
Järjestöjen 
autonomia



Järjestöjen autonomia uudella vaalikaudella
12.00 Avaus

12.05 Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisessa yhteiskunnassa 
YTT Petri Ruuskanen (Jyväskylän yliopisto)

12.40 Kansalaisjärjestöjen rahoitus hallitusohjelman näkökulmasta – rahapelipolitiikka ja valtion 
budjetti
erityisasiantuntija Kirsi Marttinen (Soste) ja valtiosihteeri Valtteri Aaltonen (VNK)

13.10 Kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistaminen
Maria Wakeham-Hartonen (oikeusministeriö) ja Jaana Walldén (valtiovarainministeriö)

13.30 Keskustelua

14.00 Tilaisuuden päätös



Suomalainen 
kansalaisyhteiskunta ja 

sen muutos
Petri Ruuskanen

Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos



Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan yleiskuva

Sosiaalisen elämän kenttä, jossa kansalaiset voivat omaehtoisesti 
osallistua yhteiskuntaan: käydä keskustelua, ilmaista mielipiteitä, tuoda 
esiin intressejään ja oikeuksiaan, ja asettaa edistää tavoitteitaan. 
Muodostuu löyhemmin tai vahvemmin organisoituneista vapaaehtoisista 
yhteenliittymistä.
Suomessa n. 106 000 rekisteröityä yhdistystä
Uusia perustetaan n. 2000 vuodessa, osa vanhoista purkautuu, osa 
hiipuu
Yhdistyksiin kuuluminen yleistynyt
Laajoihin kollektiivisiin intresseihin ja poliittisiin taustoihin kiinnittyneet 
järjestöt menettäneet asemaansa
Tilalle tullut vapaa-aikaan, harrastuksiin ja ”pieniin intresseihin” liittyviä 
yhdistyksiä. 
Yhteiskunnallinen aktivismi ja vaikuttaminen tapahtuvat aiempaa 
useammin muodollisia organisaatiorakenteita vieroksuvissa neljännen 
sektorin verkostoissa. 



Monet kansalaisyhteiskunnat (Hasenfeld & Gidron
2005) 

Kansalaisyhteiskunta I: 
- Sosiaaliset verkostot ja yhdistykset, jotka 

neutraaleja suhteessa valtioon
Kansalaisyhteiskunta II

- yhteiskunnallista muutosta ajavat (radikaalit ja 
maltilliset) yhteiskunnalliset liikkeet
Kansalaisyhteiskunta III

- julkisen sektorin tavoitteita tukevat järjestöt

Ovat usein samanaikaisesti läsnä 
kansalaistoiminnassa!



Perinteisesti ymmärretty pohjoismainen malli

Keskiössä Kansalaisyhteiskunnat I ja II
 Aktiivinen yhdistystoiminta.
 Korkea vapaaehtoistoiminnan osuus. 
 Yhdistyksiä johtavat yleensä vapaaehtoiset. 
 Kolmas sektori aktiivinen siellä missä julkinen 

sektori passiivinen: kansalaistoiminta, 
edunvalvonta, kulttuuri, liikunta ja 
harrastustoiminta, uskonnollinen toiminta.

 Järjestöt aloitteentekijöinä hyvinvointivaltion 
rakentamisessa



Vuosituhannen vaihteen muutostrendejä
Kansalaistoiminnan luonteen muutos: haluttomuus sitoutua 
luottamustehtäviin, asiakasajattelu

Uudet rahoitusmahdollisuudet ja -mallit 
• Palkkatuki
• EU:n rakennerahastot ja yhteisöaloitteet 
• Kuntien palvelukysyntä 
• Asiakasmaksujen kasvu
• Pelituottojen kasvu

Järjestötoiminnan hybridisaatio ja ammatillistuminen

 Järjestöjen rahoitusmahdollisuudet, taloudellinen volyymi ja 
vastuut kasvaneet

 Kehitys 2019: Veikkaus, SOTE, kuntatalous?



Järjestökenttä ammattimaistunut
Kansalaistoiminnan luonteen muutos on tuonut ammattilaisia mukaan 
kansalaistoiminnan organisointiin ja aktivointiin. 
Rahoitushakemusten laadinta, projektityöskentely, hankerahoituksen oikea 
kohdentaminen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja raportointi edellyttävät 
usein järjestöammattilaisten työpanosta. 
Kasvava osa järjestöistä on palkannut henkilökuntaa ja ammattimaisten 
järjestöjen taloudelliset vastuut ovat merkittäviä
Hallituksilla laaja vastuu yhdistystoiminnasta?
Onko tarvetta yhdistyslaissa mahdollistaa toimitusjohtajatoimielin niissä 
järjestöissä, joilla on merkittäviä taloudellisia ja työnantajavelvoitteita?
Kuinka tämä vaikuttaa järjestöjen luonteeseen kansalaisyhteiskunnan 
toimijoina?
”Ammattikansalaisuus”?



Hybridisaatio

Yhteiskunnan eri sektorien – yksityisen, julkisen ja kolmannen 
sektorin institutionaaliset logiikat alkavat sekoittua
Järjestöt omaksuvat toimintaansa yksityisen sektorin ja julkisen 
sektorin keskeisiä toimintamalleja ja logiikoita. 
Järjestöt legitimoivat toimintaansa hyvin yleisesti paitsi 
kansalaisyhteiskunnan, myös valtion, markkinoiden ja 
ammattikunnan logiikoista käsin. 



Kansalaisyhteiskunnan autonomia vs. 
rahoitusriippuvuus

Yhdistymisvapaus: järjestöt itsehallinnollisina organisaationa
voivat määritellä toimintansa tarkoituksen, tavoitteet ja 
toimintamallit
Julkinen rahoitus tuo velvollisuuden käyttää varoja
vastuullisesti niille myönnettyyn tarkoitukseen altistaa
ulkoiselle kontrollille, heikentää autonomiaa.
Halutessaan toimia täysin riippumattomasti suhteessa
julkiseen valtaan järjestöt voivat pidättäytyä julkisen
avustuksen hakemisesta (Halila 2016)



Autonomia ja ”tilivelvollisuus”
Järjestöjen ”tilivelvollisuus” julkisille rahoittajille

MATALA KORKEA

KORKEA Yhteiskunnalliset liikkeet: 
Kansalaisyhteiskunta II

Sosiaaliset innovoijat,
”poliittiset palvelutuottajat”: 
Kansalaisyhteiskunta II(-III)

MATALA Yhdessäolo-organisaatiot: 
Kansalaisyhteiskunta I

Julkisen sektorin alihankkijat:
Kansalaisyhteiskunta III

Yhdistyksen autonomia- ja 
vaikuttamispyrkimykset



Rahoittajien ja rahoitettavien suhteen tiivistyminen

Julkinen sektori rahoittaa järjestöjä strategisista
hyvinvointipoliittisista lähtökohdistaan

 Vaikuttavuustavoitteet
 Vaikutusten arvioitavuuden vaatimukset
 Entistä tarkempi rahoituksen seuranta
 Järjestöillä kokemus siitä, että rahoituksen

byrokraattisuus on kasvanut
Rahoittaja puuttuu rahoituksen yksityiskohtaisella

valvonnalla järjestöjen tavoitteisiin ja 
toimintamalleihin

 Järjestöjen autonomia kaventunut?



Mahdollisia ongelmia
Järjestöille myönnettyjen valtionavustusten jakamisessa on vaihtelevia ja 
ennakoimattomia käytäntöjä, jotka vaikeuttavat niiden toiminnan suunnittelua ja 
voivat keskittää avustuksia.
Avustuskäytäntöjen monimutkaistuminen voi heikentää uusien toimijoiden kykyä 
hakea julkisia avustuksia. 
Tämä voi entisestään keskittää kansalaisyhteiskuntaan myönnetyt 
valtionavustukset ammattimaisille organisaatioille ja ammattikansalaisille, joilla 
on kyky toimia monimutkaisessa avustusten haku-, raportointi-, seuranta- ja 
arviointiprosessissa.
Vaarana on, että ammatillistuminen, markkina- ja julkisen sektorin logiikat 
alkavat korvata jäsenyyteen ja jäsendemokratiaan perustuvaa 
kansalaisyhteiskunnan logiikkaa.
Samalla järjestöjen luonne yhteiskunnallista muutosta ajavina ja valtiota ja 
julkista politiikkaa kritisoivina kansalaisyhteiskunnan toimijoina voi kaventua.



Rahoitusmalliin liittyviä kysymyksiä

Kuinka vähentää järjestöjen rahoitusriippuvuutta julkisesta 
sektorista heikentämättä niiden toimintamahdollisuuksia?
Rahoitetaanko julkisella rahalla kulloisiakin valtion 
poliittisia/strategisia tavoitteita vai aktiivista 
kansalaisyhteiskuntaa? 
Kuinka turvata järjestöjen autonomia ja luonne 
yhteiskunnallisina liikkeinä ja yhteiskunnallisina 
innovaattoreina? 
Miten turvata vastuullisuuden 360 astetta?



Vastuullisuuden 360 astetta

Järjestöjen vastuullisuus ulkoiselle rahoittajalle 
”tilivelvollisuutena”?
Vastuullisuus toiminnan tarkoitukselle?
Vastuullisuus jäsenille ja toiminnan piirissä oleville 
kansalaisille?
Vastuullisuus työntekijöille?
Rahoittajan vastuu rahoitettaville: rahoituskäytäntöjen 
ennakoimattomuus, järjestöjen samanlainen kohtelu?



Kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmän 
uudistaminen
- Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hanke ja Järjestöjen 
valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaosto
- Maria Wakeham-Hartonen, OM ja Jaana Walldén, VM
KANEn, SOSTEn, Allianssin ja Olympiakomitean koulutustilaisuus 29.11.2019, os. Yliopistonkatu 5, 



Vaikuttavuus valtionavustustoiminnassa

‒ Tuloksellisuus- ja vaikuttavuuskeskustelu on 
noussut viime vuosina esille myös 
valtionavustustoiminnassa

‒ Vuosittain valtio jakaa laskutavasta riippuen 3-4 
mrd euroa valtionavustuksia yhdistyksille, 
yrityksille, kunnille, korkeakouluille, 
yksityishenkilöille

‒ Mitä valtionavustuksilla saadaan aikaan?
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Uusi Valtionavustus 2.0 -toimintamalli



Uudistettava valtionavustusten toimintamalli (2.0) tukee 
vuoropuhelua ja esteetöntä tiedonkulkua 
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‒ Valtionavustus 2.0 -toimintamallin kehitystä 
ohjaavat tavoitteet:
‒ Avustustoiminnan vaikuttavuus

‒ Avoimen dialogin lisääminen

‒ Toimintatapojen ja tiedon yhtenäisyys

‒ Tiedon keskittäminen ja helppo saavutettavuus

‒ Tiedon ja prosessien läpinäkyvyys

‒ Nämä tavoitteet ohjaavat kohti 
läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja 
vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa.



Sidosryhmien haastattelut: 
Hakijat ja myöntäjät

Design sprint 1: myöntäjien ja hakijoiden 
välinen dialogi ennen hakuprosessia

Sidosryhmätyöpajat

Design sprint 2: Vaikuttavuuden arviointi

Valtionavustus 2.0 -toimintamallin luominen

Toimintamallin validaatiotutkimus (hakijat)

Määrittelytyöpajat: hakijat

Määrittelytyöpajat: myöntäjät 

Validaatio, testaus…

Päivitetty toimintamallin kuvaus ja 
järjestelmätarpeiden dokumentoinnin 
tukeminen 

Valtionavustus 2.0 –toimintamallin kehitystyön status



Valtionavustustoiminnan tasot
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Strateginen

• Toiminnan  päämäärien asettaminen            
• Rahoituksen sitominen asetettuihin päämääriin

Taktinen

• Päämäärien työstäminen mitattaviksi tavoitteiksi
• Avustusten jakoperusteiden valitseminen

Operatiivinen

• Hakemusten käsitteleminen
• Toiminnan ja varojen käytön seuranta



Ylätason prosessi
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Määrittelytyön tavoitteet

‒ Tavoitteena on määritellä valtionavustus 2.0 -toimintamallia 
tukeva järjestelmä (yhteinen toimintamalli) toteutuksen 
käynnistämistä edellyttävälle tasolle.
‒ Työn lähtökohtana on v. 2018-2019 valmistelutyössä tuotettu aineisto

‒ Lisäksi työn aikana tehdään rajaus ensimmäisessä 
vaiheessa toteutettavasta sisällöstä ja laajuudesta (MVP, 
minimitoteutus).



VA 2.0 tukee dialogisuutta ja esteetöntä tiedonkulkua

‒ VA 2.0 -toimintamallin ytimen muodostavat koko prosessin 
läpileikkaava dialogisuus ja mahdollisimman esteetön tiedonkulku.
‒ Malli korostaa tiedolla johtamisen ja avustustoimintaa tukevan datan 

hyödyntämisen merkitystä. 

‒ Toimintamalli tukee avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja 
poikkihallinnollista johtamista
‒ Yhtenevät toimintatavat (ml. terminologia ja kieli) helpottavat 

avustustoiminnan vaikuttavuuden arvioimista nykyistä enemmän

‒ Tiedon ja prosessien läpinäkyvyys poistavat valtionavustustoiminnan eri 
vaiheissa ilmeneviä päällekkäisyyksiä ja mahdollistavat sen paremman 
ohjaamisen. Tämä tehostaa toimintaa ja vähentää myös manuaalisesti 
tehtävän työn määrää. 
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Verkostomainen toimintamalli tukee vuoropuhelua
‒ Verkostomainen toimintamalli tukee erityisesti myöntäjien ja 

hakijoiden välistä vuoropuhelua ja myöntäjien poikkihallinnollista 
yhteistyötä
‒ Avustushakujen valmistelu, toimeenpaneminen, seuranta ja päättäminen 

hoituvat tehokkaasti ja eri osapuolten tarpeet huomioiden 

‒ Toimintamallissa on keskeisessä roolissa digitaalisen alustan 
mahdollistama, valtionavustustoiminnan operatiivista prosessia 
tukeva organisoitumismalli 
‒ Mahdollistaa tilannekohtaisesti kulloisenkin avustuskohteen 

kannalta tarkoituksenmukaisen toimijajoukon osallistumisen 
vuorovaikutteiseen keskusteluun. 

‒ VA 2.0 ohjaa myös valtionavustustoiminnan järjestelmäkehityksen 
vaiheittaista toteuttamista. 
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Yleiskuva uuden toimintamallin mahdollistamista asioista
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Toimintamallin jatkokehittäminen: Lopputulosten arviointi 
ja jakaminen
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Prosessitaso

Toiminnallinen taso

Yhteiskunnallinen taso



Käsitetyö



Valtionavustustoiminnan sanasto
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Käsitetyön eteneminen
‒ Ensimmäinen työpaja pidettiin toukokuussa 2018

‒ Eteneminen vaiheistettu teemoittain
‒ toiminta, toimijat, avustettavan toiminnan kohteet ja seuraukset

‒ Sanastoa esitelty sidosryhmille ja -hankkeille

‒ Tuettua käyttöönottoa
‒ Hankkeen monia toimijoita on tuettu sanaston käyttämisessä

‒ Euroopan unionin sisäasiain rahaston toimijoille seuraavan rahoituskauden käyttöön

‒ Menossa olevan vaiheen työpajat päättyvät joulukuussa

‒ Käännöstyö (ruotsi ja englanti)

‒ Lausuntokierros ja siitä seuraavat tarkennukset 
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Hahmotelmia tulevasta järjestelmästä















‒ Jaoston tehtävänä ja tavoitteena ovat selvittää rahapelituotoista eri hallinnonaloilta järjestöille jaettavat avustukset ja 
niihin liittyvät valtionapukäytännöt sekä tehdä ehdotus siitä, miten järjestöille jaettavien valtionapujen käytäntöjä tulisi 
tarpeen mukaan yhdenmukaistaa.

‒ Jaoston uudistustyön lähtökohtana on kansalaisjärjestöjen autonomian kunnioittaminen ja byrokratian 
keventäminen, pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden turvaaminen, järjestöjen yhdenvertainen kohtelu sekä 
avoimuus ja läpinäkyvyys

Jaoston tehtävät: 

‒ jaettavien avustusten selvittäminen

‒ jaettavien valtionapujen käytäntöjen selvittäminen eri hallinnonaloilla sekä

‒ jaettavien valtioapujen käytäntöjen tarpeenmukainen yhdenmukaistaminen.

Toimikausi ja kokoonpano:

‒ 1.11.2019-31.5.2021, jaosto voi tehdä jo työn kuluessa tarpeelliseksi katsomiaan yhdenmukaistamisehdotuksia 

‒ PJ:t OM:stä, jäsenet OKM:stä, STM:stä, MMM:stä ja VM:stä ja siht. VA-hankkeesta

Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden 
kehittämisjaosto



• Jaosto työskentelee avoimesti ja vuorovaikutteisesti sekä tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen 
seurantaryhmän kanssa. 

• Lisäksi jaoston työssä hyödynnetään soveltuvin osin muita aineistoja, mm. oikeusministeriön ja 
valtiovarainministeriön 25.2.2019 järjestämän kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen kehittämistä 
koskevan työpajan tuloksia.  

• Työhön linkittyy käynnissä oleva valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke Kansalaisyhteiskunnan 
tilasta ja tulevaisuudesta jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Jaosto järjestää hankkeen kanssa työpajan 
23.1.2020 Helsingissä.

Jatkovalmistelussa



Selkein tavoittein kohti asiakaslähtöistä yhteistyötä

Yhteiskehittämisen periaatteilla luodaan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimivaa 
palvelukulttuuria
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Kiitos!
Hankejohtaja Tuula Lybeck; tuula.lybeck@vm.fi
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