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Civicus 2020 – kansalaisyhteiskunnan tila
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Kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudennäkymät

• Tällä vuosituhannella on toteutettu useita ohjelmia, selvityksiä ja 
prosesseja, joissa on haluttu turvata kansalaisyhteiskunnan 
elinvoimaisuutta 

• 2004-2007 kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman jatkona perustettiin 
pysyvät rakenteet vahvistamaan osallistuvaa demokratiaa ja 
kansalaisyhteiskuntaa

• Myös käynnissä olevalla 
hallituskaudella käynnissä 
demokratiaohjelma

• Samaan aikaan hallituskauden aikana 
tehdään isoja päätöksiä, joissa 
kansalaisyhteiskuntavaikutusten 
analysointia vähän tai ei lainkaan



Ns. Liikasen työryhmän raportti, Valtioneuvoston julkaisuja 2021:12, s. 49
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Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöt lukuina
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Kansalaisyhteiskunnan uhkakuvat (Teppo Eskelinen)
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• Taantuva?

• Ohjattu?

• Virasto?

• Ilman kansalaisia?

• Ulkoistettu?
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Sote-järjestöjen tyytyväisyys 
autonomian toteutumiseen on 
edellisvuosien notkahduksen 
jälkeen palannut 

Samalla kolme neljästä sote-
järjestöstä kantaa huolta 
autonomian tulevaisuudesta –
erityisenä huolena 
avustusjärjestelmän uudistaminen 
mutta myös mm. sote-uudistus



.fi

Autonomia ja julkiset avustukset
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• Suomessa ollut yhteiskunnallinen konsensus kansalaisjärjestöjen 
merkityksestä. Sen osana rakennettu järjestöjen valtionavustusjärjestelmä 
on mekanismeillaan osaltaan turvannut järjestöjen riippumattomuutta. 

• Siirtyminen valtion budjettirahoitukseen vahvistaa edelleen merkittävästi 
julkisen vallan asemaa suhteessa järjestöihin ja edellyttää suojaavia 
rakenteita ehkäisemään autonomiaa vaarantavaa ohjausta. 

• Kunnissa ja hyvinvointialueilla jossain määrin pyrkimystä siirtyä 
järjestöavustuksista ostopalvelusopimuksiin – > vaikka yksittäisinä 
päätöksinä rahoituslajin muutos ei välttämättä näyttäydy merkittävänä, 
autonomisen kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tilaaja-tuottaja –asetelma 
on lohduton
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Järjestöautonomia ja avustusjärjestelmä
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• Julkisten avustusten olemassaolo ja niihin liittyvä raportointivelvollisuus ei 
itsessään ole ristiriidassa autonomian kanssa koska järjestö voi myös olla 
hakematta avustuksia. 

• Autonomian näkökulmasta on kuitenkin ongelma, jos 
• julkinen valta viranomaislähtöisesti tai poliittisen vallankäyttäjän lähtökohdista 

määrittää, minkälaista toimintaa järjestöjen halutaan harjoittavan ja millaista ei 

• viranomainen asettaa avustettavalle toiminnalle sellaisia ei-välttämättömiä vaatimuksia 
tai ehtoja, jotka rajaavat yhdistyksen omaa harkintaa ja päätöksentekoa.

• SOTE-järjestöjen avustamista koskeva puitelaki (lausunnoilla)
• Voi olla yleinen, täydentävät linjaukset asetustasolla ja avustusohjeissa

• Autonomianäkökulma perusteluissa ohuesti näkyvillä – osallisuuden ja esteellisyyden 
jännite
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SOTE-JÄRJESTÖT JA HYVINVOINTIALUEET
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• Järjestöjen kautta kanavoituva osallisuus ja vaikuttaminen

• Järjestöjen toiminta hyvinvointialueiden ja kuntien palveluiden 
rajapinnoilla ja välissä – esim. kriisikeskustoiminta

• Järjestöt palveluntarjoajina siellä missä ei ole markkinoita

• Järjestöt palveluntarjoajina markkinoilla

• -> miten hallintosäännöissä tunnistetaan järjestökumppanuudet, kuka 
valmistelee ja päättää avustuksista

• -> missä areenoilla hyvinvointialue käy dialogia nimenomaan 
kansalaisyhteiskunnan kanssa – sote-järjestö neuvottelukunta ja 
yleisempi osallisuusrakenne
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Kansalaisyhteiskunnan uhkakuvat (Teppo Eskelinen)
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• Taantuva? Kansalaisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin? 
Kilpailu vapaa-ajasta? Some koukuttavana näennäisen osallisuuden 
areenna…

• Ulkoistettu? – yhdessätekeväisyydestä hyväntekeväisyyteen? 
Järjestöt julkisen jatkeena ja täydentäjinä?

• Ohjattu? –miten julkinen valta kantaa vastuunsa tässä?

• Virasto? – miten mm. erimuotoisella raportoinnilla ja 
julkisen/yrityssektorin pelisäännöillä ohjataan ammatillisuuteen

• Ilman kansalaisia? – miten järjestöt onnistuvat mahdollistamaan 
erimuotoista vaikuttamista ja vaikuttamiskäsityksiä, luomaan 
areenoita dialogille somedebatin sijaan?
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Kiitos!


