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Kansalaisyhteiskuntapolitiikan strateginen ohjaus tulee nos-
taa valtioneuvoston kansliaan siten, että se käsittää sekä kan-
salaisyhteiskuntapolitiikan että yhteisötalouden.  

Valtionhallinnon hajanainen järjestöjen avustustoiminta tu-
lisi koota perustettavaan Kansalaisyhteiskunnan resurssikes-
kukseen. Se vastaisi kaikista järjestöjen avustusprosesseista 
kuitenkin siten, että kiinteä yhteys substanssiministeriöihin 
säilytetään.  

Perustettava Kansalaisyhteiskuntarahasto vastaisi kehysten 
ulkopuolisena rahastona järjestöjen perusrahoituksesta ta-
valla, jossa eettisesti ongelmallinen kansanterveydelle-tema-
tiikka muutettaisiin haittaveroajatteluksi. 
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Kansalaisyhteiskuntapolitiikan remontti 
 

 

 

Työryhmä Erkki Liikanen (pj.), Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soi-
ninvaara ja Ulla-Maj Wideroos julkaisi taannoin linjauksen suomalai-
sesta rahapelijärjestelmästä, jonka kautta rahoitetaan muiden muassa 
monia kansalaisyhteiskunnan toimintoja. (Liikanen ym., 2021). Työ-
ryhmä kuvasi neljää ratkaisuvaihtoehtoa, joista suositti yhtä. Työryhmä-
raportin julkistamisen jälkeen pidetyssä asiantuntijoille suunnatussa ti-
laisuudessa Erkki Liikanen totesi, että keskusteluissa voisi tulla esiin 
viides tai kuudeskin vaihtoehto. Tämä on se viides vaihtoehto. 

Kun olin aiemmin työryhmän kuultava, päätin laatia toimeksiantoa laa-
jemman mutta mielestäni tuiki tarpeellisen ehdotuksen kokonaisuudis-
tuksesta. Tämä muistio ei siis ole kritiikki Liikasen työryhmän työlle, 
joka vastasi sille annettuun tehtäväksiantoon. Kansalaisyhteiskuntapo-
litiikan kokonaisremontti tarvitsisi huomattavasti laajemman, mieluim-
min hallitusohjelmatason, toimeksiannon. 

Kansalaisyhteiskunnan tilaa ja tulevaisuutta käsitellyt selvitys (Ruus-
kanen ym. 2020, 78) päätyi johtopäätöksissään siihen, että Suomessa de-
mokratia ja vapaa kansalaisyhteiskunta voivat kansainvälisesti vertail-
len hyvin, mutta kansalaisyhteiskunnan autonomiaan ja elinvoimaan on 
silti meilläkin syytä kiinnittää huomiota. Ensimmäinen väittämä pitää 
paikkansa, mutta muutoin ansiokas selvitys jätti valtionhallinnon koko-
naistoiminnan analyysin ohueksi ja tulevaisuusanalyysin suhteellisen 
kapeaksi elinvoiman kannalta. 

Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisyhteiskuntapo-

litiikka murroksessa  

Nyt tarvittaisiin Briitta Koskiahon (2015, 61) lailla uutta yhteiskunta-
visiota. Hyvinvointivaltio toimi hyvin teollisen yhteiskunnan sosiaali-
sena visiona, mutta jälkiteollisessa maailmassa sen toiminta kangerte-
lee, kun maailma ympärillä on tullut toisenlaiseksi kuin aikoinaan aja-
teltiin. Koskiahon mukaan Suomen kansalaisille ei kuitenkaan välttä-
mättä ole selvinnyt, minkälaiseen yhteiskuntaan poliitikot haluavat 
meitä johtaa ja minkälaisena voimavarana kansalaisia ja 
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kansalaisyhteiskuntaa pidetään sosiaalisen kysymyksen ratkaisemi-
sessa tulevaisuudessa.  

Hallitusohjelmien ja sote-suunnitelmien maininnat järjestöistä ja niiden 
tärkeydestä ovat sinänsä tärkeitä, mutta lähemmin tarkasteltuna ne 
ovat suhteellisen pirstaleisia ilman kokonaisnäkemystä kansalaisyhteis-
kunnasta ja yhteisötaloudesta. Valtionkin tasolla järjestöt näyttäytyvät 
samanlaisilta kuin ne näyttäytyvät kuntien virkamiehille: tarpeeksi syr-
jässä olevina palveluja tuottavina pikku apulaisina, joille on tähän asti 
annettu suhteellisen vaatimattomia tukia ja joilta ostettu palveluita 
(Koskiaho, 2015, 59). 

Eduskunnan tulevaisuusvalio-
kunnalle Demokratia tulevaisuu-
den myllerryksessä -selvityksen 
tehnyt Mika Mannermaa (2006, 
11) ennakoi hienosti tulevaisuu-
den virtuaalisen heimoistumisen 
sekä tieto- ja viestintäteknologioi-
den merkityksen uusien vaikutta-
mismallien luomisessa. Ilkka Ha-
lava, Mika Pantzar ja Elisa Lukin 
(2018, 6) ovat järjestötoiminnan 
näkökulmasta tarkastelleet muu-
tosta, mitä digitaalinen murros ja 
datatalous tuovat tullessaan. Li-
neaarinen kehitys vaihtuu epäjat-
kuvuuskohtien ketjuna nopeiden 
muutosten kauteen. Siinä moni 
teknologia kasvaa eksponentiaali-
sesti ja useiden vuosikymmenten 
perustyöstä kertyy ihmiskunnan 
kyvykkyyksiä, joiden suuria mahdollisuuksia on vaikea hahmottaa.   

Soveltaen Martha Nussbaumin ja Amartya Senin kyvykkyysperusteista 
lähestymistapaa (capabilities approach) voidaan ajatella kansalaistoi-
minnan tehtäväksi näiden kyvykkyyksien, lahjakkuuksien ja voimavaro-
jen tunnistaminen ja käyttöönotto. Yhä enemmän ollaan siirtymässä it-
seohjautuvuuden kauteen. Kansalaistoiminta – ja myös vapaaehtoistyö – 
voivat kuitenkin olla lähtökohdaltaan ennemminkin oikeusperusteista 
(rights based), jolloin lähtökohta on (ihmis)oikeuksien toteutuminen. In-
tentio on emansipatorinen – yksityisten ja yhteisöllisten voimavarojen 
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vapauttaminen. Avun tarvitsijoita vahvistetaan omien kyvykkyyksiensä 
tunnistamisessa ja käyttöönotossa. (Halava ym., 2018, 14, 32.) 

Hyvinvointivaltion on tulevaisuudessakin tasattava resursseja, jolloin 
ihmisiä valtaistetaan (empowerment). Pelkästään sillä ei tulevaisuuden 
haasteista selvitä. On ymmärrettävä järjestöjen tehtävä vahvistaa kan-
salaisten omaa osallisuutta, toimijuutta ja kansalaisuutta. Tässä voi-
maannuttamisessa (emansipaatiossa) ihminen löytää omia voimavaro-
jaan ja vahvuuksiaan, joita hän voi sitten käyttää oman elämäntilan-
teensa kohentamiseksi, muiden – usein kohtalotovereiden – tukemiseksi 
ja toimimiseen yhteisöjen ja yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. 
(Niemelä, 2019, 8). Tämän kautta voidaan ymmärtää myös ne suuret 
haasteet ja mahdollisuudet, joita asiakkuuksien segmentointi mahdollis-
taa esimerkiksi sote-palveluiden luomisessa, jos sekä julkiset palvelut 
että järjestöt ymmärtävät esimerkiksi omatoimiasiakkaiden potentiaalin 
toimivina kansalaisina (konkreettinen soveltamismahdollisuus, ks. esim. 
Niemelä & Kivipelto, 2019). 

Keväällä 2018 professori Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän 
mietinnössä korostetaan sitä, että julkisen vallan tulee aikaisempaa voi-
makkaammin ja vaikuttavammin tukea ihmisten itsenäisiä pyrkimyksiä 
hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen, ja siten vähentää tulonsiir-
tojen ja palvelujen pitkäaikaista käyttöä. Eriarvoisuuden vähentämisen 
edellytys on kansalaisten oman vastuun, aloitteellisuuden ja riippumat-
tomuuden turvaaminen uudistamalla julkisen vallan vastuulla olevia toi-
menpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä demokratia-, 
koulutus- ja asuntopolitiikassa. 

Työryhmä toivoo uutta kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten, poliittisten 
puolueiden ja nuorisojärjestöjen yhteistä sektorirajat ylittävää demokra-
tiatyötä, jolla vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien osallistu-
mista ja kansalaispätevyyttä sekä vuoropuhelua päättäjien kanssa. 
(Eriarvoisuutta käsittelevä työryhmä, 2018, 28, 31.) 

Kun koronapandemian kaltaiset globaalit kriisit muuttavat elämänta-
poja ja yhteisöllisyyttä, kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuskysymykset 
ovat entistäkin polttavimpia. 

Kun tähän kokonaisuuteen liitetään se huomio, että kansalaisyhteiskun-
nan asema on huonontunut useissa valtioissa ja perinteisiäkin demokra-
tioita uhkaavat uudet uhat, ei kansalaisyhteiskunnan tervettä kehitystä 
voi eikä saa pitää itsestäänselvyytenä. 
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Kansalaisyhteiskuntapolitiikka                                     

valtionhallinnossa 

Tarkastelen tässä muistiossa kansalaisyhteiskuntakysymysten asemaa 
valtionhallinnossa hieman laajemmin kuin toimeksiantonne alue on. 
Taustalla on se, että olen selvittänyt yhtäältä selvityshenkilönä ja tutki-
jana järjestöjen toimintaa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä ja toi-
saalta myös paneutunut pelitoiminnan haittoihin. 

Suomalainen kansalaisyhteiskuntapolitiikka on osin heikkoa ja haja-
naista. Kansalaisyhteiskuntakysymykset ovat tällä hetkellä oikeusmi-
nisteriössä Demokratia ja vaalit -yksikössä. Oikeusministeriö toimii 
näin vapaaehtoistyön koordinaation ja kehittämisen vastuuministe-
riönä. Kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön edis-
tämiseksi oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapo-
litiikan neuvottelukunta (KANE), jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi 
vuodeksi kerrallaan.  

Perustellusti voi kysyä, onko oikeusministeriö oikea sijoituspaikka kan-
salaisyhteiskuntapolitiikalle, kun ratkaisut tehdään substanssiministe-
riöissä (STM, OKM, TEM, SM, MMM)? Ti-lanne on johtanut Liisa Hys-
sälän ja Jouni Backmanin (2018) kuvaamaan siiloutuneeseen toimin-
taan, josta puuttuu kokonaisvaltainen strateginen ote1. 

Ratkaisuksi tähän selvityshenkilöt Aaro Harju ja Jorma Niemelä (2011) 
esittivät jo aikoinaan, että valtioneuvoston kanslialla olisi koordinaatio-
vastuu kansalaisyhteiskunnan kehittämiskysymysten ja laaja-alaisten 
ohjelmien toteutumisesta2. Niin ikään selvityksessä esitettiin, että mi-
nisteriöiden tulee parantaa keskinäistä vuoropuheluaan kansalais- ja 
järjestötoiminnasta, sen toimintaedellytyksistä ja toimintamahdolli-
suuksista sekä kansalais- ja järjestötoiminnan tukemisesta.  

Ministeriöt kannattivat vuoropuhelun lisäämiseen liittyvää ehdotusta, 
sillä näin saataisiin vähennettyä moninkertaista päätösvalmistelua ja 

 
1 Valtion keskushallinnon ongelmia on pyritty pitkään ratkaisemaan. Kahdella hallitus-
kaudella toteutettiin politiikkaohjelmia (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009). Niistä 
yksi koski kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman aikana teh-
tiin monia myös järjestöjen asemaa liittyviä kehitystoimenpiteitä (Kansalaisvaikuttamisen 
politiikkaohjelman loppuraportti, 2007). Osa vaikutuksista on jäänyt pysyviksi, osassa voi-
daan arvioida siiloutumisen jatkuneen. 
2 Vielä joitakin vuosia aikaisemmin oletettiin, että Suomeen sopisi ja olisi riittävää verkos-
tomuotoinen yhteistyö (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman loppuraportti, 2007, 
16). Siinä vastuu demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kehittämisestä on useilla minis-
teriöillä omilla hallinnonaloillaan ja kokonaisotetta ylläpitävällä ministeriöiden yhteis-
työllä. 
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avustusten päällekkäisyyttä. Valtioneuvoston kanslia ei kuitenkaan sil-
loin nähnyt tarvetta ottaa koordinointivastuuta kansalaisyhteiskunnan 
kehittämiskysymysten ja laaja-alaisten ohjelmien toteuttamisesta. (Lau-
suntotiivistelmä 2011, 15.) 

Myös kansalaisyhteiskunnasta nouseva yhteisö- ja solidaarisuustalous3 
on Suomessa ollut liiaksi alisteinen yrityspolitiikalle. Euroopan unionin 
(parlamentti, komissio) suosituksista ja ohjelmista huolimatta yhteisöta-
loutta viedään Suomessa ponnettomasti eteenpäin, vaikka se loisi ratkai-
suja sosiaali-, terveys-, työllisyys-, alue-, kiertotalous- ja ympäristöpoli-
tiikan moniin kiperiin kysymyksiin reuna-alueilla ja erilaisissa margi-
naaleissa (Niemelä 2019, 29-37; The Future of EU policies for the Social 
Economy 2018). Pelkona usein on se, että yhteisötalous kategorisesti 
haittaisi yritystoimintaa, vaikka se loisi nimenomaan ratkaisuja juuri 
sinne, missä markkinat – tai julkinen hallinto – eivät toimi tai toimivat 
riittämättömästi. 

 

Kuviossa Euroopan parlamentin yhteisötalouden yhteistyöryhmä (Social Economy Intergroup, 
SEIG), johon komissiosta osallistui myös varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, hahmotteli miten 
yhteisötalous vastaa arvoiltaan ja periaatteiltaan koko EU:n tavoitteisiin. 

 
3 Yhteisötaloudella käsitetään yhdistysten (associations), säätiöiden (foundations), pienten 
osuuskuntien (co-operatives) ja keskinäisten yhtiöiden (mutuals) muodostamana taloudel-
lisena toimintana.  Yhdistyksillä ja säätiöillä tulee olla selkeä liiketoiminnallinen ulottu-
vuus toiminnassaan, jos ne lasketaan mukaan yhteisötalouteen. Lisäksi yhteisötalouteen 
on alettu laskea yhteiskunnalliset yritykset ja sosiaaliset yritykset, kun ne täyttävät sel-
keät kriteerit muun muassa voitonjaosta. 
Yhteisö- ja solidaarisuustalous ei ole mikään marginaalinen ilmiö. Jaana Pirkkalaisen 
(2017) mukaan Euroopassa yhteisötalouden piirissä on 14,5 miljoonaa työntekijää (noin 6,5 
prosenttia EU-27-maiden työllisistä) ja noin 7,4 prosenttia EU-15-maiden työllisistä. 
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Yhteisötalous voidaan nähdä visiona tulevasta oikeudenmukaisemmasta 
ja kestävämmästä taloudesta. Tällöin korostuvat yhteisötalouden arvo-
pohjaisuus, rahatalouden ulkopuolelle kurottavien vaihtosuhteiden luo-
minen sekä yhteisresurssien (commons) rakentaminen ja ylläpitäminen 
sekä kulttuurinen sopivuus eräisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vas-
taamisessa (Pirkkalainen, 2017). 

TEM on ansiokkaasti selvittänyt yhteiskunnallisten yritysten ja niiden 
aseman kehittämistä (esimerkiksi Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa 
2020), mutta tarvittaisiin huomattavasti laaja-alaisempi ja strategi-
sempi ote yhteisötalouden kehittämiseen. 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle selvityksen tehneen Mika Man-
nermaan (2006, 96) mukaan kansalaisliikkeitä voi pitää hyvin tärkeinä 
vaikuttajina myös suhteessa markkinavoimiin. Globaalien markkinatoi-
mijoiden intressit saattavat määräytyä niiden omistajien, nykyisin yhä 
useammin kansainvälisten sijoittajien, ahtaista eduista. 

Heijastumat korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan vahvistamisen tarvetta olisi korkea-
koulu- ja tiedepolitiikassakin. Hyvin alkanut kansalaisyhteiskunnan tut-
kimus- ja opetuskokonaisuuden professuureineen annettiin toissa 
vuonna hiipua rahoituksen puutteeseen Jyväskylän yliopistossa (Nie-
melä 2019, 35-37, 127). Näin siitä huolimatta, että kansalaisyhteiskunta 
on maailmanlaajuisesti monenlaisten poliittisten paineiden ja markki-
noiden puristuksessa. Vähimpänä uhkana ei ole se, että jos kansalaisilla 
ole osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuutta, erilaiset populistiset 
liikkeet muodostuvat uhkaksi vakiintuneissakin demokratioissa. Osalli-
suudesta ja vastapainona yhteisöllisyyden ja verkostojen puutteesta 
muodostuu eriarvoisuutta vahvistava tekijä. 

Jos Suomessa on useita valtio-opin professoreita – niin kuin kuuluukin –  
ja useita yrittäjyyttä tutkivia ja kehittäviä professoreja – niin kuin kuu-
luukin – , voisi sekä kansalaisyhteiskunnan merkittävyyden että volyy-
mien perusteella olettaa, että tiedekorkeakouluissa olisi vähintään edes 
yksi kansalaisyhteiskuntaprofessuuri, vähintään yksi osuustoimintaan 
keskittyvä professuuri ja yksi järjestöjen palvelutuotantoon keskittynyt 
professuuri. Vastaavasti ammattikorkeakouluissa tulisi olla vastaavia 
yliopettajuuksia.  

Professorit ja yliopettajat eivät yksin ratkaise alan tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan edistymistä. Heidän tulisi rakentaa monitieteinen, monen 
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korkeakoulujen yhteinen ja kansainvälinen kansalaisyhteiskunnan ja yh-
teisötalouden tutkijayhteisö, johon kansalaisyhteiskuntatutkimuksen ja 
osin osuustoiminnan osalta on jo olemassa hyviä pohjia.  

Korkeakouluilla on oma autonomiansa, jonka puitteissa ne tekevät omat 
ratkaisunsa. Mutta jos suunnattua tutkimusrahoitusta olisi enemmän 
saatavilla, se vaikuttaisi korkeakoulujen painopisteiden asettamiseen. 
Pitkäjänteisyyttä loisi se, että olisi pysyviä oppituoleja. (Jussila ym. 
2019; Niemelä 2019, 36; ks. myös Holopainen ym., 2009.)4    

Myös eettinen ja yhteiskuntapoliittinen dilemma 
ratkaistava 

Erkki Liikasen johtaman työryhmän toimeksiannon perusteluna on se, 
että rahapelitoiminnan tuottokehitykseen vaikuttavat riskit ovat kasva-
neet ja ennakointi vaikeutunut. Työryhmä ottaa linjakkaasti kantaa sii-
hen, että edunsaajien ja kansalaisyhteiskunnan rahoituspäätöksen tulisi 
olla siis riippumaton siitä, onko rahapelituottoja korvamerkitty vai ei.  
Työryhmän mukaan yhteiskunnan eriarvoisuus kasvaa rakenteellisesti, 
jos rahapelaaminen lisääntyy sosioekonomisesti ja tuloluokalta heikossa 
asemassa olevilla henkilöillä ja samalla valtio tulouttaa rahapelituottoja 
yhteiskunnalliseen toimintaa, josta myös sosioekonomisesti ja tuloluo-
kaltaan paremmassa asemassa olevat henkilöt hyötyvät enemmän. (Lii-
kanen ym., 2021, 97-98). 

Mika Malirannan (2021, 7, 27) mukaan nykyjärjestelmässä edunsaajien 
taloudellinen asema riippuu rahapelituotoista tavalla, mikä poliittisesti 
vaikeuttaa rahapeliongelmien ehkäisyä ja vähentämistä. Järjestöjen ra-
hoitus ei kuitenkaan saisi Malirannan mukaan olla riippuvainen pelion-
gelmien määrästä.     

Ongelmapelaajataustan omaavat ovat kääntäneet veikkausvoittovarat 
veikkaushäviörahoiksi – ja eräiltä osin aivan oikeutetusti. Järjestöjen ra-
hoituksen imago on muuttumassa nopeasti. Imagoltaan positiivisten 
kansanterveysrahojen muuttuminen liikapelaajilta ryöstetyiksi, likai-
siksi rahoiksi leimaa järjestöjen toimintaa. 

Monopolijärjestelmän toimintaa on kyseenalaistettu myös tutkijata-
hoilta. Pelaaminen on emeritusprofessori Pekka Sulkusen (2019, 112) 

 
4 Järjestöjen omassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassakin olisi koordinoitavaa 
(Ranta ym. 2020.) 
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mukaan saavuttanut Suomessa lähes saturaatiopisteensä. Siksi hänen 
mukaansa pelimonopolilla on vain huonoja vaihtoehtoja edessään:  

”Oli ratkaisu mikä hyvänsä, rahapelaaminen ei enää ole var-
matuottoinen ja harmiton tapa rahoittaa hyviä asioita (kursi-
vointi JN). Mikään vaihtoehto ei estä sitä, että on varaudut-
tava tuottojen alenemiseen. Siihen on myös pyrittävä, jos ra-
hapelaamisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat silmämää-
ränä.”  

Käytännössä tämä ongelma näkyy niin, että jos kansalaisjärjestöt esittä-
vät perusteltuja toivomuksia lisärahoituksesta, se lisärahoitus nykyjär-
jestelmässä tulisi pääosin siltä raskaimmin pelaavalta, usein peliriippu-
vaiselta ryhmältä, joka vastaa puolesta rahapelaamisen tuotoista. 
Vuonna 2019 pelaajista 2,5 prosenttia kulutti 50 prosenttia rahapelaa-
misen kokonaiskulutuksesta ja 17,8 prosenttia pelaajista kulutti 80 pro-
senttia (Salonen ym. 2020, 8). 

Tilanne on järjestöjen ja yhteiskuntamoraalin kannalta kestämätön. Eh-
dotan myöhemmin ratkaisua myös tähän ongelmaan. 

Järjestöjen moninaisuus tunnistettava ja vuosien 
2023–2025 riskit ennakoitava 

Keskityn nyt sosiaali- ja terveysjärjestöihin, koska tunnen ne parhaiten. 
Sote-järjestöjen toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta olen kuvannut 
seuraavasti: 

  

Julkisessa keskustelussa – ja alan mietinnöissä – on syytä huomioida, 
että järjestöjen rahoitus koostuu monenlaisista rahoituslähteistä. Tu-
hannet sosiaali- ja terveysalan järjestöt toimivat täysin ilman julkisia 
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avustuksia. Osa saa vain kunnilta avustusta. Kuntien keskimääräinen 
tuki järjestöille on alle 600 euroa / vuosi. 

Valvira-luvilla ja ns. sote-markkinoilla toimivia palvelutuotantojärjes-
töjä on 1029 ja järjestöjen perustamia yhteiskunnallisia yrityksiä noin 
70. Niillä on 37 000 työntekijää ja noin 1,7 miljardin liikevaihto. Niiden 
toiminta nousee samasta missiosta kuin muunkin järjestötoiminnan. 

Osa, varsinkin ns. välimuotoisia palveluja tuottavat järjestöt, hankkivat 
rahoituspohjansa hyvin moninaisista lähteistä. 

  

Rahoitusjärjestelmien muutoksessa tulisi ottaa huomioon se, että kansa-
laisjärjestöjä, niiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimin-
toja että myös niiden palvelutuotantoa saattaa kohdata kolme samanai-
kaista myllerrystä lähivuosina (viittaukset ylläolevan kaavion numeroin-
tiin): 

1. Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden pe-
rustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädän-
nöksi (HE 241/2020 vp) asettaa sekä kunnat että hyvin-
vointialueet vastuullisiksi hyte-järjestöjen tukemisesta. 
Yksi tulevaisuusskenaario on se, että tukeminen ei siirry-
kään toiselle vastuutaholle tai jakaudu vastuutahojen kes-
ken luontevasti ja osa järjestöistä jää kokonaan ilman sekä 
kunnan että hyvinvointialueen tukea. Myös rahoituksen 
määräävät indikaattorit ovat yksipuolisia eivätkä välttä-
mättä huomioi järjestöjen osallisuutta ja toimijuutta tuke-
vaa työtä. 

2. Rahapelitoiminnan tuottokehitys laskee ja sitä kautta jul-
kinen tuki pienenee, mikäli ongelmaan ei löydy ratkaisua. 



 26.2.2021 

 10  

3. Sote-uudistuksessa hankintayksikkö muuttuu kunnasta 
hyvinvointialueen yhteiseksi yksiköksi, ja järjestöjen pal-
velutuotanto joutuu entistä kovemman kilpailun puristuk-
seen. 

Kun merkittävä osa STEAn kautta kanavoidusta kohdentuu muiden mu-
assa erilaisiin matalan kynnyksen paikkoihin, kaksin-kolminkertainen 
rahoituskriisi johtaa pahimmillaan kaikkein huonompiosaisten palvelui-
den heikkenemiseen tai loppumiseen. 

Tässä muistiossa en käsittele sitä, miten erityisesti sosiaali- ja terveys-
järjestöjen tulisi kehittää omaa toimintaansa sote-murroksessa. Olen 
tehnyt siitä laajan katsauksen ja ehdotusluettelon Kunnallisalan kehit-
tämissäätiön rahoittamassa hankkeessa Järjestöt sote-Suomea rakenta-
massa (Niemelä, 2019). Liitteessä on palvelutuotantojärjestöjen osalta 
kuvaus niiden reagointitavoista haasteellisessa mutta myös mahdolli-
suuksia luovassa tilanteessa. 

Alustapalvelu Sociala on luonut digitaalisen palvelualustan järjestöjen 
palvelutuotannon ja hyvinvointialueiden yhteistyötä varten (Yhteisen 
hyvän alusta ja Socialan toimintamalli, 2021). Vuoden 2021 alussa käyn-
nistyi SOSTEn koordinoima ja maakuntien verkostojärjestöjen kanssa 
yhteisesti toteuttama sote-muutostuki-hankekokonaisuus. 

Ehdotus uudeksi ohjaus-, avustus- ja rahoitus-
malliksi ja -ajatteluksi 

Organisointi. Ehdotukseni ratkaisumalliksi on seuraava. Kansalaisyh-
teiskunnan – ja samalla yhteisötalouden – ylin ohjaus siirretään valtio-
neuvoston kansliaan. Tämä vahvistaisi kansalaisjärjestöjen asemaa, au-
tonomiaa ja pitkäjänteistä rahoitusta. Se mahdollistaisi hallinnon rajat 
ylittävän laajan strategisen otteen. Samalla tavoin kuin kanslia koordi-
noi valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamista päätök-
senteon tueksi, kanslia ottaisi vastuulleen kansalaisyhteiskuntaan ja yh-
teisötalouteen liittyvien toimien koordinaation5. Mikäli pääministeri ei 
ottaisi kansalaisyhteiskuntavastuita itselleen, nimitettäisiin ns. 

 
5 Tällä en ota kantaa siihen, missä Veikkauksen omistajaohjauksen tulisi olla. Malirannan 
(2021, 27) mukaan ohjausjärjestelmän toimivuuden kannalta ihanteellinen rakenteellinen 
ratkaisu olisi se, että omistajaohjausvastuu siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriölle. 
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kansliaministeri6. Yksi selkeä vaihtoehto olisi myös se, että meillä olisi 
selkeästi kansalaisyhteiskuntaministeri. 

STEA-tyyppinen valmisteluyksikkö vastaisi koko kansalaisyhteiskun-
nan avustuskokonaisuudesta – olkoon se työnimeltään vaikka Kansalais-
yhteiskunnan resurssikeskus. Siellä olisi yhteisiä palveluja (juridiikka, 
valvonta, tietohallinto ja vastaavat) ja eriytyneitä linjoja, joilla varmis-
tetaan substanssiosaamista. Se vastaisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen, 
nuorisotyön, urheilun ja liikuntakasvatustyön sekä hevosurheilujärjes-
töjen avustusprosesseista. Tieteen, taiteen ja kulttuurin osalta tehtäisiin 
erillinen selvitys.  

Valtiovarainministeriön johtamassa koko valtionhallinnon kattavassa 
valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, jolla li-
sätään valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja lä-
pinäkyvyyttä, on ryhdytty jo nyt yhtenä osana valmistelemaan järjestöjä 
koskevan avustustoiminnan yhdenmukaistamista. Selvityshenkilöt 
Harju ja Niemelä esittivät jo kymmenen vuotta sitten (2011), että järjes-
töjen kansallisessa avustamisessa siirrytään yhdenmukaiseen sähköi-
seen haku- ja asiointijärjestelmään. Tarkoituksena on helpottaa ja näin 
tehostaa järjestöjen työtä. Samoin Eriarvoisuustyöryhmä (2018, 51) 
esitti, että järjestöjen hallinnointi- ja rahoituskäytännöt yhtenäistettäi-
siin. Tässä ehdotuksessani on menty pidemmälle: perustetaan yhteinen 
resurssikeskus. 

Kansalaisyhteiskunnan resurssikeskus voisi toimia modernina verkosto-
organisaationa, jossa tietyt resurssikeskuksen virkamiehet voisivat toi-
mia substanssiministeriössä – tai sitten omana kokonaisuutenaan, jolla 
olisi kuitenkin hyvät yhteydet substanssiministeriöihin. 

Pidän välttämättömänä, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioi-
den neuvottelukunta, Valtion liikuntaneuvosto, Valtion nuorisoneuvosto 
ja hevosalan vastaavat elimet jatkaisivat strategista vuoropuhelua alo-
jensa kansalaisjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Näillä neuvottelukun-
nilla olisi kuitenkin keskinäinen vuorovaikutus ja koordinaatio. 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan siirtyminen yhdestä 
ministeriöstä valtioneuvoston kansliaan, lisäisi sen toiminnan vaatimuk-
sia mutta myös vaikuttavuutta. Nyt sen vaikutus on ollut marginaalinen 

 
6 Esimerkiksi Britanniassa kansalaisyhteiskuntaministeri (minister for civil society) vastaa 
mm. kansalaisyhteiskunta-, nuoriso- ja hallituksen yhteisötalouspolitiikasta (civil society, 
youth and social action, the government's inclusive economy unit, loneliness). 
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joissakin elintärkeissä kysymyksissä kuten vaikka akateemisten oppi-
tuolien alasajossa. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden erillinen, riippumaton ar-
viointi- ja avustusjaosto on arvioinut avustusprosessien ja –päätösten 
tarkoituksenmukaisuutta. Sen ja vastaavia tehtäviä hoitavien elimien 
jatko tulisi ratkaista joko erillisten, yhteisen tai alajaostoihin jakaantu-
neen arviointitoimintojen suuntaan. STEAn valvontatoiminta on ollut te-
hokasta ja siitä voisi rakentaa tehokkaan, riippumattoman ja kattavan 
kaikille sektoreille. 

Tämä nyt ehdottamani kokonaismalli vastaisi Kansalaisyhteiskuntapo-
litiikan neuvottelukunnan (KANE) tavoitteisiin, joiden mukaan avustus-
käytännöt, kuten hakemus-, raportointi- ja vaikuttavuusanalysointime-
nettelyt, on eri tuotonjakoministeriöissä määriteltävä yhdenmukaisiksi 
soveltuvin osin (KANEn hallitusohjelmatavoitteita, 2018). Niin ikään se 
vastaisi Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa 
-raportissa (Ruuskanen ym., 2020, 73) saman tyyppiseen ehdotukseen, 
että valtionapuviranomaiset yhtenäistävät valtionavustusten hakemi-
sen, myöntämisen ja raportoinnin käytäntöjä. Hajanaisuus ja järjestö-
ryhmien erilainen kohtelu siis koetaan ongelmana. 

Tässä ehdotetussa mallissa koko prosessi perustuisi yhtenevään proses-
siin uudessa, yhteisessä organisaatiossa.  Mallin rakentamisen tavoit-
teena olisi KANEn näkemykseen siitä, että avustusjärjestelmän tulee pe-
rustua järjestöjen autonomian kunnioittamisen, avoimuuden ja lä-
pinäkyvyyden periaatteille sekä byrokratian vähentämiselle. Järjestö-
avustuksia myönnettäessä tulisi huolehtia siitä, että viranomaiset eivät 
sovella kansallista lainsäädäntöä tiukempia tulkintoja esimerkiksi han-
kintalain soveltamisessa. 

Rahoitus. Sekä rahapelaamisen tuottokehityksen aiheuttamien ongel-
mien että edellä olevan yhteiskuntamoraalin kannalta kestämättömän 
tilanteen ratkaisuksi ehdotan uutta rahoitusajattelua. Kansalaisjärjes-
töjen rahoitus hoidettaisiin haittaveropoolilla: veikkausvoittovaroista 
(nyt noin 1 mrd €), alkoholiveron tuotoista (nyt noin 1,5 mrd €) ja tupak-
kaveron tuotosta (tuotto noin 1 mrd €) koottaisiin noin 0,7–1,0 miljardin 
suuruinen kansalaisyhteiskuntarahasto.  

Siirron yhteydessä olisi luontevaa selkiyttää rahoituskohteita niin, että 
kansalaisyhteiskuntakokonaisuuteen kuulumattomat toiminnat siirret-
täisiin normaaliin budjettikäsittelyyn. STEAn vuoden 2017 avustuspää-
töksessä avustamistaan kohteista noin 15–20 % ja avustusmäärästä n. 
25–30 % voidaan ajatella olevan siinä rajapinnassa, jossa toiminta 
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kohdentuu kunnan tai valtion vastuulle kuuluviin tehtäviin tai palvelui-
hin (Oosi ym., 2018, 14). 

Tällä kokonaisratkaisulla irtisanouduttaisiin rahapelaamisen kansan-
terveydelle-myytistä ja tunnustettaisiin pelaamisen tuottamat haitat ja 
inhimilliset kärsimykset. Perusteena olisi luontevasti myös se, että var-
sinkin sote-järjestöt tekevät työtä myös kaikkien mainittujen haittojen 
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi mutta myös muiden järjestöjen toimin-
nalla on parhaimmillaan ongelmia ehkäisevä ja lientävä vaikutus. 

Tämä purkaisi Liikasen työryhmän (2021, 98) kuvaaman tilanteen, jossa 
rahapelaamisen ja kansalaisyhteiskunnan välinen korvamerkintä aset-
taa edunsaajia eettisesti epätoivottavaan tilanteeseen: rahapelituotot tu-
levat merkittävältä osin rahapeliongelmaisilta. 

Mallissa tulisi määrittää – mieluimmin laajalla parlamentaarisella yh-
teistyöllä – kansalaisyhteiskunnan rahoituksen kokonaisuudelle yhtä 
hallituskautta pidempi suhteellisen kiinteä, indeksiin sidottu taso, mikä 
takaisi pitkäjänteisen kehittämisen. Poolin tuotosta siirrettäisiin siis 
vuosittain esimerkiksi nykyinen miljardi kansalaisyhteiskunnan toimin-
nan turvaamiseen.  

Budjettiteknisesti pyrittäisiin löytämään ratkaisu, jonka kautta tämä 
noin yhden miljardin euron kokonaisuus pysyisi jatkossakin kehysten ul-
kopuolella. Kyseeseen tulisi hieman samantapainen järjestely kuin Yleis-
radion rahoituksessa, joka kanavoidaan verotuotosta valtion televisio- ja 
radiorahaston kautta kohteeseensa. Veikkausvoittorahoista tulisi rahas-
ton suurin osuus, mutta alkoholi- ja tupakkaveron osuudesta pieni pro-
sentti tulisi myös tähän rahastoon, jota voisi siis kutsua kansalaisyhteis-
kuntarahastoksi. 

Toinen mahdollisuus – ja nyt luvut ovat vain teoreettisia mallinnuksia – 
on määrittää kehyksen ulkopuolella oleva rahoitus esimerkiksi 700 mil-
joonaksi euroksi (jos pelituottojen ennakoidaan laskevan tuohon suu-
ruusluokkaan) ja loppurahoitus (200–300 miljoonaa euroa) olisi yleiskat-
teellista, myöhemmin esiteltävää strategista, ohjelmapohjaista rahoi-
tusta ja kriisirahoitusta. 

Molemmat mallit mahdollistaisivat kansalaisyhteiskunnan autonomis-
ten toimijoiden tukemisen, kun poliittiset linjaukset ja säädökset vahvis-
taisivat kansalaisyhteiskunnan luonteen ymmärtämistä (ks. Aalto-Mat-
turi ym., 2017; ks. myös Kanen hallitusohjelmatavoitteita, 2018). Näin 
vahvistettaisiin järjestöjen kykyä toimia itse joustavasti ja 
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innovatiivisesti yhteiskunnallisten uudistusten aloitteentekijöinä (Ruus-
kanen ym., 2020, 10). 

Kokonaisuutena tämä ehdotus rahoitusmallista voi toimia siis sinä ”vii-
dentenä vaihtoehtona” Liikasen työryhmän esiin ottamille neljälle vaih-
toehdolle. 

Pohdintaa ohjelmallisen rahoituksen mahdolli-

suudesta osana kokonaisuutta 

Oleellista siis on, että kansalaisyhteiskunnan rahoitukseen luodaan itse-
näinen, kehysten ulkopuolella oleva, pitkäjänteinen ja poliittisista suh-
danteista riippumaton rahoitus esimerkiksi edellä kuvatun haittavero-
poolin kautta. Rahoituksessa tulee huolehtia myös eräistä erityiskysy-
myksistä. 

Strateginen ohjelmarahoitus. Kansalaistoiminnan edistämiseksi, demo-
kratian vahvistamiseksi ja syrjään jäävien osallisuuden kehittämiseksi 
osaa kansalaisjärjestöille suunnatusta hankerahoituksesta on ehdotettu 
ohjelmalliseen, kaikkia kansalaisyhteiskunnan toimijoita koskevaan ke-
hitys- ja muutostyöhön. Ohjelmalliset teemat ja tavoitteet olisi kirjattu 
hallitusohjelmaan valtiovallan ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä. Oh-
jelmallisella rahoituksella sekä järjestöjen ja neuvontaorganisaatioiden 
aikaisempaa vahvemmalla välittäjäorganisaatiotoiminnalla olisi huoleh-
dittu myös haavoittuvien ryhmien äänen kuulumisesta ja osallisuuden 
vahvistamisesta. (Harju & Niemelä, 2011, 13.) 

Vaikka lausunnonantajien lausunnot Järjestöjen taloudelliset toiminta-
edellytykset -selvityksestä olivat pääsääntöisesti myönteisiä, ohjelmalli-
seen rahoitukseen suhtauduttiin varsin varauksellisesti tai kriittisesti: 
”Ministeriöt suhtautuivat ajatukseen yleisesti melko kriittisesti” ja ”mo-
net järjestöt suhtautuvat omissa lausunnoissaan varauksellisesti ohjel-
malliseen kehitys- ja muutostyöhön, koska se lisäisi niiden mielestä lii-
kaa valtion ohjausta järjestökentästä ja vähentäisi kansalaisyhteiskun-
nan autonomiaa” (Lausuntoyhteenveto, 2011, 15).  

Tosiasiallisesti STEA on kohdentanut osan avustusvaroista ohjelmiin, 
jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koor-
dinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia. Vuonna 2020 päättyivät mm. seu-
raavat ohjelmat (1) Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuu-
den vähentämiseksi, (2) Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työ-
ikäisten toimintakyvyn parantamiseksi ja (3) Järjestö 2.0: mukana muu-
toksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa 
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toimintaympäristössä. Ohjelmat syntyivät enemmänkin STEAn (aikai-
semmin RAYn) sisäisen koordinaation ja järjestöjen hankkeiden muodos-
tamien loogisten kokonaisuuksien kuin hallituksen poliittisten päätösten 
nojalla. 

Tämä ohjelmallinen rahoitus olisi – juuri päinvastoin kuin autonomiaa 
vahvistava järjestörahoitus – nimenomaan ”poliittista” rahaa, joka olisi 
sidottu kansalaisjärjestöjen kanssa vuoropuhelussa syntyneeseen halli-
tusohjelmaan ja hallitusohjelmakausiin. Ohjelmallinen rahoitus olisi 
omiaan rauhoittamaan rahoituksen pääosan poliittisilta paineilta.    

Kriisirahoitus. Viimeistään koronakriisi on osoittanut, kuinka tehok-
kaasti, muuntumiskykyisesti ja nopeasti järjestöt ovat reagoineet uuteen 
tilanteeseen – hyvänä esimerkkinä vaikkapa Suomen Punainen Risti. 
Tulisi harkita, miten ennakolta varaudutaan nopeaan reagointiin erilai-
sissa kriisitilanteissa. 

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan rahoitus. Ratkaisun yhteydessä tulisi ta-
valla tai toisella huolehtia korkeakoulujen kansalaisyhteiskunnan ja yh-
teisötalouden opetuksen ja tutkimuksen rahoituksesta. Yksi lähtökohta 
on se, että opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa noin 500 miljoonan euron 
rahapelituottokokonaisuudesta 17,5 prosenttia tieteelle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää varoja mm. Suomen Akatemi-
alle, tutkimusinstituuttien ja -laitosten sekä eräiden tieteellisten seuro-
jen ja yhdistysten toimintaan, kansainvälisen tieteellisen yhteistyön me-
noihin ja jäsenmaksuihin sekä tiedonjulkistamisen edistämiseen. Tukea 
saavat myös arkistot ja tieteelliset kirjastot. Tähän kokonaisuuteen so-
pisi vallan mainiosti kansalaisyhteiskunnan ja yhteisötalouden perustut-
kimuksen tukeminen. 

Yhteenveto 

Valtionhallinnon horisontaalisessa valmistelussa, suunnittelussa ja toi-
meenpanossa on nähty merkittäviä mahdollisuuksia hallinnon järkipe-
räistämiseen ja toiminnan tehostamiseen (Valtiontalouden tarkastusvi-
rasto, 2009; Hyssälä & Backman, 2018). Valtiovarainministeriö tukee eri 
toimin valtionhallinnon johdon verkottumista ja valmentautumista. 

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma toimi hallitusohjelman (2003-
2007) mukaisesti kansallisena demokratiahankkeena, joka edisti aktii-
vista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten 
yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimi-
vuutta.  
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Ohjelmajohtaja Seppo Niemelän ja ylitarkastaja Maria Wakehamin mu-
kaan poikkihallinnollisen politiikkaohjelman puitteissa toteutettiin lu-
kuisia kansalaisvaikuttamista edistäviä hankkeita useissa ministeri-
öissä sekä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja tiedeyhteisön kanssa 
(Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman loppuraportti, 2007).  

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalla saatiin siis aikoinaan mer-
kittäviä kehitysykäyksiä kansalaisyhteiskunta-asioissa, mutta nyt tar-
vittaisiin uusi, mittava askel kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja 
sen toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

Olen tässä muistiossa siis esittänyt, että 

1. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan strateginen ohjaus noste-
taan valtioneuvoston kansliaan siten, että se käsittää sekä 
kansalaisyhteiskuntapolitiikan että yhteisötalouden. 

2. Kansalaisyhteiskunnan resurssikeskus vastaisi kaikista 
järjestöjen avustusprosesseista kuitenkin siten, että kiin-
teä yhteys substanssiministeriöihin säilytetään. 

3. Kansalaisyhteiskuntarahasto vastaisi kehysten ulkopuoli-
sena rahastona järjestöjen perusrahoituksesta tavalla, 
jossa kansanterveydelle-tematiikka muutettaisiin haitta-
veroajatteluksi. 

Pääviestini voi kuvata tiivistäen seuraavaan: 
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