitys nayttaisi kulkevan kohti liittotason vahvisturnista. Paikallisyhdistykset 
ovat ylipaansa melko tyytyviiisia liittotasoon, ne haluavat ruotsinkielisen liitto
tason. Paikallistasolla raskaiksi koettujen tehtiivien hoitamisessa on kysyntaa 
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avulle. Naihi raskaita tehtavia ovat esimerkiksi juridiset kysymykset, talous ja 
projektinhallinta. 

Piiri-/alueellinen taso osoittautuu tutkimuksessa heterogeenisimmaksi. 
Ilman palkattua henkilokuntaa toimivia alueellisia jarjestoja ei pideta riitta
van tehokkaina. Lisaksi uusi teknologia on osittain vaikuttanut alueelliseen 
tasoon: aiemmin tarkea tietoa valittava rooli on pieneutynyt sahkopostin ja 
lnternetin seurauksena. Myos paikallisen toiminnan ja alueellisten kokousten 
jarjestaminen on vahentynyt. Tasolla on kuitenkin oma roolinsa, mika kay ilmi 
siita, etta sita kaivataan jarjestoissa, joista paikallistaso puuttuu. 

7.4 Jarjestodemokratia 

Jarjestodemokratia on tarkea tekija viranomaisten ja kansalaisjarjes tojen 
valista yhteistyohi koskevassa keskustelussa. Se on tarkea osittain siksi, etta 
jarjesto kuuntelee tarkasti kentan aanta voidakseen olla tehokas aanitorvi 
kysymyksissa, jotka koskevat jarjeston arvoja ja toimintaprofiilia (voice-toi
minto). Osittain se on olennainen siksi, etta jiirjesto kytkee hallinnon kanssa 
tehdyn yhteistyon tulokset omaan kehitystyohbnsa jarjeston sisalla (service
toiminto). 

Kuulemisprosessien yhteydessa jarjestodemokratiassa on kyse ainakin seuraa
vista asioista: 

Demokraattinen johtajuus: Onko kuulemisvastauksilla riittavan laajoja 
kytkentoja vai ovatko ne kapean jarjestoeliitin muotoilemia? 
Jarjestokulttuuri ja -rakenne: On ko jarjestokulttuuri avointa ja 
lapinakyvaa? Onko aanen kuulluksi tulemiselle rakenteellisia esteita? Miten 
sisallyttaa epamuodolliset, loy hat verkostot ja uudet sosiaaliset liikkeet? 
Resurssikysymykset: Loytyyko kuulemistilaisuuteen osallistumiselle 
riittavasti henkilokohtaisia, osaamiseen liittyvia ja taloudellisia 
resursseja? 

Demokratian tulee toimia kansalaisjarjestossa seka johtamismuotona etta elii
miinmuotona: 

Demokratia johtamismuotona (de jure): Jarjeston ohjausasiakirjat, saannot 
ja muut kirjalliset asiakirjat kuvaavat vallan ja vastuun jakoa. Tama on 
tarkea, mutta ei riittava edellytys demokraattiselle ohjaukselle. 
Demokratia elamanmuotona (de facto): Vaikka jarjesto olisi muodollisesti 
demokraattinen, se voi kaytannossa - de facto - toimia hyvin 
epademokraattisesti. Jarjestojen kaikessa demokraattisessa ohjauksessa 
tulee huornioida epamuodollinen ohjaus ja kaytannon hahmottelu 
"lattiatasolla". 
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7.5 Toimenpide-ehdotuksia 

Suomenruotsalaiset jiirjestot ovat useimmilla sektoreilla pienempia ja niilla on 
vahemman voimavaroja kuin suomenkielisilHi. sisarjiirjestoillaan, mika rajoit
taa luonnoll isesti niiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaytannossa. Kun ruot
sinkielisessa jarjestossa toiminnanjohtajalla voi kaytannossa olla vastuullaan 
suurin osa edunvalvonnasta, vastaavassa suomenkielisessa jarjestossa edun
valvontaa varten voi olla kokonainen osasto. SAG:n tyosta peraisin oleva esi
merkki on toki hieman karjistetty, mutta se kertoo, etta tuntuvia mittakaa
vaeroja on olemassa. Luonnollisesti on myos pienia suomenkielisia jiirjestoja, 
mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ei ole olemassa ruotsinkielisia 
jarjestojii, jotka olisivat suuria tassa merkityksessa (tassa tarkoitetaan jiirjes
toja, joilla on edunvalvontatehtava). 

Ratkaisu puutteellisten voimavarojen ongelmaan on erityisesti ruotsinkie
lisissa jiirjestoissa yhteistyon syventaminen edunvalvontatoiminnassa. Syven
netty yhteistyo perustuisi suhteellisen hyville yhteyksille, joita jarjestojen vii Iilla 
jo on olemassa, ja pyrkisi siten rakentumaan orgaanisesti jiirjestojen valisille 
nykyisille rakentei lie. 

SAG:n tyossa on kaynyt ilmi, etteivat suomalaiset jiirjestot, joilla on ruot
sinkielisiii jasen- tai alajarjestoja, tunne erityisia suomenruotsalaisia olosuh
teita tai tarpeita, joita eri alueilla voi olla. Yksi johtopaatos on siten, etta ruot
sinkielisten jarjestojen tulee syventiia yhteyksiaiin naihin jarjestoihin. Tassa 
tulee esiin seikka, jota voitaisiin luonnehtia ruotsinkielisten jarjestojen dilem
maksi: vaikka edunvalvonnan resurssit yhdella ulottuvuudel la (viranomaisia 
kohtaan) ovat rajalliset, edunvalvontaa tulee vaistamatta tapahtua myos toi
sella keskeisella ulottuvuudella, suuria ja aktiivisesti vaikuttavia suomalaisia 
jarjestoja kohtaan. 

Usein suurten kattojarjestojen ei ole kiiytiinnossa mahdollista kuulla sisai
sesti jasenjiirjestojaan tai erilaisia paikallisia tasoja jiirjeston sisalla rajallisen 
vastausajan vuoksi. Tekniikan ansiosta sisaisia mekanismeja ja prosesseja entista 
laajempien piirien kuulemiseksi jiirjestojen sisalla on tulevaisuudessa nykyista 
helpompi kehittaa. Erityisesti suurissa jarjestoissa kaytettava menetelma on 
yksityiskohtainen toimintaohjelma, joss a maaritellaan jarjeston nakokannat eri 
kysymyksiin. Toinen mahdollisuus, jota voitaisiin hyodyntaa nykyista laajem
min, on eri jarjestojen valinen yhteistyo yhteisten lausuntojen ja kuulemisten 
muodossa. Ei ole esimerkiksi epatavallista, etta jokin jarjesto edustaa suurem
paa jarjes toklusteria tyoryhmissa ja muissa elimissa. Ministerioille ehdotetta
vien vuorovaikutusvastaavien jonkinlainen vas tine olisi myos arvokas useiden 
jarjestojen valisena yhteistyona, ja se myotavaikuttaisi myos entista tehokkaam
pien yhteistyorakenteiden syntymiseen jarjestojen val ilia. 



• Yhteisia etuja omaavien jarjestojen keskeista ybteistyota tulee kehittaa 

Laajennettu horisontaalinen yhteistyo niiden jarjestojen valilla, joilla on 
yhteisiii intresseja voi parantaa niiden kykya tehda yhteistyota viranomaisten 
kanssa. Jarjestojen yhteistyotii tulee syventiia, jotta saavutetaan synergiaetuja 
verkostojen ja resurssien hyodyntiimisessii. 

• Jiirjestojen tulee kehittiiii jarjestelmiii sisiiisen kuulemisen edistiimiseksi 

Viihaiset voimavarat omaavien jiirjestojen kuulemisessa on tarkeiia, etta niiden 
kattojiirjestot kehittavat sisaisia mekanismeja jiisenjarjestojensa kuulemiseksi. 
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