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Tiivistelmä
Lähidemokratia-ajattelun kasvu suomalaisessa päätöksenteossa on ilmeistä. Erityisesti
uuden kuntalain valmistelu on herättänyt keskustelua asukkaiden osallistumismahdollisuuksista. Pääkaupunkiseudulla myös metropolialueen hallintoon kaavaillut muutokset
ovat herättäneet samanlaisia pohdintoja. Lähidemokratiaan liitettäviä määreitä ovat muun
muassa yhdessä toimiminen, tiedon saanti, alueellistaminen ja vaikuttaminen suunnitteluvaiheessa. Yhdistyksiä pidetään perinteisesti tärkeinä paikallistason vaikuttajina, mutta
niiden vaikuttamiseen tai lähidemokratiaan liittyvistä käsityksistä ei tiedetä paljoakaan.
Lähidemokratiasta puhuttaessa keskeisiksi asioiksi on nostettu osallistuminen ja osallisuus, joka voidaan määritellä monin tavoin esimerkiksi täysivaltaiseksi kokemukseksi
siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön. Kunnissa osallisuus on jaettu suunnittelu-, tieto-,
toiminta- ja päätöksenteko-osallisuuteen.
Tässä raportissa on selvitetty pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa) toimivien
yhdistysten ja järjestöjen piirien toimijoiden käsityksiä lähidemokratiasta ja vaikuttamisesta. Vaikuttaminen nähtiin sekä kunnan päätöksentekoon vaikuttamisena että muiden
ihmisten asenteisiin vaikuttamisena. Erityisen tarkastelun alla on ollut verkostomainen
toiminta, jonka paitsi ajatellaan olevan osa modernia lähidemokratiaa, myös järjestömaailman trendi. Selvityksessä etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Millainen käsitys pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoilla on lähidemokratiasta sekä
toimijoiden ja maantieteellisen alueen suhteen että käsitteellisesti?
2. Miten yhdistykset ja piirit vaikuttavat osana lähidemokratian kenttää, ja millaiset
tulokset vaikuttamistyöllä on koetun sosiaalisen hyödyn ja osallisuuden kannalta?
3. Millaista vaikuttamiseen liittyvää osaamista yhdistyksissä on ja mitä osaamista
puuttuu?
4. Millainen vaikutus verkostoilla on vaikuttamistyön tuloksiin?
Selvitystä varten kerättiin kaksi kyselyä: vaikuttamiseen keskittyvä (N = 274) ja verkostoihin keskittyvä (N = 301) kysely. Lisäksi toteutettiin 14 haastattelua, joista kymmenen
oli yksilöhaastattelua ja neljä verkostojen ryhmähaastattelua.
Pääkaupunkiseudulla yhdistyksissä ja piirijärjestöissä toimiville kaupunkilaisille lähidemokratiassa tärkeää on läheisyys: päätöksiä tehdään lähellä, ne koskevat omaa asuinaluetta ja erityisesti sen viihtyisyyttä, toimija on itselle tuttu (esimerkiksi oma yhdistys),
päätöksiin liittyy henkilökohtainen elementti ja vaikuttaminen on suoraa. Perinteisten
vaikuttamisen rakenteiden rinnalle nousee vastaajien mielessä vapaita liikkeitä ja muuta
epämuodollisempaa toimintaa. Lisäksi se, että tultaisiin kuulluksi jo asioita suunniteltaessa, on vastaajille tärkeää. Tähän ei kuitenkaan aina päästä.
Myös oman yhdistyksen tai muun yhteisön, kuten taloyhtiön, toiminnan nähtiin olevan
lähidemokratiaa itsessään, ja siihen pätevät vastaajien mielestä samanlaiset avoimuuden
edellytykset kuin muuhunkin yhteiskuntaan. Tämä kuvastaa lähidemokratian moninaisuutta: se ei ole pelkästään esimerkiksi kaupunkien päätöksentekoon vaikuttamista, vaan
se on osa monenlaisia yhteisöjä.
Oma asuinalue tai kaupunginosa koettiin kyselyssä lähidemokratian tärkeäksi kentäksi,
kun 85 % vaikuttamiskyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että se on merkittävä alue lähidemokratian kannalta. Toisaalta yhdistykset, joiden toiminta-alue on laajempi, kokevat
lähidemokratian alueellisesti laajempana asiana. Yhdistykset eivät halua dominoida paikallista vaikuttamista, vaan ne näkevät lähidemokratian kuuluvan kaikille. Itse ne pitivät
itseään huomattavasti muita kuntalaisia aktiivisempina toimijoina, mutta niiltä puuttuu
kykyä innostaa uusia toimijoita mukaan. Lisäksi vaikuttamistyössä on ongelmallista pääkaupunkiseudun kaupunkien suuri koko, jolloin vapaaehtoispohjalta tehtävä vaikuttaminen koetaan haastavaksi.
Vaikuttamistyö pääkaupunkiseudun piireissä ja yhdistyksissä on luonteeltaan melko perinteistä: kirjoitetaan lausuntoja ja tavataan kunnan toimijoita. Perinteiset menetelmät
eivät kuitenkaan aina tuota tulosta, eivätkä käsitykset vaikuttamistyön onnistumisesta
muutenkaan olleet tässä selvityksessä kovin mairittelevat. Kun vaikuttaminen muuttuu
koko ajan yksilöllisemmäksi esimerkiksi kaupunkien hyödyntäessä sosiaalista mediaa
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asukkaiden kuulemisessa, yhdistykset ovat suurten haasteiden edessä, vaikka ne eivät
välttämättä sitä tiedosta. Vielä ne eivät osaa hyödyntää muita asukkaita oman vaikuttamistyönsä tukena.
Yhdistykset mainitsivat kuitenkin konkreettisia vaikuttamistuloksia (esimerkiksi: on
saatu jokin lause kaupungin strategiaan), mutta erityisen tärkeäksi ne kokevat roolinsa yhteisöllisyyden lisääjinä paikallisesti, vaikka näitä tuloksia ei aina pystytty tarkasti
erittelemään.
Verkostot koettiin tässä selvityksessä hyödyllisiksi: 61 % verkostokyselyn vastaajista
koki hyötyvänsä verkostoista vaikuttamistyössä. Verkostojen kautta saadaan ääni paremmin kuulumaan sekä uskottavuutta, mutta sitäkin tärkeämmäksi vastaajat kokivat verkostojen merkityksen yhteisöllisyyden lisääjänä: vain 4 % vastaajista oli sitä mieltä, että
verkostojen avulla ei pystytä kasvattamaan yhteisöllisyyden kokemusta. Parhaiten verkostoissa on saatu tuloksia verkostoitumalla muiden yhdistysten kuin oman alan yhdistysten
kanssa. Tämä oli kuitenkin vielä harvinaista, sillä vain 17 % verkostokyselyn vastaajista oli
merkinnyt ne huomattavaksi yhteistyökumppaniksi.
Viime vuosina nousua tehneet vapaat kansalaisliikkeet eivät vielä olleet kovin yleinen
yhteistyökumppani, mutta erityisesti nuorten, helsinkiläisten ja kaupunginosayhdistysten vastaajien mielestä ne ovat tärkeä lähidemokratian toimija tai kumppani. Toimijuus
korostui vastaajien lähidemokratianäkemyksissä enemmän kuin asiasisällöt: ”kuka tekee”
ja ”miten tehdään” ovat tällä hetkellä polttavampia kysymyksiä pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoille kuin ”mistä päätetään”.
Selvityksen tulokset osoittavat, että yhdistyksissä on kiinnostusta olla mukana rakentamassa lähidemokratiaa pääkaupunkiseudulla. Vaikka niitä edustavat vastaajat ajattelevatkin erityisesti Helsingin olevan hyvin iso, ne korostivat alueellistamista ratkaisuna.
Selvityksen mukaan alueellistaminen vie kuntaa lähemmäksi asukkaita ja paikallista kansalaisyhteiskuntaa, mikä voisi esimerkiksi kuntaliitosten aikana lieventää pelkoa siitä, että
vaikuttaminen karkaa asukkaiden ja heidän yhdistystensä ulottumattomiin. Pääkaupunkiseudun asuinalueiden erilaisuus nousi selvityksessä myös jonkin verran esiin. Alueellistaminen voisi edistää omaan asuinalueeseen identifioitumista, mikä on tärkeää esimerkiksi
Uudenmaan liiton strategiassa esitellyssä lähidemokratianäkemyksessä.
Selvityksessä tarkastellut pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaille verkkosivuillaan
esittelemät osallistumismahdollisuudet ja vastaajien näkemykset ovat osoitus myös siitä,
että uudenlainen lähidemokratia-ajattelu haastaa perinteisen käsityksen suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta. Kun Suomessa kansalaisyhteiskunta on perinteisesti nähty
melko yhteneväiseksi järjestökentän kanssa, rinnalle nousee yksilötason vaikuttamista,
asuinalueilla yhteisöllistä vaikuttamista ja muita tekijöitä, joiden takia sekä päätöksentekijät että yhdistykset joutuvat miettimään käsityksiään osallisuudesta ja osallistumisesta.
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Lähidemokratiaa koskevaa
käsitteellisestä
keskustelua leimaa näkökulmien
ja käsitysten
moninaisuus.

Johdanto

Lähidemokratia on noussut 2010-luvulla suosituksi keskusteluaiheeksi Suomessa.
Asukkaiden osallistumismahdollisuudet lähiympäristössään ja kotikunnassaan eivät toki
ole mikään uusi asia, mutta Suomessa käynnissä oleva kuntauudistuskeskustelu ja uuden
kuntalain valmistelu ovat nostaneet lähidemokratian keskeiseen asemaan julkisessa
keskustelussa.
Samaan aikaan keskustelu asukkaiden osallistumisesta paikalliseen päätöksentekoon
on lisääntynyt myös muissa maissa, ja esimerkiksi Euroopan neuvoston jäsenmaissa on
vuodesta 2007 saakka vietetty vuosittaista Euroopan paikallisdemokratiaviikkoa. Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressi on vuonna 2011 julkistetuissa suosituksissaan painottanut edustuksellisen paikallisdemokratian lisäksi esimerkiksi suoria,
lähellä asukkaita olevia osallistumisen tapoja sekä tiedon saannin helpottamista ja tiedon
avoimuutta (Congress of Local and Regional Authorities 2001).
Suomessa lähidemokratia-ajattelu näkyy entistä selvemmin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa usealla tasolla. Esimerkiksi Uudenmaan liiton Uusimaa-ohjelmassa se on nostettu vuosille 2014-207 strategiseksi painopisteeksi erityisesti asukkaiden osallisuuden näkökulmasta: ”Lähiympäristössä, asuinyhteisössä, suvun ja perheen piirissä tai harrastusten
parissa tapahtuva toiminta vahvistaa siteitä asuin- ja elinympäristöön ja tuo asukkaille
erilaisia rooleja ja tehtäviä paikallisessa toiminnassa ja kehittämisessä.” (Uudenmaan liitto 2013, s. 22.) Strategiassa korostetaan vertaisyhteisöjen ja samalla yhdistystoiminnan
merkitystä, ja siinä painotetaan myös lähiympäristön merkitystä hyvinvoinnille.
Pääkaupunkiseudulla ajattelutavan muutokseen ja osallistumisen ja osallisuuden haasteisiin on vastattu erilaisilla tavoilla: esimerkiksi Helsingissä on toteutettu lähidemokratia-pilotti (Helsingin kaupunki 2014b; Högnabba 2014) ja Espoossa on käynnistetty
Osallistuva Espoo -kehitysohjelma (Espoon kaupunki 2014b), jonka tavoitteena on edistää
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta uudenlaisten aktivointikokeilujen
avulla. Käsillä oleva raportti keskittyy lähidemokratian ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksiin pääkaupunkiseudulla yhdistystoimijoiden näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun
on tässä selvityksessä määritelty käsittävän Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen.
Selvitystä varten tehdyssä kyselyssä on keskitytty suurten kaupunkien (Helsinki, Espoo,
Vantaa) yhdistystoimijoiden näkemyksiin.
Helsingin seudun kuntien muodostaman metropolialueen hallintoon on tulossa suuria lainsäädännöllisiä muutoksia, mikä johtanee kuntaliitoksiin ja uusien hallinnollisten
rakenteiden käyttöönottoon alueella. Tämä muuttaa yhdistysten vaikuttamisen kenttää
tällä alueella, mutta tässä selvityksessä ei tähän kysymykseen ole vielä erityisesti paneuduttu. (Ks. Valtionvarainministeriö 2014).
Lähidemokratiaa koskevaa käsitteellisestä keskustelua leimaa näkökulmien ja käsitysten
moninaisuus. Raportissa Alamaisista aktiivisiksi tekijöiksi. 7 teesiä lähidemokratiasta
2010-luvun Suomessa (Möller 2012) nostetaan esiin seitsemän lähidemokratian ulottuvuutta: 1) ihmisten osallisuus ja tarve osallistua; 2) edustavan paikallisdemokratian haasteet; 3) osallistumisen ajoitus, jolla tarkoitetaan sitä, että päätöksentekoprosessin avaaminen jo suunnitteluvaiheessa nousee keskeiseksi; 4) tekemisen demokratian nousu, joka
koskee esimerkiksi vaikuttamiskanavia ja asukkaiden omaehtoisesti tuottamia tapahtumia; 5) verkostonäkökulma; 6) tiedon saatavuus ja avoimuus; 7) lainsäädäntö.
Nämä ulottuvuudet näyttäytyvät varsin eri tavalla esimerkiksi lainsäätäjälle, kunnan
viranhaltijalle tai esimerkiksi kaupunginosayhdistyksen aktiiville. Näin ollen täysin yksiselitteistä määritelmää lähidemokratialle on vaikeaa muodostaa.
Eräänä tärkeänä osana keskusteluun ovat nousseet erilaiset asukasraadit, kaupunginosavaltuustot ja muut kunnasta kohti ruohonjuuritasoa tulevat osallistumismahdollisuudet.
Pihlajan ja Sandbergin (2012) laajan selvityksen mukaan suomalaisissa kunnissa nämä
toimielimet ovat lähinnä keskustelufoorumeita, eikä niillä useinkaan ole päätösvaltaa.
Selvityksen mukaan alueellisessa kuntalaisten osallistumisessa on vielä paljon tehtävää.
Osallistumiseen liittyvään keskusteluun on noussut myös osallisuuden käsite, jolle on
myös monia määritelmiä, joista osa on keskenään ristiriitaisia muun muassa käsitteen
poliittisuuden takia. Ennen kaikkea osallisuuden on nähty tarkoittavan subjektiivista ko-
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Perinteisen
vaikuttamistyön
rinnalle on erityisesti verkkotyökalujen mahdollistamana noussut
myös yksilötason
kuuleminen.
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kemusta täysivaltaisesta osallistumisesta johonkin yhteisöön. Metropolialueen uutta hallintoa kartoittavassa selvityksessä (Valtionvarainministeriö 2014) on kiinnitetty huolta
asuinalueiden väliseen eriarvoistumiseen, ja osallisuus on useissa keskustelunavauksissa
liitetty lähialueen yhteisöihin. Suomen Kuntaliiton kansalaisvaikuttamisen tueksi tarkoitetussa oppaassa Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas (Suomen Kuntaliitto 2009)
osallisuus on paikallisvaikuttamisen kontekstissa jaettu tieto-osallisuuteen (tiedon saanti ja kuntalaisten kuuleminen), suunnitteluosallisuuteen (vuorovaikutus kuntalaisten ja
kunnan välillä toimintojen suunnittelussa), päätösosallisuuteen (esim. em. kaupunginosavaltuustot) sekä toimintaosallisuuteen (kuntalaisten oma toiminta tai osallistuminen
palvelujen tuottamiseen).
Helsingin kaupungin alueella toteutettujen lähidemokratiapilottien on havaittu edistävän tieto-, suunnittelu- ja toimintaosallisuutta, mutta päätösosallisuus on ollut selkeimmin esillä vain silloin, kun asukkaat ovat olleet mukana osallistuvaa budjetointia hyödyntävässä toiminnassa, eli päässeet itse päättämään jossain määrin yhteisten rahojen
käytöstä. (Högnabba 2014.)
Suomessa osallistumisen ja osallisuuden ajatellaan toteutuvan erityisesti yhdistys- ja
järjestötoiminnassa. Osallisuutta esimerkiksi yhdistyksen kaltaisessa yhteisössä edistää
siinä toimiminen ja toiminnan kautta oppiminen. (Mattila-Aalto 2012, 2010). Kuitenkin
esimerkiksi nuorten kiinnittyminen aktiivisen toiminnan kautta yhdistyksiin, joissa he
ovat jäseninä, on muuttamassa muotoaan, ja rinnalle on nousemassa löyhemmin järjestäytyneitä kansalaisliikkeitä, toimintaryhmiä tai muita yhteisöjä, joihin osallistuminen voi
olla hyvinkin aktiivista (Myllyniemi 2014, Niemelä 2003). Niissä toimiminen tuottaa samankaltaista yhteisöllisyyttä kuin yhdistystoimintakin. On toisaalta huomattava, että yhdistys- ja muussa vapaaehtoistoiminnassa on havaittavissa samankaltaista kasautumista
kuin esimerkiksi aikuiskoulutukseen osallistumisessa eli hyvin koulutetut ja vakiintuneessa asemassa olevat henkilöt osallistuvat siihen enemmän, jolloin sen tuottama osallisuuden kokemus ei välttämättä jakaudu tasaisesti (ks. esim. Suomen virallinen tilasto 2014).
Yhdistysten tiedetään toisaalta pystyvän kohtaamaan ihmisiä, joiden ääni ei muuten yhteiskunnassa kuulu.
Perinteisesti yhdistykset ovat toimineet kunnissa myös vaikuttajina. Perinteisen vaikuttamistyön rinnalle on erityisesti verkkotyökalujen mahdollistamana noussut myös yksilötason kuuleminen. Erityisesti nuorten kohdalla on havaittavissa vaikuttamisen muuttuvan yhteisöllisestä (esimerkiksi yhdistystoiminta) yksilölliseen (esim. sähköinen palaute,
kulutusvalinnat) (Myllyniemi 2014). Tämä asettaa yhdistystoimijatkin uusien haasteiden
eteen.
Tämän raportin tehtävänä on selvittää pääkaupunkiseudulla toimivien yhdistysten ja
kansalaisjärjestöjen piiriorganisaatioiden toimijoiden näkemyksiä paikallisvaikuttamisesta ja lähidemokratiasta. Niitä ei pääkaupunkiseudulla ole tässä laajuudessa aiemmin kovin
laajasti selvitetty. Järjestöissä verkostoitumisen tarve on kasvanut nopeasti viime vuosina, mistä on seurannut uusia osaamistarpeita (Fields 2012). Tämä ja edellä esitetty käsitys
siitä, että verkostomaisuus on tärkeä osa lähidemokratiaa, ovat vaikuttaneet siihen, että
tässä raportissa keskitytään erityisesti tarkastelemaan yhdistystoimijoiden verkostoja
vaikuttamistyössä. Selvitys etenee niin, että ensin pohditaan lyhyesti kunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä suhdetta, sitten siirrytään selvitystyön taustoihin ja
tuloksiin ja lopuksi esitellään johtopäätökset ja suositukset.
Lukujen 1-6 loppuun on lisätty ”Huomioita”-laatikot, joissa nostetaan esiin luvussa esitellyistä teemoista esiin nousevia ajankohtaisia ja askarruttavia kysymyksiä.
Raportti on tuotettu osana Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittamaa Yhteistyöstä
voimaa järjestötoimintaan ja lähidemokratiaan -hanketta. Raportin kirjoittaja haluaa kiittää Euroopan Aluekehitysrahastoa sekä Uudenmaan liittoa mahdollisuudesta toteuttaa
tällainen selvitys.
Hankkeen ohjausryhmä on antanut myös merkittävän panoksen tämän raportin toteuttamisessa. Ryhmä on koottu kattavasti pääkaupunkiseudun yhdistystoimintaa tuntevista.
Sen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti kyselyiden ja haastattelujen sisällön ja perusteiden sekä tulosten kommentointiin ja auttaneet kyselyn levittämisessä. Ohjausryhmän

jäseninä ovat toimineet: innovointipäällikkö Anne Ilvonen (OK-opintokeskus), markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Minttu Koivumäki (Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
ry), vapaaehtoistoiminnan kehittämispäällikkö Tiina Nurmenniemi (Espoon Järjestöjen
Yhteisö ry.), toiminnanjohtaja Suve Pääsukene (Vantaan Järjestörinki ry), projektipäällikkö Marika Rosenborg (Helsingin Sydänpiiri ry), toiminnanjohtaja Tapani Tulkki (Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry), koulutuspäällikkö Ahti Valke (OK-opintokeskus) sekä
erityisasiantuntija Rosa Vihavainen (Uudenmaan liitto).

Huomioita
•

Lähidemokratia on käsitteenä noussut hyvin nopeasti yleiseen tietoisuuteen.
Muodikkaan termin taakse kätkeytyy ajatuksia tiedon saamisesta ja sen
perusteella oman lähialueen elämään vaikuttamisesta, yhdessä tekemisestä ja täysivaltaisesta osallistumisesta yhteiskuntaan omasta lähiyhteisöstä
käsin.

•

Osallisuus on monitulkintainen käsite, ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita.
Osallisuuden tunne on myös subjektiivinen. Täysivaltainen osallistuminen
johonkin yhteisöön hyödyttää sekä yhteisöä esimerkiksi yhteisen näkyvyyden kannalta, mutta siitä on aina iloa myös yksilölle (esim. Niemelä 2003).

•

Yhdistyksillä on mahdollisuus kohdata niitä ihmisiä, joiden asiat jäävät yhteiskunnassa vähälle huomiolle ja mahdollistaa heille kokemuksia vaikuttamisesta omista lähtökohdistaan käsin. Yhdistystoimija voi lisätä osallisuuden
kokemusta mahdollistamalla osallistumisen: toiminnan tulee olla avointa ja
toimintamuotojen tulee olla tarpeeksi monipuolisia ja ajanmukaisia.
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Toisaalta, jos
ajatellaan lähidemokratian käsitettä, siinä paikallisten yhteisöjen
ja siellä yksittäisten kansalaisten
tarpeet nousevat
keskiöön, jolloin
voidaan ajatella,
että esimerkiksi
kaupunginosissa
tapahtuva yhteinen päätöksenteko vetäisi kuntaa
kohti kansalaisyhteiskunnan
kuntamallia.

”

Järjestöjen toiminnassa on alkanut näkyä paikallistasolla vahvasti
kansalaistoiminta
ja niiden vaikuttamistehtävä
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Kunta, yhdistys, kansalaisyhteiskunta

Kunnan roolista suhteessa kansalaisyhteiskuntaan on keskusteltu Suomessa ja muissakin pohjoismaissa aina silloin tällöin. Kunnallisessa itsehallinnossa, jota esimerkiksi Kuntaliitto demokratiapoliittisessa asiakirjassaan korostaa, nojaa itsehallintoon, joka on lähellä kuntalaista, ja joka myös saa ”uutta sisältöä kansalaisyhteiskunnan parhaista puolista”
(Suomen Kuntaliitto 2013).
Kunta voidaan perinteisesti nähdä 1) suoraan valtion jatkeena, jolloin se toiminnassaan
lähinnä toteuttaa keskusjohdon sille asettamia tehtäviä; 2) melko puhtaasti osana kansalaisyhteiskuntaa, jossa paikalliset tarpeet määrittävät kokonaan kunnallispolitiikan tekemisen; tai 3) siltä väliltä. Hanbergerin (1997) mukaan Ruotsissa (ja Suomessakin) tämä
valtion ja kansalaisyhteiskunnan välissä oleva malli on sellainen, jona kunta on totuttu
ajattelemaan. Se tarkoittaa, että kunnat toteuttavat monia valtion tasolta tulevia tehtäviä, mutta niillä on itsellään oikeus määritellä pitkälti, miten ne toimintansa organisoivat.
Tällaisessa kuntamallissa on myös tilaa asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan paikallisen
tason tarpeista nousevalle julkiselle päätöksenteolle, joka toisaalta sitoo kuntaa yhteen
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Valtionohjauksen lisääntymisen on nähty vievän kuntia
kohti ensimmäistä mallia, mutta valtion ja kuntien suhde on Suomessa myös monimuotoistunut ja kulkenut verkostomaisempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan (esim.
Nyholm 2011). Kunnan ja valtion suhde elää jatkuvasti, eikä sen jäsentäminen ole aivan
yksinkertaista.
Toisaalta, jos ajatellaan lähidemokratian käsitettä, siinä paikallisten yhteisöjen ja siellä
yksittäisten kansalaisten tarpeet nousevat keskiöön, jolloin voidaan ajatella, että esimerkiksi kaupunginosissa tapahtuva yhteinen päätöksenteko vetäisi kuntaa kohti kansalaisyhteiskunnan kuntamallia.
Käytännössä järjestötoimijan näkökulmasta kunta edustaa yleensä viranomaistoimijaa,
jolta haetaan avustuksia ja johon vaikutetaan. Kansalaisjärjestön edunvalvontarooli myös
vaatii riippumattomuutta ja jollain tasolla myös ristiriita-asetelmien luomista (vrt. esim.
Lahti 2003). Lisäksi nykyinen ideaalikuva yhteiskunnasta on malli, jossa valtio, markkinat
ja kansalaisyhteiskunta ovat toisistaan erillisiä, joskin viime vuosikymmeninä palveluiden
tuottamisessa tapahtuneet muutokset ovat haastaneet tätä käsitystä ja nostaneet sen rinnalle erilaisia hybridin yhteiskunnan malleja (ks. esim. Fields 2005). Yhdistykset ovat sinällään kyllä riippumattomia toimijoita, että niillä on omat säännöt ja toimintatavat, joista
ne vastaavat omille jäsenilleen.
Kunnat ovat yhdistykselle hyvin tärkeä vaikuttamisen kohde ja yhteistyökumppani.
Isossa-Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan jopa 70 % järjestöjen ja yhdistysten kontakteista erilaisiin viranomaisiin tapahtuu paikallistasolla (Vyas 2006). Suomessa taas noin
70 % kunnista on järjestänyt yhdistysten ja järjestöjen kuulemisia (Pekola-Sjöblom 2013).
Suomessa järjestöt ovat olleet kuntien kumppaneina palvelutuotannossa, mutta esimerkiksi nykyinen hankintalainsäädäntö on muuttanut niiden ja kuntien suhdetta. Järjestöillä on ollut ongelmia kilpailutustilanteissa, ja lisäksi niillä on ollut kasvava tarve toteuttaa
jäsenistön edunvalvontaa. Niinpä niiden toiminnassa on 1990-luvulla nousseen palveluntuotannollisen painotuksen sijaan alkanut näkyä paikallistasolla vahvasti kansalaistoiminta ja niiden vaikuttamistehtävä (Särkelä 2013).
Pihlaja ja Sandberg (2012) ovat esittäneet uuden kuntalain perustaksi kukoistavan kansalaisyhteiskunnan mallia, joka toteutuu vuorovaikutteisella yhteisellä suunnittelulla ja
päätöksenteolla asukkaiden, alueiden ja kuntien välillä. Mukana olisivat kuntien lisäksi
järjestöt, matalan kynnyksen tapaamispaikat tai asukastuvat, kansalaisraadit tai -foorumit
sekä joukko erilaisia muita toimijoita Samalla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, mutta
vaikuttamisen malli perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.
Millainen on suomalainen kansalaisyhteiskunta, johon kunta voitaisiin lukea, ja miten
lähidemokratianäkökulma voisi siihen vaikuttaa? Sitä tarkastellaan seuraavasti lyhyesti
Hanbergerin (2001) esittämän nelijakomallin mukaan. Hän on kuvannut erityisesti sitä,
millaisia vaikutuksia yhteiskuntapolitiikalla on kansalaisyhteiskuntaan, mutta se kelpaa
viitekehykseksi myös tälle analyysille. Kansalaisyhteiskuntaa voidaan lähestyä neljästä

näkökulmasta:
1. Liberalistinen tai ”kuluttajakansalaisen” malli, jossa raja yksityisen ja kolmannen sektorin välillä kapenee, ja valtion rooli on pieni. Kansalaiselle jää tässä mallissa erityisesti asiakasrooli,
•

Osallistumismenetelmät ovat työn kautta yhteiskuntaan osallistumisen lisäksi lähinnä palveluiden käyttämistä ja niistä palautteen antamista. Tietyiltä
osin siis kunnissa käytetyt palveluraaditkin ovat osa tällaista kansalaisyhteiskunnan mallia, jos niissä keskitytään vain palautteiden jakamiseen eikä kunnan toimintaan vaikuttamiseen.

2. Yhteisöllinen tai yhteisöjen malli, jossa paikallisyhteisö nousee keskiöön. Tässä mallissa tärkeimmäksi nousevat esimerkiksi kyläyhteisön yhteiset tarpeet, joista päättämiseen valtion (ja samalla kunnan) tulisi puuttua mahdollisimman vähän.
•

Erilaiset kaupunginosatoimikunnat jne. voidaan nähdä osittain kuuluvan
tämän mallin alle, erityisesti silloin, kun ne ovat asukkaiden itse asettamia
eivätkä syntyneet kunnan aloitteesta. Nuorille on kunnissa olemassa entistä
enemmän omassa porukassa tekemisen tuettuja malleja, jotka voidaan myös
löyhästi lukea tähän.

3. Välittävien verkostojen malli, jossa kansalaisyhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus
toteutuvat erityisesti yhdistystoiminnan ja muiden toimielimien kautta.
•

Tässä mallissa myös lähivaikuttaminen nähdään yhdistysten kautta. Lisäksi
monet nykyisessä kuntavaikuttamisessa käytetyt kanavat, kuten kaupunginosaraadit tai -valtuustot (kuntien aloitteesta(, vanhus- ja vammaisneuvostot jne. ovat tällaisia, koska ne esimerkiksi välittävät kansalaisten näkemyksiä
kuntaan. Ne myös lähentävät kuntaa kansalaisyhteiskuntaan, ja voivat tehdä
rajanvedon hankalaksi.

4. Yksityisen kansalaisuuden malli, jota Hanberger kuvaa myös feministiseksi: yksilön
osallistuminen on tärkeää ja tulonsiirtojen ja muiden toimenpiteiden kohteena ovat
yleensä suoraan kotitaloudet.
•

Erilaiset joukkoistetut keskustelunavaukset, verkon kansalaiskeskustelut ja
muut kuntien verkkovaikuttamisvälineet voidaan lukea osaksi tätä mallia,
koska niissä vaikutetaan yksilöinä.

Harvassa yhteiskunnassa toteutuu yksikään malli puhtaana, ja suomalaisessakin koulutus- ja muussa yhteiskuntapolitiikassa voidaan nähdä merkkejä useanlaisesta ymmärryksestä kansalaisyhteiskunnan olemuksesta. Kuitenkin verrattuna esimerkiksi
Britanniaan, suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa tuotetaan korostetusti käsitystä ”yhdistyskansalaisuudesta” eli kansalaisyhteiskunta on perinteisesti nähty välittävien verkostojen mallin mukaan (Fields 2005; tarkastelussa oli suomalainen elinikäisen oppimisen
koulutuspolitiikka).
Pääkaupunkiseudun kaupunkien kotisivuilla esitellyt kanavat kansalaisten osallistumineen ja toimenpiteet, joilla näitä edistetään, ovat varsin moninaiset. Esimerkkejä haettiin
termeillä ”vaikuttaminen”, ”kansalaisvaikuttaminen” ja ”lähidemokratia” ja ”osallistuminen”. Kunkin kaupungin (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) sivuilta löytyneet esimerkit osaltaan havainnollistavat ajatusta siitä, että nykykäsitys kansalaisten osallistumisesta
ja kansalaisyhteiskunnasta on laajentumassa viranomaisten puolella. Esimerkkejä osallistumisen kanavista kunnissa on seuraavaksi esitelty Hanbergerin nelimallin mukaan.
Tässä eivät ole kuitenkaan mukana kaikki sivuilta löydetyt esimerkit, mutta voidaan
huomata, että lähidemokratia-ajattelun synnyttämä käsitys kansalaisyhteiskunnasta on
moni-ilmeinen:
1. Liberalistista mallia edustavat lähinnä yksisuuntaiset palautteen antamisen työkalut,
joita oli kaikilla kaupungeilla. Tämä malli ei ole erityisen korostunut osallistumisen
perustana.
2. Yhteisöllistä mallia edustaa aika harva kaupunkien sivuilla esitelty toiminta ainakaan
puhtaasti. Helsingin lähidemokratiapiloteissa on jonkin verran pyrkimystä tällaiseen
omaehtoisuuteen. Lisäksi esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen
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Ruuti-toimintaohjelmassa on myös nuorten omaan yhteisöllisyyteen ja yhteisön
kautta vaikuttamiseen tähtääviä toimintoja. Lisäksi esimerkiksi Helsingin kaupungin
sivuilta löytyy tietoa tapahtuman järjestämisestä niin, että kuntalaiset voivat itse olla
aloitteellisia.
3. Välittävät rakenteet korostuvat silloin, kun esitellään kaupungin ja kuntalaisten ja
heidän yhdistystensä vuorovaikutusta tukevia rakenteita: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto (näitä esitellään kaikissa), maahanmuuttoasioiden tai
monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta (Espoo ja Vantaa), vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta (Helsinki), asukasfoorumit (Espoo ja Vantaa), aluetoimikunnat
(erityisesti Vantaa). Helsingin kaupungin lähidemokratiapiloteissa on viitteitä myös
yhteisöllisestä mallista, mutta ne eivät ole sitä puhtaasti, vaan niissä on ideana useinkin juuri näkemysten välittäminen jonkin verkoston avulla. Vantaalla korostuu alueellisuus erityisesti aluetoimikuntien kautta. Lisäksi kaupunkien sivuilta löytyy linkkejä paikallisten yhdistysten kotisivuille ja niiden esittelyjä. Sivuilla on myös kerrottu,
miten yhdistykset vaikuttavat kotikaupungissaan.
4. Yksityinen kansalaisuus korostuu erityisesti, kun halutaan kannustaa nuoria osallistumaan. Esimerkiksi Espoon kaupungin nuorille tarjoama joukkoistettu aloitekanava
ja lähivaikuttamismalli, jossa nuori voi tehdä suoraan nuorisotyöntekijän tukemana
aloitteita, ovat esimerkkejä tästä. Kuntalaisaloitepalvelun esittely ja muut vastaavat
vaikuttamismahdollisuudet ovat melko hyvin esillä kaikkien kaupunkien sivuilla.
Kauniainen markkinoi erityisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia osallistumiseen. (Espoon kaupunki 2014a, Helsingin kaupunki 2014a, Kauniaisten kaupunki
2014 ja Vantaan kaupunki 2014.)
Moni kaupungin sivulla esitelty toimintatapa yhdisti useita malleja, kuten esimerkiksi
Vantaan osallisuusmalli ja siitä johdetut esitteet, kuten Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla
(Vantaan kaupunki 2012).
Kaupunkien verkkosivuilla esitellyt vaikuttamisen aiheet liittyvät vahvasti asuinviihtyvyyteen. Myös Uudenmaan liiton Uusimaa-ohjelmassa lähidemokratia on liitetty vahvasti
asuinviihtyvyyden parantamiseen. Metropolialueen tulevaisuudesta puhuttaessa asuinalueiden erilaisuus ja eriarvoistuminen on nähty tärkeänä asiana.
Yhdistykset voivat siis näiden esimerkkien valossa vaikuttaa sekä omana itsenään että
erilaisten muiden välittävien verkostojen kautta. Paikallinen vaikuttamistoiminta on
yleensä luonteeltaan yleishyödyllistä. On toki yhdistyksiä, jotka keskittyvät tiukasti omien
jäsentensä edunvalvontaan, mutta kuten selvityksestä käy ilmi, monesti siitä saatavat
hyödyt vaikuttavat laajemminkin ihmisten elämään. Voidaankin puhua sosiaalisesti lisäarvosta tai hyödystä, jota järjestöjen tai yhdistysten toiminnasta seuraa. Järjestötoiminnan sosiaaliset hyödyt voidaan luokitella seuraavasti: 1) tulokset (esim. vaikuttamistyön
konkreettiset tulokset kuten muutokset päätöksenteossa, koettu hyvinvointi, mitattavat
muutokset terveydentilassa jne.), 2) toiminnalliset tai yhteisölliset hyödyt (sosiaalinen
pääoma, yhteisöllisyyden kokemukset) ja 3) uudet innovaatiot (mukaillen Boltonia 2008).
Paikallisen vaikuttamistyön voidaan ymmärtää tuottavan kaikkia näitä. Tätä kolmijakoa
on hyödynnetty tätä raporttia varten tehtävässä selvitystyössä. Kuten tästä raportista käy
ilmi, usein hyvinvoinnin kokemukset liittyvät usein hyvin vahvasti yhteisöllisyyden kokemukseen, joten ne on myös luokiteltu useimmin vastaavasti.
Kun puhutaan vaikuttamisesta, on myös tärkeää huomata, että se ei ole vain pyrkimystä saada päätöksentekijät tekemään omasta näkökulmasta suotuisia päätöksiä. Yhdistys
vaikuttaa toiminnallaan omien jäsenten, heidän läheistensä ja myös esimerkiksi tempauksissa kohtaamiensa ihmisten asenteisiin. Vaikuttamisen monisyisyys korostuu myös tässä
selvityksessä. Vaikuttamista on myös oman yhdistyksen kaltaisessa lähiyhteisössä toimiminen. Yhdistystoiminta on jo sinällään lähidemokratiaa.
Pystyäkseen vaikuttamaan asukkaisiin tai päättäjiin lähialueellaan tai kunnassa yhdistyksillä tulee olla sisällöllistä asiantuntemusta sekä kykyä viestiä se eteenpäin. Verkostomaista vaikuttamista vaikeuttaa yhteistyötaitojen puute, mikä ilmeni OK-opintokeskuksen
vuonna 2012 tekemässä järjestöjen koulutus- ja osaamistarvekyselyssä (Fields).

12

Huomioita
•

Mikä on kunnan paikka lähidemokratiassa? Voisiko lähidemokratiaa olla
ilman kuntaa? Suuri osa paikallisvaikuttamisen tavoista kun kuitenkin suuntautuu kunnan viranhaltijoihin ja päätöksentekijöihin. Myös erilaiset alueraadit, jotka luovat vaikuttamisen mahdollisuuksia esimerkiksi omalla asuinalueella, ovat kunnan toimintaa ja toimivat lähinnä vuorovaikutuskanavana
kunnan ja tietyn alueen asukkaiden välillä. Jopa silloin, kun toteutetaan esimerkiksi kansalaisliikkeen ideoimia omaehtoisia tapahtumia, tehdään yhteistyötä kunnan kanssa. Haasteena onkin saada kokemus omaehtoisuudesta,
yhteisöllisyydestä ja paikallisuudesta mukaan vaikuttamiseen.

•

Muuttaako lähidemokratia käsitystä kunnan olemuksesta? Kunnat tasapainoilevat paikallisen itsehallinnon ja valtionohjauksen ristipaineessa. Kuntia
yhdistettäessä on herännyt myös huoli kaukana kuntakeskuksista asuvien
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista. Tämä ei koske suoraan pääkaupunkiseutua, mutta täällä asuinalueiden omaleimaisuus herättää samanlaisia
kysymyksiä. Pääkaupunkiseudun asuinalueiden omaleimaisuus näkyy myös
siinä, että kun julkisuudessa puhutaan esimerkiksi espoolaisesta identiteetistä, se on muodostunut oman asuinalueen eikä kaupungin ympärille.

•

Lähidemokratia-ajatuksen alle usein miellettävä kaupunginosatason päättäminen toisi kuntaa lähemmäksi kansalaista ja mahdollistaisi siinä mielessä
kuntalaisen äänen kuulumisen. Jos edes jonkin verran lähellä kansalaisyhteiskuntaa oleva kunta on haluttu tulevaisuudenkuva, myös pääkaupunkiseudulla alueellistaminen ja erilaisten asukasryhmien osallistumisen tukeminen ja kuuleminen toimivat vastapainona tilanteessa, jossa valtion ohjaus
vahvistuu.

•

Lähidemokratia-ajattelu haastaa perinteisen käsityksen kansalaisyhteiskunnasta, jossa osallistuminen tapahtuu lähinnä yhdistysten kautta. mukaan
nousee aiempaa yksilöllisempi ajattelutapa, vaikka myös yhteisöistä itsestään
lähtevän vaikuttamisen asema on nousemassa aiemmin Suomessa vallalla
olleen näkemyksen rinnalle. Näkemyksen laajeneminen mahdollistaa myös
useampien äänten kuulumisen yhteiskunnassa ja parhaimmillaan lisää kansalaisyhteiskunnan moniarvoisuutta.
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3

Selvityksen taustaa

Yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden merkitys lähidemokratiassa on ilmeinen,
kuten kävi ilmi myös tarkasteltaessa pääkaupunkiseudun kaupunkien verkkosivuilla esiteltyjä kansalaisten osallistumisen muotoja. Kuitenkin niiden lähidemokratiaan ja paikallisvaikuttamiseen liittyvistä käsityksistä sekä osaamisesta tiedetään varsin vähän. Tästä
syystä tämä selvitys on tehty. Sen tavoite on lisätä tietoa sekä toimia tukena vaikuttamiskoulutusta suunnitteleville järjestöille ja oppilaitoksille.
Selvityksessä haluttiin kartoittaa pääkaupunkiseudun yhdistysten ja piirien sekä niissä
toimivien ihmisten käsityksiä lähidemokratiasta erityisesti verkostoitumisen näkökulmasta, sillä verkostoitumisen tärkeyden on sanottu kasvavan yhdistyskentällä ja erityisesti
paikallistasolla (Fields 2012).
Selvityksessä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Millainen käsitys pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoilla on lähidemokratiasta sekä
toimijoiden ja maantieteellisen alueen suhteen että käsitteellisesti?
2. Miten yhdistykset ja piirit vaikuttavat osana lähidemokratian kenttää, ja millaiset tulokset vaikuttamistyöllä on koetun sosiaalisen hyödyn ja osallisuuden kannalta?
3. Millaista vaikuttamiseen liittyvää osaamista yhdistyksissä on ja mitä osaamista
puuttuu?
4. Millainen vaikutus verkostoilla on vaikuttamistyön tuloksiin?
Selvitystä varten tarvittiin laajemmat kyselyaineistot, jotta vastaajia saataisiin monenlaisista yhdistyksistä ympäri pääkaupunkiseutua, ja haastatteluja, joissa kyselyiden teemoja voitiin syventää.1 Selvitystä varten tehtiin kaksi kyselyä:
1. Ensimmäinen, lähidemokratiakäsityksiin ja vaikuttamiseen keskittyvä kysely (jota
selvityksessä kutsutaan vaikuttamiskyselyksi) toteutettiin kahtena kyselynä, erikseen
sekä yhdistysten edustajille, jolloin toivottiin yhtä vastausta/yhdistys (yhdistysten
edustajien kysely), että kaikille avoimena yhdistysaktiivien kyselynä, jolloin samasta
yhdistyksestä sai olla monta vastaajaa (kaikille avoin aktiivien kysely). Jälkimmäisestä tehtiin myös pyynnöstä selkokielinen versio. Käytännössä kyselyiden vastausten
välillä oli niin vähän eroa, että suurimmaksi osaksi vastaukset käsiteltiin yhdessä.
Kyselyt toteutettiin sähköisellä Webropol-työkalulla 19.5.-25.6.2013 välisenä aikana.
Kyselyitä levitettiin OK-opintokeskuksen jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kautta ja sosiaalisessa mediassa. Levittämistä varten etsittiin myös yhdistysten
yhteystietoja verkosta. Lisäksi hankkeen ohjausryhmän jäsenet levittivät sitä omien
verkostojensa avulla. Tähän kyselyyn saatiin 274 vastausta.
2. Toinen kysely keskittyi erityisesti verkostoihin (joten sitä kutsutaan tässä selvityksessä ”verkostokyselyksi”). Sen toteuttamistapa ja levityskanavat olivat samanlaiset kuin
vaikuttamiskyselyllä. Kysely toteutettiin 25.9.-10.11.2013. Siitä teetettiin vain yksi
versio, jolloin vastaajia saattoi olla useampi yhdestä yhdistyksestä. Yhteensä tähän
kyselyyn saatiin vastauksia 301.
Kumpaankin kyselyyn liittyen toteutettiin haastattelukierros:
1. Vaikuttamiskyselyn teemojen syventämiseksi toteutettiin 10 yksilöhaastattelua kesämarraskuussa 2013. Haastateltavat henkilöt valittiin vaikuttamiskyselyssä suostumuksensa antaneiden vastaajien keskuudesta niin, että heidän joukossaan oli sekä
naisia että miehiä, eri-ikäisiä vastaajia, eri kunnista tulevia vastaajia ja erityyppisten
yhdistysten edustajia. Haastattelu oli tyypiltään semistrukturoitu niin, että vastaaja
sai teemat etukäteen, ja lisäksi haastatteluissa tehtiin vastaajien esiin nostamista aiheista uusia tarkentavia kysymyksiä. Yksilövastaukset esitetään anonyymisti, mikä
sovittiin vastaajien kanssa. Haastattelujen tunnisteena käytetään suorissa lainauksissa kirjainta H ja haastattelun numeroa.

Kyselyiden ja haastattelujen
OK-opintokeskuksesta.
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2. Verkostokyselyn tueksi tehtiin neljä semistrukturoitua ryhmähaastattelua marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välillä. Haastateltavat verkostot valittiin hankkeen
ohjausryhmän suositusten perusteella, koska niitä on muuten ollut vaikeaa tavoittaa.
Verkostoista yksi oli pääkaupunkiseudun alueella toimiva ja muuten oli valittu yksi
verkosto Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Verkostoissa oli ajateltu sitä, että yksi
edusti vapaaehtoistoimintaa laajasti, kaksi erityisryhmää, joiden osallistuminen lähidemokratiaan ei välttämättä ole korkealla tasolla ja yksi edusti suurta harrastajien
käyttäjäryhmää. Verkostojen kanssa sovittiin, että niiden nimeä sai käyttää raportissa, mutta kommentit esitellään anonyymisti. Ryhmähaastattelujen tunnus suorissa
lainauksissa on RH ja haastattelun numero.
Kyselyiden vastaajia ei valittu erityisesti millään satunnaisotannan menetelmällä, ja lisäksi heitä oli molemmissa kyselyissä suhteellisen vähän. Molemmissa kyselyissä tavoitteena pidettiin kolmea sataa vastaajaa: verkostokyselyn kohdalla tavoitteeseen päästiin.
Näin ollen vastaukset ovat ennemmin suuntaa-antavia kuin yleistettäviä koskemaan edes
kaikkia pääkaupunkiseudulla toimivia yhdistyksiä. Kuitenkin selvitystä varten kerättyjen
eri aineistoista tehdyt havainnot olivat hyvin linjassa keskenään, mikä tekee tässä raportissa esitellyistä teemoista huomionarvoisia.

3.1. Taustatietoa kyselyn vastaajista ja heidän yhdistyksistään
Selvityksessä on pidetty lähtökohtaisesti tärkeänä a) saada yleiskuva pääkaupunkiseudulla yhdistyksissä toimivien ja niissä työskentelevien henkilöiden lähidemokratiakäsityksistä ja b) tehdä vertailuja yhdistysten kesken. Tämän takia molemmissa kyselyissä kysyttiin taustatietoja vastaajien yhdistyksistä mutta myös vastaajista itsestään. Molemmissa
kyselyissä kysyttiin yhdistyksen toiminta-aluetta ja tyyppiä (piiri/yhdistys ja toimiala).
Ensimmäisessä kyselyssä kysyttiin yhdistyksen taustoja vähemmän, mutta jälkimmäiseen
liitettiin mukaan yhdistyksen kokoa sekä jäsenten ikää ja sukupuolta koskevat kysymykset.
Molemmissa kyselyissä haluttiin identifioida vastaajan asema organisaatiossaan, koska
usein esimerkiksi työntekijän ja vapaaehtoisen näkemykset voivat poiketa toisistaan. Ensimmäisessä, lähidemokratian perusteita käsittelevässä kyselyssä kyseltiin yhdistyksen
toiminta-alueen lisäksi vastaajan ikää ja asuinkuntaa. Vastaajien ja yhdistysten alueelliset
erot eivät nousseet kuitenkaan kyselyissä erityisen huomattavasti esiin.
Tässä luvussa vastaajien tausta esitellään lyhyesti. Tarkemmat taustatiedot löytyvät liitteestä 1.

Mukana erikokoisia yhdistyksiä
Verkostokyselyssä kysyttiin yhdistyksen kokoa. Vastaajien organisaatiot jakautuivat
melko tasaisesti, kuten oheisesta kuviosta käy ilmi, mutta suurin vastaajaryhmä olivat pienehköt, alle 250 jäsenen yhdistykset.
Kuvio 1. Verkostokyselyn vastaajien pääasiallisen yhdistyksen jäsenmäärä (N=236)

1001- jäs.
16 %

501-1000 jäs.
16 %

0-50 jäs.
15 %

51-250 jäs.
28 %

251-500 jäs.
25 %
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Yhdistysten hallitusten jäsenet olivat aktiivisia vastaamaan
Tätä selvitystä varten tehdyt kyselyt ovat levinneet yhdistyksissä piirejä paremmin. Yhdistyksiä toki on myös piirejä huomattavasti enemmän. Vaikuttamiskyselyssä organisaationsa tyypin ilmoittaneista yhteensä 14 (5 %) tuli piireistä ja 256 (95 %) yhdistyksistä, ja
verkostoitumiskyselyssä suhde oli samanlainen: 12 vastaajaa (4%) edusti piiriä, 288 (96 %)
yhdistystä, ja yksi vastaaja jätti tähän kysymykseen vastaamatta.
Vertailuja varten selvitettiin, missä tehtävässä vastaaja toimii organisaatiossaan. Tarkat
jakaumat löytyvät liitteestä 1. Molemmissa kyselyissä yhdistysten puheenjohtajat ja muut
luottamushenkilöt ovat olleet aktiivisimpia vastaamaan.
Vaikuttamiskyselyn vastaajista voidaan nähdä, että kyselyt ovat saavuttaneet ne ryhmät, joiden sen toivottiinkin: yhdistysten kyselyssä, johon haettiin yhtä vastausta/organisaatio, ovat voimakkaammin edustettuina puheenjohtajat ja työntekijät, kun taas kaikille avoimeen aktiivien kyselyyn ovat erityisesti vastanneet muut luottamushenkilöt ja
vapaaehtoiset.
Verkostokyselyssä erityistä on yhdistystason työntekijöiden suuri osuus (heitä oli 58),
mikä selittyy urheilu- ja liikuntayhdistysten vahvalla edustuksella: yli puolet vastanneista
työntekijöistä (n=31) edustaa juuri liikuntaseuraa tai muuta alan yhdistystä.

Vastaajien ja toimijoiden joukossa eniten keski-ikäisiä
Vaikuttamiskyselyssä aktiivien ja yhdistysten kyselyyn vastanneiden ikäjakaumat vastasivat hyvin toisiaan, joten ne on esitelty yhdessä (liite 1). Yli 55-vuotiaat muodostivat
yli puolet kyselyn vastaajista, ja että nuorimpia yhdistystoimijoita on ollut vaikeaa saada
vastaamaan. Alle 25-vuotiaita vastaajia olikin vain 9.
Nuorimmat vastaajat edustivat nuorisojärjestöjä, kun taas vanhimmat vastaajat tulivat
eläkeläis- ja palvelujärjestöjen yhdistyksistä. Muuten suurta eroa ei toimialan suhteen
ollut. Nuoremmat, alle 35-vuotiaat vastaajat, toimivat useammin yhdistyksissä kuin piireissä. Espoolaiset ja espoolaisia yhdistyksiä edustavat vastaajat olivat muita nuorempia,
kun taas vantaalaiset vastaajat olivat muita vanhempia.
Verkostokyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan, mihin ikäryhmään yhdistyksen tyypillinen jäsen kuuluu. Tässä kyselyssä oli mukana nuorempien jäsenten yhdistyksiä, sillä
kolmasosassa vastaajien yhdistyksissä tyypillinen jäsen on korkeintaan 35-vuotias (liite 1).
Kuten työntekijöiden suuri osuus vastaajien joukossa, tämäkin selittyy liikuntaseurojen
aktiivisuudella.

Naisia paljon toiminnassa
Verkostokyselyssä haluttiin lisäksi ottaa vertailun kohteeksi tyypillisen jäsenen sukupuoli. Tähän kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä toimintaan osallistuu hieman enemmän
naisia kuin miehiä, sillä 133 vastaajaa (45 %) ilmoitti tyypillisen jäsenen olevan nainen, ja
52 vastaajaa (18 %) hänen olevan mies. 100 (34 %) vastaajaa sanoi, että molempia osallistuu yhtä paljon, 12 ei osannut sanoa ja 4 jätti vastaamatta. Verrattuna aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin tämä on Suomessa varsin tyypillinen kuva yhdistystoimijoista (ks. esim.
Fields 2005).

Vastaajat ja heidän yhdistyksensä tulevat eri puolilta pääkaupunkiseutua
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Vastaajat saivat kertoa yhdistyksensä toiminta-alueesta omin sanoin. Vaihtelua oli paljon
yhden kaupunginosan yhdistyksistä valtakunnallisiin.
Lähes kaikilta pääkaupunkiseudun kaupunkien suuralueilta oli vastaajia. Joissain tapauksissa yhdistykset tulevat pääkaupunkiseutua laajemmalta alueelta, mutta koska usea niistä
kertoi vaikuttamistyönsä keskittyvän pääkaupunkiseudulle, ne otettiin mukaan: suurimmaksi osaksi nämä ovat koko Uudellamaalla toimivia piirejä tai alueellisia yhdistyksiä.
Toiminta-alueiden tarkka jakauma on esitelty liitteessä 1. Vertailuja varten yhdistykset
jaoteltiin seuraavasti: 1) Uusimaa 2) pääkaupunkiseutu (toimintaa joko koko pääkaupunkiseudulla tai vähintään kahdessa sen kaupungeista) 3) Espoo 4) Espoo alueelliset (esim.
yhdessä kaupunginosassa toimivat) 5) Helsinki 6) Helsinki alueelliset 7) Vantaa 8) Vantaa

alueelliset 9) Muut (esim. valtakunnalliset, kehyskunnat sekä Kauniainen, josta ei ollut
vastaajia).
Vantaalaiset vastaajat olivat molemmissa kyselyissä aktiivisia, ja he olivat vastanneet
erityisen innokkaasti verkostokyselyyn. Eräs verkostohaastatteluun osallistunut eri puolilla pääkaupunkiseutua toimiva vastaaja piti Vantaata yhdistysystävällisenä kaupunkina,
mutta muuten on vaikeaa sanoa, mistä vantaalaisten vastaajien aktiivisuus johtuu.
Vaikuttamiskyselyssä kysyttiin myös vastaajan asuinkuntaa. Asuinkuntansa ilmoittaneista 135 vastaajaa tuli Helsingistä, 38 Espoosta ja 72 Vantaalta. Vantaalaiset ovat siis
osallistuneet tähän kyselyyn suhteellisen ahkerasti.
Vantaalaiset vastaajat olivat muita iäkkäämpiä, joten heistä myös muita useampi toimii
eläkeläisyhdistyksissä. Espoolaiset vastaajat taas toimivat kasvatus- ja tiedeyhdistyksissä
muita useammin.
Molemmissa kyselyissä kaupunginosayhdistyksistä tulevat vastaajat kertoivat, että heidän organisaationsa toimii yhdessä kaupunginosassa, mikä ei ole yllättävää. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa toimivat vastaajat merkitsivät huomattavasti muita
useammin toiminta-alueeksi pääkaupunkiseudun tai koko Uudenmaan. Tämä johtuu siitä,
että alan yhdistykset ovat usein järjestäytyneet esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin.

Liikunta-, poliittisia ja kaupunginosayhdistyksiä edustavat olivat
aktiivisia vastaamaan
Vaikuttamiskyselyssä yhdistysten edustajien kyselyyn vastaajat saivat nimetä yhden
toimialan, jota yhdistys edustaa. Yhdistysaktiivit saattavat toimia monessa yhdistyksessä
yhtä aikaa, joten he saivat merkitä kaikki organisaationsa. Verkostokyselyssä pyydettiin
kertomaan oman pääasiallisen yhdistyksen tyyppi, mutta vastaajan oli mahdollista merkitä useampi kuin yksi vaihtoehto.
Yhdistysjako perustui lähinnä kansalaisyhteiskunta.fi -verkkosivun jaotteluun. Siihen
vielä lisättiin erilliseksi luokakseen pelastusalan yhdistykset ja piirit. Yhteenvedot molempien kyselyiden vastaajien yhdistysten toimialasta vastaajien lukumäärän mukaan on
esitelty liitteessä 1.
Vertailtaessa yhdistysten jakaumia kyselyittäin, voidaan havaita monia eroavaisuuksia,
mikä kertoo siitä, että suuri osa vastaajista on ollut eri ihmisiä. Vaikuttamiskyselyssä oli
runsaasti vastaajia poliittisista ja kaupunginosayhdistyksistä. Perinteisesti molemmat
onkin nähty vahvoina paikallistason vaikuttajina, mikä selittänee innostuksen vastata tämänkaltaisiin kyselyihin.
Urheilu- ja liikuntayhdistykset ovat hyvin edustettuina erityisesti verkostokyselyssä,
mikä saattaa kertoa aktiivisesta levittämisestä. Niitä edustavat vastaajat eivät vastauksissaan kuitenkaan selkeästi erottuneet muista, joten kyselyyn vastanneiden yhdistystoimijoiden näkemys verkostoista ei ole erityisen vahvasti liikuntayhdistysten muovaama.
Talous- ja elinkeinoyhdistyksiä oli molemmissa kyselyissä edustettuina niin niukasti,
että niiden mukaan saamiseksi vertailuihin luotiin uusi luokka nimeltä ”ammatillis-taloudelliset” yhdistykset yhdistämällä ne ammattiyhdistyksiin. Osassa vertailuja jää joitain
yhdistystyyppejä pois, koska niitä edustaneita vastaajia on ollut vähän.
Pääkaupunkiseudun yhdistyskentän rakenteesta ei ole olemassa selvityksiä, joten on
hyvin vaikeaa tietää, kuinka edustavia jakaumat ovat. Lisäksi, jos asiaa selvitettäisiin hakutoiminnoilla patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä, tulos olisi vääristynyt,
koska valtaosa valtakunnallisista rekisteröidyistä yhdistyksistä on merkinnyt kotipaikakseen Helsingin. Lisäksi yhdistysrekisteristä löytyy paljon käytännössä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä, joita ei ole kuitenkaan poistettu siitä. Kansalaisyhteiskunta.fi -verkkosivulla (2014) on esitetty arvio, jonka mukaan Suomen suurimmat järjestöryhmät ovat: 1)
kulttuuri- ja harrastusjärjestöt 2) sosiaali- ja terveysjärjestöt 3) ammatti- ja elinkeinoyhdistykset 4) kansalaistoimintaan ja edunvalvontaan keskittyneet yhdistykset (tätä ei ole
spesifioitu tarkemmin) ja 5) koulutus- ja tutkimusyhdistykset.
Verrattuna edellä esitettyyn jakaumaan sekä Siisiäisen (2002) analyysiin vuosina 19701999 perustetuista yhdistyksistä ja Fieldsin (2005) aikaisempaan tutkimukseen, voidaan
arvella, että vastanneiden yhdistysten jakauma edustaa suhteellisen hyvin suomalaista yh-
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distyskenttää. Liikuntayhdistykset ovat, kuten edellä jo mainittiin, melko todennäköisesti
yliedustettuina verkostokyselyssä ja poliittiset yhdistykset vaikuttamiskyselyssä. Lisäksi
sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä tulevia
vastaajia on melko runsaasti, todennäköisesti siksi, että niitä on hankkeen toteuttaneen
OK-opintokeskuksen jäsenistössä runsaasti. Kasvatus- tiede- ja opintoyhdistykset taas
saattavat olla molemmissa kyselyissä jonkin verran aliedustettuja.

Huomioita
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•

Selvitykseen osallistui erityisen paljon toimijoita poliittisista ja kaupunginosayhdistyksistä. Ne on perinteisesti nähty paikallisina vaikuttajina: poliittiset yhdistykset linkkinä kansalaisten ja edustuksellisen demokratian
välillä ja kaupunginosa- tai asukasyhdistykset esimerkiksi asuinviihtyvyyden puolestapuhujina. Millainen asema muilla yhdistyksillä on tai tulisi olla
lähidemokratiassa?

•

Erityyppisten yhdistysten toiminta-alueet vaihtelevat suurestikin: esimerkiksi kaupunginosayhdistykset toimivat kukin omalla rajatulla alueellaan, kun
taas sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen toimintakenttä kattaa usein koko
sairaanhoitopiirin. Vaikuttamistyössä ne tarvitsevat erilaisia strategioita:
yhdessä kaupunginosassa nousee helposti ajatus kaikkien puhaltamisesta samaan hiileen, kun taas monen kunnan alueella toimivan yhdistyksen tulee
varmistaa, että jokaisessa kunnassa edes joku ajaa sen asiaa. Nämä vaativat
erilaisia verkostoitumisen taitoja.

4

Vaikuttaminen kuuluu kaikille – vastaajien käsityksiä
lähidemokratiasta

Tässä luvussa tavoitteena on sekä kartoittaa vastaajien lähidemokratiakäsityksiä että
pohtia osallisuuden ajatusta vastaamalla selvityksen ensimmäiseen kysymykseen: millainen käsitys pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoilla on lähidemokratiasta sekä toimijoiden
ja maantieteellisen alueen suhteen että käsitteellisesti?
Aivan aluksi tulee nostaa esiin, että kiinnostus lähidemokratiaan ei jakaudu aivan tasaisesti, mikä ei varmastikaan ole yllättävää. Vastaajan kunta ja vastaajan rooli omassa
organisaatiossaan eivät kuitenkaan suuresti vaikuta näkemyksiin.
Yhdistysten ja piirien edustajien kyselyssä kysyttiin, kuinka kiinnostuneita organisaatiossa ollaan lähidemokratiasta ja paikallisesta vaikuttamisesta, ja aktiivien kyselyssä kysyttiin henkilökohtaista kiinnostusta. Kyselyn asteikko oli numeerisesti yhdestä (erittäin
kiinnostunut/kiinnostuneita) viiteen (ei lainkaan). Kaikille avoimessa yhdistysaktiivien
kyselyssä keskiarvoksi saatiin 2,1 ja yhdistysten/piirien kyselyssä 2,2. Keskimäärin kiinnostusta on jonkin verran, mutta hajontaakin oli. Koko aineiston keskiarvo oli 2,2.
Alustava analyysi koko aineistosta osoitti, että vastaajaryhmien välillä merkitsevästi
poikkeavat vastaukset poikkesivat keskiarvosta vähintään 0,3 pisteen verran suuntaan tai
toiseen. Oheisten taulukoiden avulla esitellään tulokset ja kiinnostuksen jakautuminen
kyselyittäin.
Vaihtelua ei juuri ollut vastaajan roolin, kotikunnan ja organisaation toiminta-alueen
mukaan, joten ne on jätetty pois. Lisäksi joissain ryhmissä oli hyvin vähän vastaajia, jolloin
ne on jätetty pois mm. nimettömyyden suojaamiseksi (mukana ovat vastaajaryhmät, joissa
oli 5 vastaajaa tai enemmän). Koska kysymykset poikkesivat hieman toisistaan, yhdiststen
edustajien kyselyn ja kaikille avoimen kyselyn vastaukset esitellään erikseen.
Huomattavasti enemmän kiinnostusta (ka. ≤ 1,9)

TOIMIALA:
Ammatill.-taloudelliset 1,4 (n = 5)
Kaupunginosa 1,6 (n = 10)
Neuvonta 1,8 (n = 5)

Keskimäärin kiinnostusta
(ka. 1,8–2,4)

TOIMIALA:
Eläkeläis- 2,1 (n = 7)
Kulttuuri 2,4 (n = 7)
Poliittinen 2,2 (n = 22)

Huomattavasti vähemmän kiinnostusta (ka. ≥ 2,5)

TOIMIALA:
Liikunta 2,7 (n = 19)
Harrastus 2,6 (n = 7)

Sosiaali- ja terveys- 2,3 (n = 19)
ORGANISAATIOTYYPPI
piiri 2,1 (n = 8)
yhdistys 2,2 (n = 114)
VASTAAJAN IKÄ
alle 35 v. 2,4 (n = 18)
36–55 v. 2,1 (n = 38)
56– v. 2,3 (n = 68)

Taulukko 1a. Kiinnostus vaikuttamiskyselyn yhdistysten edustajien kyselyyn vastanneiden
henkilöiden organisaatioissa lähidemokratiaa kohtaan (vastausten keskiarvot). (Seuraavissa vastaa-

jaryhmissä oli vähemmän kuin 5 vastaajaa: kasvatus-, nuoriso-, pelastus-, uskonto ja maailmankatsomukset,
palvelu, maanpuolustus, kehitysyhteistyö/ystävyysseurat/etniset, ympäristö-, muut)
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Huomattavasti enemmän
kiinnostusta (ka. ≤ 1,8)

Keskimäärin kiinnostusta
(ka. 1,9–2,3)

TOIMIALA:
Eläkeläis- 1,7 (n = 22)
Kehitys… 1,7 (n = 10)
Kaupunginosa 1,7 (n = 33)
Poliittinen 1,7 (n = 50)
Uskonto ja katsomukset
1,7 (n = 6)
Ympäristö 1,7 (n = 9)

TOIMIALA:
Ammatill-taloudelliset 2,1 (n = 29)
Kasvatus 2,1 (n = 14)
Maanpuolustus 2,0 (n = 5)
Nuoriso 2,3 (n = 10)
Palvelu 1,9 (n = 9)
Sosiaali- ja terveys- 2,0 (n = 36)
Harrastus 2,1 (n = 32)
Muu 2,2 (n = 10)
ORGANISAATIOTYYPPI
yhdistys 2,2 (n = 137)
VASTAAJAN IKÄ
36–55 v. 2,0 (n = 46)
56– v. 2,0 (n = 74)

Huomattavasti vähemmän kiinnostusta
(ka. ≥ 2,4)

TOIMIALA:
Kulttuuri 2,4 (n = 20)

ORGANISAATIOTYYPPI
piiri 2,7 (n = 6)
VASTAAJAN IKÄ
alle 35 v. 2,4 (n = 26)

Taulukko 1b. Kiinnostus vaikuttamiskyselyn kaikille avoimeen aktiivien kyselyyn vastanneiden
keskuudessa lähidemokratiaa kohtaan (vastausten keskiarvot). (Seuraavissa vastaajaryhmissä oli
vähemmän kuin 5 vastaajaa: liikunta-, neuvonta-, pelastus-)

Erityisesti kaupunginosayhdistyksissä sekä yhdistysten edustajat että muut toimijat
ovat keskimääräistä kiinnostuneempia lähidemokratiasta, mikä ei varmasti ole yllättävää. Ympäristöyhdistysten kohdalla tulos oli samanlainen, mutta ne eivät näy ensimmäisessä taulukossa, koska niistä vastasi vain neljä henkilöä. Kiinnostavaa oli huomata,
että siinä missä poliittisiin yhdistyksissä toimivat henkilöt ovat yksilöinä huomattavasti
muita kiinnostuneempia lähidemokratiasta, heidän yhdistystensä edustajat eivät niinkään
erotu joukosta. Lähidemokratia-ajattelun voidaan siis nähdä kiinnostavan yhdistyksiä ja
niiden toimijoita, joiden perinteisestikin miellämme olevan aktiivisia esimerkiksi omalla
asuinalueellaan: kaupunginosayhdistykset edistävät asioita lähialueellaan, poliittiset yhdistykset myös kunnassa, ja ympäristöyhdistysten ajatellaan olevan aktiivisia esimerkiksi
kaavoitusasioissa.
Haastatteluissa nousi esiin kysymys siitä, että pitääkö kaikkien yhdistysten olla aktiivisia
vaikuttajia tai lähidemokratian toimijoita. Suurin osa tätä pohtineista haastatelluista oli
sitä mieltä, että ei varsinaisesti, mutta neljä haastateltavaa sanoi, että vaikuttamisen tarve
voi nousta myös yhdistykselle, jossa ei perinteisesti ole tehty vaikuttamistyötä, jos siltä
viedään esimerkiksi toimitilat. Ne mainitsivat esimerkkeinä liikunta- ja harrastusyhdistykset, jotka tässä näyttäytyvät toimijoina, joiden edustajat ovat keskimääräistä vähemmän
kiinnostuneita vaikuttamisesta. Useampi vastaaja sanoi, että vaikuttamisen perinteen
puuttuminen voi myös vähentää uskallusta ryhtyä vaikuttamaan ja muuttaa ajattelutapaa
negatiiviseksi vaikuttamista kohtaan.

4.1. Mitä lähidemokratia merkitsee vastaajille?
Vaikuttamiskyselyn vastaajia pyydettiin erittelemään omaa näkemystään lähidemokratiasta sekä monivalinta- että avoimien kysymysten avulla. Terminä sana lähidemokratia
pitää sisällään läheisyyden ja paikallisuuden ajatuksen, mikä näkyi vastauksissa kautta
linjan.
Lähiyhteisö voi olla lähidemokratia-ajattelussa vastaajille toki muutakin kuin fyysinen
lähiyhteisö. Tämä nousi esiin erityisesti haastatteluissa. Tietoverkot mahdollistavat muutaman haastatellun mielestä hyvin paikallisen ja globaalin tason vuoropuhelun lähidemokratia-ajatuksen alla. Tällä tavalla eräs haastateltu määritteli lähidemokratian:
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”Lähidemokratia tapahtuu lähialueella, ei siis välttämättä fyysisesti, vaan myös sillä tavalla eri

sidosryhmien kautta globaalistikki, mutta... yritetään muuttaa sen alueen... muotoa tai siellä tapahtumia... useimmiten parempaan suuntaan... Saada ihmisiä aktivoitumaan siellä, poistamaan
epäkohtia järjestämällä siellä tapahtumia niin, että ihmisten hyvinvointi lisääntyy.” (H10)
Kyselyn vastaajia pyydettiin ensin kertomaan omin sanoin, mitä lähidemokratia merkitsee. Tähän kysymykseen vastasi 241 henkeä.
Vastauksista nousivat esiin seuraavat luokat, joita seuraavaksi käsitellään tarkemmin:
1) toimijat ja toiminnan kohteet, 2) alueellinen ulottuvuus, 3) toimintatavat, 4) mihin
vaikutetaan? 5) positiiviset näkemykset, 6) negatiiviset näkemykset. Yhdessä vastauksessa saattoi olla useampaan luokkaan sopivia asioita, joten ne on merkitty joka luokkaan
erikseen. Monet teemat olivat sellaisia, että vain yksi vastaaja nosti ne esiin, mutta tässä
mainitaan vain sellaiset, jotka oli nostanut esiin vähintään kolme vastaajaa.

Toimijat ja toiminnan kohteet
Kuka on lähidemokratian toimija ja kuka toiminnan kohde? Vaikka vastaajat olivatkin
aktiivisia yhdistystoimijoita, he valitsivat useimmin yksilön toimijaksi, kuten seuraavasta
luettelosta käy ilmi:
31mainintaa: asukas
19 mainintaa: yhdistys
17 mainintaa: yhteistyö yhdistysten, asukkaiden ja muiden kesken tai verkostoituminen; tasaarvo tai tasavertaisuus toimijoiden kesken
10 mainintaa: toiminnan kohteena kaupungin päättäjät
7 mainintaa: ihmiset yleensä; paikalliset asukasfoorumit tai raadit (joista kaksi mainitsi, ettei
sellaista vielä ole)
6 mainintaa: kansalaiset; minä itse
5 mainintaa: kaupunginosayhdistykset; toiminnan kohteena virkamiehet
3 mainintaa: muut toimijat; ”osallistujat”

”

Kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua
päätöksentekoon
koetaan tärkeäksi.

Yleisesti ottaen vastaajat näkivät lähidemokratian kuuluvan kaikille: kuntalaisille, kansalaisille, ihmisille, myös heille itselleen. Yhteistoiminta esimerkiksi yhdistysten, kuntalaisten ja kunnan kesken nousee vastauksista oleelliseksi. Vastaajat kantavat myös huolta
kaikkien tasavertaisesta osallistumisesta päätöksentekoon, sillä 17 vastaajaa oli erikseen
halunnut nostaa esiin tasavertaisuuden kansalaisten ja myös yhdistysten välillä. Osa heistä huomautti samalla, että osallistuminen esimerkiksi lähialueen päätöksentekoon on
oikeus.
”Oikeus osallistua alueen päätöksentekoon ja saada virkamiehet ymmärtämään oman liikkumisalueeni tarpeet ja saada ihmiset liikkeelle.” (Helsinki, 55–64 v., kaupunginosayhdistyksen
toimija)
Kaupunginosafoorumeista ja muusta lähellä tapahtuvasta päätöksenteosta on viime aikoina keskusteltu julkisuudessa, mikä näkyy myös vastauksista. Seitsemän vastaajan mielestä nämä elimet ovat tai olisivat tärkeitä toimijoita. Kaksi vastaajaa esitti ajatuksen siitä,
että niitä ei vielä ole.
”Asukkaiden suora vaikuttamismahdollisuus päättäjiin. Päätösvaltaa paikallisilla elimillä.
Palveluiden käyttäjien kuuleminen. Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto.” (Vantaa, 45–54 v.,
liikuntayhdistyksen edustaja)
Vaikka vapaat kansalaisliikkeet tai ”aktivistiryhmät” eivät näy tässä luettelossa, koska
ne mainittiin vain kerran, haastatteluissa ne nostettiin esiin merkittävinä toimijoina ja
kumppaneina, joiden merkitys on kasvussa. Yksi haastattelija kertoi myös, että paikallisesti vaikutettaessa ne ovat usein yhdistyksiä ketterämpiä, joten he ovat kannustaneet
jäseniään toimimaan yhdessä niiden kanssa.
Alueellinen ulottuvuus
24 mainintaa: lähialue
22 mainintaa: oma (asuin)alue
21 mainintaa: kaupunki tai kunta
19 mainintaa: paikallisuus
18 mainintaa: kaupunginosa; lähiympäristö
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Kuntaa pienempi yksikkö, oma tai lähialue nousee vastauksissa keskiöön. Moni vastaaja kuitenkin sanoi, että lähidemokratiaa ovat sekä lähialueen että oman kunnan asiat, ja
paikallisessa vaikuttamisessa lähiympäristön ja kunnan lähes erottamaton yhteisyys korostuu, kuten myöhemmin nousee esiin. Hyvin moneen vastaukseen liittyi myös toimija,
useasti ”oman alueen asukas”, tai maininta siitä, että lähialueen asioihin vaikutetaan ja
siellä päätökset tehdään yhdessä. Tässä korostuu omaa yhdistystä laajempi ajatus päätöksenteosta ja toimijuudesta.
”Kunnallinen ja sitä pienempää aluetta koskeva julkinen päätöksenteko. Suuressa kunnassa
kunnantaso ei kuitenkaan ole lähidemokratiaa, vaan vasta kunnanosan taso. On myös paljon
muuta kuin julkisen hallinnon lähidemokratiaa, esim. yhdistysten toiminta.” (Helsinki, yli 65 v.,
harrastusyhdistys)
Toimintatavat

”

Yhdistystoimijoilla lähidemokratiaan
liittyy vahvasti
käsitys ”kuulluksi tulemisesta” ja
proaktiivisesta
osallistumisesta
suunnitteluvaiheessa, ennen
kuin päätökset
tehdään.

20 mainintaa: kuunteleminen/kuulluksi tuleminen/osallisuus
17 mainintaa:henkilökohtaisuus (esim. osallistuminen itseä koskevaan päätöksentekoon)
11 mainintaa: asioihin vaikuttaminen valmisteluvaiheessa/ennen päätöksentekoa
9 mainintaa. oman yhteisön (esim. yhdistys) sisällä tapahtuva päätöksenteko
8 mainintaa: suora vaikuttaminen esim. virkamiehiin
6 mainintaa. vaikutusmahdollisuudet (ei spesifioituna); vuorovaikutus (esim. asukkaiden ja
päättäjien kesken); ruohonjuuritaso; yhteisöllisyys; vaikuttaminen sinällään
5 mainintaa: päätökset tehdään lähellä; yleinen demokraattisuus; yhteiset tapahtumat alueella
4 mainintaa: tiedon saanti tai jakaminen
3 mainintaa: aito vaikuttaminen, jolla seurauksia; aktiivisuus; äänestykset; vähäinen
byrokratia; avoimuus ja läpinäkyvyys; muuta kuin perinteistä kuntapolitiikkaa; konkretia.

Nämä vastaukset heijastavat viime vuosina yleisesti käytyä keskustelua lähidemokratiasta: yhdistystoimijoilla siihen liittyy vahvasti käsitys ”kuulluksi tulemisesta” ja proaktiivisesta osallistumisesta suunnitteluvaiheessa, ennen kuin päätökset tehdään. Lisäksi esiin
nousevat henkilökohtaisuus, päätösten läheisyys ja ruohonjuuritason toiminta, ja näihin
kuuluu myös yhteisöllisyys. Eräs vastaaja puhui ”ihmisen kokoisista” asioista. Nämä kaikki
nivoutuvat myös aiemmin esitettyihin käsityksiin osallisuudesta: esimerkiksi lähiyhteisöön kiinnittyminen edellyttää aitoa mahdollisuutta toimia yhteisössä ja vaikuttaa sen
asioihin.
”Lähidemokratia on sitä, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan asuinalueeseensa toimintoihin.
Lähidemokratiassa kaikilla on mahdollisuus tasapuolisesti osallistua ja vaikuttaa. Lähidemokratia on aktiivista ja tuloksellista. Se on henkilökohtaisempaa kuin kunnallisvaaleissa äänestäminen, se tapahtuu lähempänä ja näkyvämmin ja konkreettisemmin ihmisen elinpiirissä.” (Espoo,
25–34 v., kulttuuri- ja ympäristöyhdistysten toimija)
Tämä näkemys toistui useammassa haastattelussa. Niissä vahvistettiin myös aiemmin
esiintynyttä käsitystä siitä, että yhdistykset ovat siirtyneet palveluntuotannollisesta roolista kohti osallistumista. Yhdistyksen kautta voi saada lähellä itseään olevan vahvan vaikuttamiskokemuksen, joka lisää yksilön osallisuutta ja käsitystä omista kyvyistään:
”Viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut hirveen iso muutos, ett meil on entistä vähemmän
palveluja ja entistä vähemmän asiakkaita, ja entistä enemmän toimintaa, ja entistä enemmän
niinku oikeesti osallistuvia aktiivisia ihmisiä, ja se on ihan järjesttömän hienoo... ja mä luulen,
että... äänen saaminen kuuluville liittyy hirveen paljon siihen, että asenne osallistujilla on se,
että ne on osallistujia ja jäseniä eikä asiakkaita tai palvelun saajia... niin tottakai ne haluaa silloin vaikuttaa itse enemmän ja tuntee olevansa kykeneviä vaikuttamaan ja sanomaan jotain.”
(H3)
Mihin vaikutetaan?
7 mainintaa: palvelut
5 mainintaa: kaavoitus, maankäyttö, rakentaminen
4 mainintaa: alueen yksilöllisten erojen huomioiminen; hyvinvointi
3 mainintaa: ympäristöasiat, yhdistysten toimintaedellytykset
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Lähidemokratiakäsityksissä tuntuu korostuva enemmän kuka toimii ja miten vaikutetaan kuin ne asiat, joihin vaikutetaan. Tähän luokkaan saatiinkin verraten vähän vastauksia. Useimmin mainittiin palvelut joko kunnassa tai omalla asuinalueella. Vastauksissa ei
kuitenkaan yleensä spesifioitu, mitkä palvelut ovat kyseessä tai kenen ne pitäisi tuottaa.
”Mahdollisuus vaikuttaa asuinalueensa asioihin, kaavaan ja muuhun rakentamiseen, palveluihin, poliittisiin ja kunnallisiin henkilövalintoihin.” (Helsinki, 35–44 v., sosiaali- ja
terveysyhdistys)
Positiiviset ja negatiiviset kommentit
Yhteensä viisi vastaajaa ilmaisi lähidemokratian tuovan yleisesti positiivisia asioita mieleen. Sitä pidetään tärkeänä.
Negatiivisia vastauksia oli hieman enemmän, yhteensä 15 vastaajaa antoi negatiivista
palautetta. Lisäksi neljä vastaajaa sanoi, ettei käsite merkitse heille mitään tai että he eivät
osaa sanoa siitä mitään. Negatiivisten joukosta kuusi vastaajaa totesi, ettei lähidemokratia
toimi ollenkaan tai se toimii huonosti ja neljän vastaajan mielestä valta kasautuu harvoille,
eikä tavallinen yhdistys pääse siihen mukaan. Muutama vastaaja puhui myös byrokratiasta ja käsitteen tyhjyydestä tai ilmaisi ärtymyksensä ”muotitermin” käytöstä. Tähän kysymykseen negatiivisen vastauksen jättäneillä vastaajilla oli myös huonompia kokemuksia
vaikuttamisesta yleensä.

”

Vastauksissa
korostuu vaikuttaminen ja päätöksenteko osana
lähidemokratiaa.

”

Yhdistyksen
omakin toiminta
on lähidemokratiaa, jonka
avoimuudesta on
pidettävä huolta.

”Karannut poliittisten yhdistysten ulottumattomiin.” (Helsinki, 55–64 v., poliittinen
yhdistys)
Edellä esitellyistä yhdistystoimijoiden lähidemokratianäkemyksistä nousee esiin kolme
erilaista linjaa: poliittis-vaikuttamishakuinen (korostetaan sitä, miten ja mihin asioihin
vaikutetaan), yhdistyksellinen (korostetaan yhdistyksen roolia ja sen sisällä vaikuttamista) ja yhteisöllinen (korostetaan yhtäläisiä oikeuksia ja koko asuinalueen yhteistä päätöksentekoa). Eniten korostui vaikuttamishakuinen näkemys, koska 180 vastaajaa oli kirjoittanut vastauksessaan siihen liittyvästä teemasta.
Yhdistyksellinen näkemys tarkoittaa näissä vastauksissa myös sitä, että henkilö voi vaikuttaa lähellä itseään yhdistyksessään tai esimerkiksi taloyhtiössään ja että näidenkin
toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Tämä ei sinällään ole uusi asia: järjestöjen omasta demokraattisesta elämästä huolehtimisen nähdään parantavan niiden mahdollisuutta osallistua uskottavasti yhteiskunnalliseen toimintaan niin kansainvälisellä tasolla kuin paikallisestikin (esim. Kovach ym. 2003). Yhdessä haastattelussa sama kysymys nousi esiin:
yhdistyksissä ”ei ehkä [ole] kuppikuntaisuutta, mutta ei ehkä haluta olla niin avoimia, kun pitäisi olla tämän päivän yhteiskunnassa…” (H6)
Jos verrataan aiemmin esitettyä mallia kansalaisyhteiskunnan lähestymistavoista ja
näitä vastauksia, voidaan huomata, että myös yhdistystoimijalle lähidemokratia rakentaa
monipuolista kansalaisyhteiskuntaa. Siinä yhdistyksellä on toki sijansa, mutta tärkeäksi
nousee myös asukkaiden suora vaikuttaminen (yksityinen-feministinen malli) sekä vaikuttaminen yhteisön sisällä ja yhteisöstä itsestään lähtevissä asioissa. Puhdasta asiakasnäkökulmaa ei näissä vastauksissa juurikaan esiintynyt.
Kun vastaajia pyydettiin seuraavaksi erilaisten asteikko- ja monivalintakysymysten
avulla spesifioimaan vastauksiaan, saatiin osittain samanlaisia tuloksia, mutta osittain ne
poikkesivat edellä esitetyistä.
Vastaajia pyydettiin ensin merkitsemään pitkästä luettelosta kaikki asiat, joiden he ajattelevat kuuluvan lähidemokratia-käsitteen alle. Nämä käsitteet luokiteltiin seuraavasti: 1)
rakenteelliset tekijät, 2) toimijat, 3) aiheet ja 4) edustettavat ryhmät. Lisäksi oli mahdollista nimetä muita asioita. Nämä esitellään seuraavissa kuvioissa vastaajien lukumäärän
mukaan.

23

Kuvio 2a. Lähidemokratian rakenteellisia ulottuvuuksia (N)
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Kuvio 2b. Lähidemokratian toimijat (N)
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Kuvio 2c. lähidemokratia-ajatuksen alle kuuluvat asiasisällöt (N)
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Kuvio 2d. Ryhmät, joiden asioista lähidemokratiassa on kyse (N)
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”

”miten tehdään”
ja ”kuka tekee”
ovat tärkeämpiä
kysymyksiä yhdistysaktiiveille kuin
se, mikä lähidemokratian sisältö on,
tai kenen asioita
se koskettaa.

”

Vapaat kansalaisliikkeet ovat
helsinkiläisten
ja nuorten vastaajien mielestä
oleellinen osa
lähidemokratiaa.

Muuten mainittiin esimerkiksi asukkaiden hyvinvointiin liittyvät asiat (6 mainintaa),
kaavoitus ja/tai maankäyttö (n = 5), perheiden tai lasten asiat (n = 4) ja esimerkiksi palvelut, esteettömyys, alueellinen päätöksentekoa ja vähemmistöjen asema.
Nämä vastaukset korostavat käsitystä, että ”miten tehdään” ja ”kuka tekee” ovat tärkeämpiä kysymyksiä yhdistysaktiiveille kuin se, mikä lähidemokratian sisältö on, tai kenen
asioita se koskettaa.
Vastauksissa oli suhteellisen vähän eroa vastaajaryhmien välillä. Kiinnostavimpia ovat
asiat, jotka jakavat mielipiteitä. Eräs selkeimmin mielipiteitä jakaneista lähidemokratian
sisältökysymyksistä olivat sosiaali- ja terveysasiat. Niiden kohdalla 64 % (n = 36) sosiaalija terveysalan yhdistyksistä ja 62 % (n = 18) eläkeläisyhdistyksistä tulevista vastaajista
katsoi niiden olevan osa lähidemokratiaa, kun taas vain 25 % (n = 11) kaupunginosayhdistysten vastaajista ajatteli samoin. Tämä ero selittyy loogisesti sillä, että kahden ensimainitun kenttään ”sote-asiat” kuuluvat oleellisesti, kun taas jälkimmäisten eivät välttämättä
lainkaan.
Mielipiteitä selkeästi jakavista aiheista kannattaa lisäksi nostaa esiin vapaat kansalaisliikkeet, joiden merkitys nousi esiin erityisesti haastatteluissa ja joista puhutaan yleisesti
lähidemokratiakeskustelussa paljon. Huomioitavaa on, että tähän kysymykseen vastanneista nuorisojärjestöjen edustajista jopa 50 % (n = 7) ja ympäristöyhdistysten edustajista 46 % (n = 6) koki nämä kuuluvaksi lähidemokratiaan. Samaten nuorimmat vastaajat
valitsivat tämän vaihtoehdon muita useammin. On huomattava, että kansalaistoiminnan
muutokset tulevat usein nuorten toimijoiden yhdistysten kautta, joten tämä on luontevaa.
Vapaat liikkeet kiinnostavat nuorempia osallistujia, mutta vanhemman järjestäytyneen
yhdistysväen keskuudessa ne eivät vielä ole valtavirtaa.
Tässä kohtaa myös kuntien välillä oli eroja: siinä, missä helsinkiläisistä vastaajista 31 %
(n = 42) kokee vapaiden kansalaisliikkeiden olevan osa lähidemokratiaa, espoolaisista vain
21 % ja vantaalaisista vielä pienempi osuus, 14 %, kokee samoin. Kuntien välisiä eroja
pohdittiin tämän kysymyksen suhteen ryhmähaastatteluissa, joissa todettiin muun muassa, että yhteisöllisyys on esimerkiksi Espoossa pienemmillä asuinalueilla luontevaa ja
asukkaiden yhteistoiminta saattaa muistuttaa kaupunginosaliikettä, vaikka sellaista ei
olisi perustettu. Väljä yhdyskuntarakenne saattaa vaikuttaa taustalla siihen, miksi lähiömäisissä kaupungeissa vapaat kansalaisliikkeet eivät ole saaneet samanlaista jalansijaa
kuin tiiviimmin asutussa Helsingissä.
Vastaajat valitsivat monia saman alakäsitteen alle kuuluvia asioita, jolloin he todennäköisesti ajattelevat lähidemokratiaa erityisesti tietystä näkökulmasta. Näin muodostettiin
myöhempiä analyyseja varten neljä ryhmää: 1) rakennekeskeiset, 2) toimijakeskeiset, 3)
asiakeskeiset ja 4) ryhmäkeskeiset vastaajat. Vastaaja saattoi kuulua useampaan kuin yhteen ryhmään. Vastaajat jaoteltiin kunkin näkökulman kohdalla kolmeen ryhmään: Esimerkiksi asiakeskeisten vastaajien ryhmässä ”erittäin asiakeskeisiksi” luettiin ne vastaajat, jotka olivat valinneet vähintään 2/3 tämän näkökulman alle liitetyistä kysymyksistä.
”Melko keskeiset” vastaajat olivat kunkin näkökulman alla valinneet vähintään 1/3 vaihtoehdoista, ja ”ei lainkaan keskeiset” alle 1/3.
Erittäin rakennekeskeisiä oli 17 % (46) vastaajista. Ei liene yllättävää, että tärkein ero
syntyi poliittisten ja muiden yhdistysten vastaajien välille: ensin mainittujen vastaajista
26 % (19) oli erittäin rakennekeskeisiä. Poliittinen yhdistys näkee kunnan rakenteet vaikuttamiskanavina. Nuorisoon ja uskontoon tai maailmankatsomuksiin liittyvien yhdistysten tai piirien vastaajista kukaan ei ollut tässä ryhmässä.
Erittäin toimijakeskeisiä oli taas pienempi ryhmä, 11 % (30) vastaajista. Piirien vastaajista kuitenkin jopa 29 % (4) oli tässä ryhmässä. Nuorisojärjestöjen yhdistysten tai piirien
vastaajista muita useampi (yht. 50 %) oli melko tai erittäin toimijakeskeinen, kun muissa
ryhmissä näiden osuus oli 25 %.
Erittäin asiakeskeisiä oli 11 % (31) vastaajista. Poliittiset yhdistykset erottuivat tässäkin kohtaa, ollen reilusti muita useammin edustettuina (19 % niiden vastaajista) tässä
ryhmässä.
Erittäin ryhmäkeskeisiä oli vastaajien joukossa vähiten, 9 % (25). Nuoriso- ja pelastusyhdistysten edustajista kukaan ei kuulunut tähän ryhmään. Vantaalla asuvia vastaajia
oli tässä ryhmässä muita enemmän, 13 % (9), osittain johtuen siitä, että heidän joukos-
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saan oli runsaasti yli 65-vuotiaita, joille vanhusten asiat ovat tärkeä osa lähidemokratiaa.
Kun tätä ryhmittelyä verrataan aiemmin esiteltyihin lähidemokratianäkemyksiin, toimijoiden osallistuminen ja toimijaryhmät, jotka niistä vastauksista nousivat esiin, näyttäytyvät tässä vähemmän tärkeinä. Nuorisojärjestöistä tuleville vastaajilla tämä kysymys
on kuitenkin merkittävä. Poliittisten yhdistysten vastaajat olivat merkinneet muita enemmän erityisesti edustukselliseen demokratiaan liittyviä asioita (esim. vaalit), joten he sijoittuivat siksi rakennekeskeisten ryhmään. Ryhmittelystä käy ilmi, että erilaisten, yleensä
päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien, asioita ei ilmeisesti haluta nostaa voimakkaasti
esiin. Avovastauksissakin näkyi käsitys siitä, että lähidemokratia kuuluu yhtä lailla kaikille.

Millainen on lähidemokratian alueellinen ulottuvuus
pääkaupunkiseudulla?

”

Lähidemokratia oli monelle
vastaajalle rajatummalla alueella
kuin kunnassa
tapahtuvaa.

Avoimissa vastauksissa puhuttiin paljon lähialueesta ja alueellisuudesta. Vastaajia pyydettiin merkitsemään viisiportaisella asteikolla (1 = ei ollenkaan … 5 = erittäin suuresti),
millaista aluetta lähidemokratia koskee. Vain 12 % (n = 30) tähän kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että se koskee koko Uuttamaata suuresti tai erittäin suuresti. Pääkaupunkiseudun kohdalla samat vaihtoehdot valinneita oli yhteensä 39 % (n = 99).
Alueellisuus tarkoittaa vastaajien mielestä suuresti tai erittäin suuresti useammin kuntaa (66 % vastaajista, n = 168), mutta ennen kaikkea kaupunginosaa (85 % vastaajista,
n = 233) tai jopa omaa naapurustoa (74 %, n = 182). Vastaajaryhmittäin erot eivät olleet
suuria, joten käsitys jaetaan yhdistystoimijoiden keskuudessa melko laajasti.
Kuntarajat ylittävä käsitys lähidemokratiasta on lähinnä sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja piirien vastaajilla, koska heistä 26 % (n = 14) oli sitä mieltä, että lähidemokratia
koskee koko Uuttamaata ja 58 % (n = 32) että se koskee pääkaupunkiseutua. Kuten aiemmin tuli mainittua, niiden vaikuttamisen kenttä on muita laajempi. Ajatus lähinaapurustosta lähidemokratian kenttänä jakoi mielipiteitä. Eläkeläisyhdistyksiä edustavista tai
niissä toimivista vastaajista vain 50 % (n = 12) oli sitä mieltä, että naapurusto kuuluu suuresti tai erittäin suuresti alueena lähidemokratia-ajatuksen alle. Sen sijaan helsinkiläisistä
hieman muita suurempi osa, 79 % (n = 96), ajatteli samoin. Helsingin suuruus nousee esiin
myöhemmin useamman kerran, joten voidaan arvella kaupungin suuruuden vastapainoksi
lähidemokratian koskevan vastaajien mielestä mahdollisimman pientä ja läheistä aluetta
ja samalla niissä toimivia vapaita kansalaisliikkeitä.
Lähidemokratia oli monelle vastaajalle rajatummalla alueella kuin kunnassa tapahtuvaa.
Kuitenkin lähiympäristöäkin koskevissa vaikuttamistilanteissa oli useimmin vaikutettu
kuntaan, ja monet päätöksistä, joiden syntyyn oli vaikutettu kunnassa, näkyivät erityisesti
lähiympäristössä (esimerkiksi uudet pyörätiet tai viljelypalstat tai koulun säilyminen). Yhdistyksen kannalta lähialueiden ja kuntien muodostama kokonaisuus on merkittävä. Vielä
ei olla tilanteessa, jossa konkreettisia tuloksia saadaan aikaan puhtaasti lähialueella vaikuttamalla. Voidaan jopa kysyä, onko lähidemokratiaa olemassa ilman kuntaa ja sen rakenteita, vaikka se mielletään useimmin käsitteellisesti nimenomaan oman asuinalueen
asiaksi, johon ei kuntaa välttämättä tarvita.

Kuka on lähidemokratian toimija?
Vastaajia pyydettiin seuraavaksi arvioimaan, kuka on aktiivinen lähidemokratian toimija valitsemalla esiteltyjen toimijaryhmien kohdalla heidän aktiivisuuden tasokseen mieltämänsä vaihtoehto (viisiportainen asteikko, jossa arvo 1 = ei lainkaan aktiivinen … 5 =
suuresti aktiivinen) sekä ehdottamaan lisäksi muita toimijoita. Seuraavassa kuvioissa esitetyistä suhteellisista jakaumista on poistettu ”en osaa sanoa” -vastaukset. Suhteessa avoimissa vastauksissa esitettyihin näkemyksiin, vastaukset olivat yllättäen melko erilaisia.
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Kuvio 3. Eri ryhmien aktiivisuuden taso lähidemokratian toimijoina vastaajien mielestä. (Arvot
1–2 = matala aktiivisuus, 3 = keskitaso, 4–5 = korkea aktiivisuus.)
pk-seudun yritykset (N=183)
liikuntaseurojen foorumi tms. (N=173)
kaupungin vanhusneuvosto (N=175)
kaupungin vammaisneuvosto (N=171)
kaupungin nuorisovaltuusto (N=182)
kaupungin virkamiehet (N=222)
kaupunginvaltuusto (N=232)
kaupunkini aluetoimikunnat (N=183)
kaupungissa toim. asukasraadit tms. (N=191)
alueemme vapaat kansalaisliikkeet (N=207)
muut alueellamme toimivat yhdistykset/piirit (N=243)
oma yhdistys/piiri (N=261)
kuntalaiset yleensä (N=253)
minä itse (N=263)
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alhainen aktiivisuus

”

Yhdistysten
sisällä tapahtuva
vapaa yhteiskunnallinen keskustelu nähdään
tärkeänä demokratian osana.

”

Espoossa vammaisneuvoston
merkitys koetaan
tärkeäksi jopa
muissa kuin
vammaisyhdistysten vastaajien
keskuudessa

jonkin verran

korkea aktiivisuus

Yllä esitetystä kuviosta voidaan havaita, että vastaajien mielikuvissa kaupunkien toimielimet ja viranhaltijat eivät ole yhtä aktiivisia kuin yhdistyksissä toimivat kaupunkilaiset:
esimerkiksi oman yhdistyksen tai piirin aktiivisuuden mielsi korkeaksi jopa 60 % (n = 156)
kysymykseen vastanneista, kun taas kaupungin virkamiesten kohdalla osuus oli vain 27
% (n = 64). Samoin hieman yli puolet vastaajista pitää muita alueen yhdistyksiä ja piirejä
aktiivisina, ja 44 % myös vapaita kansalaisliikkeitä erittäin aktiivisina. Vähiten aktiivisina
pidettiin yrityksiä ja kuntalaisia yleensä. Vastaajien lukumäärä vaihteli hiukan väittämien
välillä, mikä johtunee joidenkin toimijoiden paremmasta tunnettuudesta.
Ero siinä, miten yhdistystoimijoiden ja muiden asukkaiden aktiivisuus nähdään, on huomattava, varsinkin kun avovastauksissa puhuttiin kaikkien asukkaiden yhteistoiminnasta.
Käsitys kuntalaisten yleisestä heikosta aktiivisuudesta jaettiin vastaajaryhmien kesken
melko pitkälti.
Haastatellut täsmensivät vastauksissaan sitä, miksi yhdistykset ovat aktiivisia lähidemokratiatoimijoita. Niiden mahdollisuus on siinä, että niiden esille nostamat puheenaiheet
eivät rajoitu kuntaan, ja koska niiden sisälläkin esimerkiksi kerhotoiminnassa jäsenet keskustelevat keskenään yhteiskunnallisista asioista, ne voivat toimia laajempina
herättelijöinä:
“Joskus voi olla ihan hyvä vaan, et on sellasii paikkoja, miss vaan virkistytään ja miss vaan
ollaan sillai, et nyt me vaan ollaan ja jutellaan. Ja onhan sekin jo vaikuttamista, että kun puhutaan... syntyy aina isompi keskustelu... Demokratiaa ehkä vielä parempaa ku äänestäminen on
se, että keskustellaan ja puhutaan...” (H1)
Suhtautumisessa vapaiden kansalaisliikkeiden aktiivisuuteen oli eroja: esimerkiksi piirien vastaajista vain 36 % (n = 4) piti niitä aktiivisina, kun yhdistyksissä osuus oli 45 % (n
= 86). Niiden toiminta todennäköisesti näkyy pienemmällä alueella toimivien yhdistysten
maailmassa paremmin, jolloin ne mielletään luontevammin lähidemokratian toimijaryhmäksi. Ympäristöjärjestöissä toimivista vastaajista kolme neljästä (72 %, n = 5) piti vapaiden liikkeiden aktiivisuutta korkeana. Usein ne on liitettykin esimerkiksi lähiympäristökysymyksiin, joten tämä ei varsinaisesti ollut yllättävää.
Kaupunkien toimielinten ja viranhaltijoiden kohdalla vaihtelua esiintyi jonkin verran.
Esimerkiksi kaupunginvaltuustojen kohdalla poliittisten yhdistysten/piirien vastaajista
jopa 56 % (n = 34) oli sitä mieltä, että valtuusto on suuresti aktiivinen toimija. Nuorisojärjestöjenkin vastaajista tätä mieltä oli 55 % (n = 11). Nuorisojärjestöjen piireistä ja
yhdistyksistä tulevista vastaajista myös 58 % tähän kysymykseen vastanneista (n = 7) piti
virkamiehiä hyvin aktiivisina toimijoina. Itseään lähellä olevana toimijana niiden vastaajista myös 78 % arvioi nuorisovaltuustot hyvin aktiivisiksi.
Vanhusneuvostot ovat nykyisen lainsäädännön mukaan pakollisia kunnissa, mutta niiden toimintaa ei ehkä vielä tunneta tai niitä ei pidetä kovin aktiivisina. Espoolaiset haastatellut antoivat kuitenkin suuren merkityksen vammaisneuvostolle, mikä nousi kyselyäkin
selvemmin esiin haastatteluissa. Espoossa vammaisneuvoston merkitys koetaan tärkeäksi
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jopa muissa kuin vammaisyhdistysten vastaajien keskuudessa, joten sillä on ilmeisen hyvä
maine. Vastaajien mielestä, kun asia viedään vammaisneuvostoon, se suodatetaan siellä jo
kertaalleen ja sitä on helpompi viedä eteenpäin. Lisäksi yksittäisen kuntalaisen tai yhdistyksen näkyminen kunnassa ”räksyttäjänä” vähenee, kun neuvosto ottaa yhdessä vastuuta
ajamistaan asioista. Vammaisneuvostot ovat myös lisänneet aktiivista vuoropuhelua yhdistysten ja kunnan välille:
”…lähidemokratia on enemmänki sanotaan tällasen vammaisneuvoston tyylistä yhteistyötä,
missä jo valmiiks paikalla on sekä kunnan päättäjiä ja virkamiehiä että tavallaan niinku kuntalaisia eli näiden järjestöjen ihmisii, kuin se, et sä... teet kannanottoja ja lausuntoja… niin silloinhan
se kuitenkin on aika ykspuolista... se aloite tulee vaan täältä järjestöpuolelta… Et siin ei oo sitä
vuorovaikutusta heti... Siin ei voida keskustella asioista ja tulla johonkin yhteiseen ratkaisuun tai
päätökseen, kun taas vammaisneuvostos, vaik sielä ei hirveesti päätetä asiosta, sielä kumminkin
keskustellaan niin, että myös virkamiehet itsekin saavat niinku suunvuoron…” (H9)
Helsingin vammaisneuvoston toiminta on muutaman hajanaisen kysely- ja haastattelukommentin mukaan ollut haastavampaa. Vantaan vammaisneuvostoa ei vastauksissa
mainittu ollenkaan, mutta sekin on aktiivinen toimija.
Tämän aineiston nojalla on melko mahdotonta sanoa, miksi juuri Espoon vammaisneuvoston työ nousee erityisen positiivisesti esiin. Sen onnistumisia olisi kiinnostavaa tutkia
myöhemmin tarkemmin, jotta siitä voitaisiin oppia muissakin kunnissa. Yleisemmällä
tasolla vammaisneuvoston työn onnistumisen edellytyksinä mainittiin hyvät henkilövalinnat, josta vastuu lankeaa myös yhdistyksille itselleen, ja todelliset mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon.

Lähidemokratiassa tärkeää on läheisyys, osallisuus ja tiedon saanti
Vastauksista saadaan käsitys, että pääkaupunkiseudulla yhdistyksissä ja piirijärjestöissä
toimiville kaupunkilaisille lähidemokratiassa tärkeää on läheisyys: päätöksiä tehdään lähellä, ne koskevat omaa asuinaluetta ja erityisesti sen viihtyisyyttä, toimija on itselle tuttu
(esimerkiksi oma yhdistys), päätöksiin liittyy henkilökohtainen elementti ja vaikuttaminen on suoraa. Perinteisten vaikuttamisen rakenteiden rinnalle nousee vastaajien mielessä
vapaita liikkeitä ja muuta epämuodollisempaa toimintaa. Lisäksi se, että tultaisiin kuulluksi jo asioita suunniteltaessa, on vastaajille tärkeää. Tähän ei kuitenkaan aina päästä.
Jos tässä yhteydessä pohditaan aiemmin esitettyjä osallisuuden osa-alueita, voidaan todeta, että tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus ja päätösosallisuus näkyvät vastauksissa
selkeästi, joskin kyseessä oli useissa vastauksissa ihannetila ennemmin kuin tämänhetkinen todellisuus. Pääkaupunkiseudulla asuva yhdistystoimija on usein sitä mieltä, että nämä
toteutuvat ihanteellisesti kuntalaisten tai jonkin asuinalueen asukkaiden keskuudessa,
mutta että myös yhdistyksillä on tässä vankka sija. Yhdistys voi välittää tietoa jäsenilleen
ja asukkaille ja yhdistystä voidaan kuulla päätöksenteossa. Päätösosallisuuden edistäjinä
niiden asema on kuitenkin lähinnä välillinen: ne voivat kannustaa jäseniään aktiivisuuteen
kunnallisvaaleissa ja järjestää erilaisia foorumeita, jossa kuntalaiset ja päättäjät tapaavat.
Neljä haastateltavaa nosti ne tärkeään asemaan.
Toimintaosallisuus sen sijaan näkyi vastauksissa vähemmän. Yhdistykset esimerkiksi
järjestävät toki jo nyt tapahtumia ja muuta toimintaa omalla alueellaan, mutta se, liittyykö
tämä selkeästi vastaajien mielestä lähidemokratiaan, jakoi mielipiteitä sekä kyselyssä että
haastatteluissa. Ongelmallisena pidettiin niiden satunnaisuutta ja lyhytkestoisuutta, jolloin yksi haastateltu pohti, voivatko ne toimia osana demokraattista kehitystä:
“Mä en ehkä kutsuis esim. yksittäistä tempausta välttämättä sellaseks hyväks lähi... Tai onhan
se lähidemokratiaa, joo, mut se ei oo sillee samassa mielessä institutionalisoitunu kuin niinku
tämmöinen linjapaperi, koska se linjapaperi on isntituutio.” (H2)
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Samoin palveluihin halutaan vaikuttaa muutenkin kuin palautteen antamisen tasolla,
mutta niiden tuottamisesta ei puhunut yksikään vastaaja. Myöhemmässä vaiheessa toimintaosallisuus ja erityisesti tapahtumien yhteisölliset vaikutukset nousevat kuitenkin
esiin uudelleen voimakkaasti. Kuten jo aiemmin mainittiin, esimerkiksi Helsingissä toteutettujen lähidemokratiapilottien tärkeänä osana on ollut yhdessä tekemisen eli toimintaosallisuuden kokemus.

Huomioita
•

Lähidemokratia on vastaajille sekä vaikuttamista yhteisiin asioihin että yhteisöllisyyden rakentamista esimerkiksi asuinalueella. Yhdistykset on perinteisesti nähty yhteisöllisyyden vahvistajina, mutta miten hyvin yleensä rajatun
jäsenistön asioita ajava yhdistys pystyy vastaamaan tähän lähidemokratian
haasteeseen? Erityisesti kysymys nousee esiin siksi, että niiden ryhmien asiat,
joilla ei kunnissa koeta olevan huomattavaa vaikutusvaltaa (esim. maahan
muuttaneet, työttömät), jäävät näiden tulosten valossa vähäiselle huomiolle
yhdistysten lähidemokratia-ajattelussa.

•

Lähidemokratia koetaan yllä esitettyjen vastausten perusteella hyvinkin rajallisella alueella toteutuvaksi yhteiseksi osallistumiseksi ja päätöksenteoksi.
Yhdistyksen toiminta-alue on usein kuitenkin melko laaja. Miten se voi silloin
olla lähidemokratian toimija? Eräs keino on aktivoida esimerkiksi eri puolilla
kaupunkia asuvat jäsenet ja heidän verkostonsa jalkautumalla välillä muuallekin kuin esimerkiksi keskeisimpiin asiointikeskuksiin. Myös verkkovaikuttamisen ja sosiaalisen median rooli korostuu tässä tapauksessa.

•

Erityisesti nuorempien vastaajien näkemyksissä toimijuuden merkitys nousee vaikuttamisen rakenteiden ohi. Toimijuuden korostaminen voi olla merkki siitä, että lähidemokratia-ajattelu on vielä tuoretta: kun on ratkaistu kysymykset siitä, kuka saa olla mukana ja miten, voidaan siirtyä kohti sisällöllisten
haasteiden ratkaisemista.

•

Lähidemokratia nähdään kaikkien asukkaiden yhteisenä asiana. Yhdistystoimijoiden mielikuva asukkaiden osallistumisen tasosta ei kuitenkaan ole kovin
mairitteleva. Miten ne voivat innostaa ihmisiä toimintaan? Eräs ratkaisu voisi
olla tieto-osallisuuden edistäminen: tietoa on kunnissa asukkaiden saatavilla
hyvinkin runsaasti, mutta se on hajallaan ja jäsentymätöntä. Yhdistyksillä on
mahdollisuus omasta näkökulmastaan käsin analysoida ja levittää sitä. Argumentoinnin tulee olla uskottavaa, ja yhdistysten tulisi myös esittää ratkaisuehdotuksia ja keinoja, joilla ihmiset voivat aktivoitua vaikuttamaan.

•

Vammaisneuvostot ja muut vaikuttamisen kanavat, joissa esiintyy vuorovaikutusta ja yhteisen näkemyksen hakemista yhdistystoimijoiden ja kunnan
edustajien välillä, koetaan hyvänä osana lähidemokratiaa. Tämä on tärkeä
havainto myös tulevan kuntalain kannalta.

•

Yhdistyksen toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja demokraattista, jos se haluaa olla uskottava vaikuttaja ja toimia osana lähidemokratiaa, jossa tiedon
avoimuudella on tärkeä osa. Muutama haastateltu halusi korostaa sosiaalisen
median osuutta avoimuuden edistäjänä.
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5

Millaisia vaikuttajia yhdistykset ovat
pääkaupunkiseudulla?

Paikallinen vaikuttaminen sekä itsenäistesti että erityisesti verkostoissa on nostettu
tässä selvityksessä tärkeäksi lähidemokratiakysymykseksi yhdistysten näkökulmasta,
joten sitä käsitellään seuraavaksi lähemmin. Tässä osassa vastataan selvitykselle asetettuihin kysymyksiin kaksi ja kolme (toiminnan tulokset ja sosiaalinen hyöty sekä osaaminen).

5.1. Miten vaikutettaessa toimitaan?

”

Vaikuttamistoiminta on
laaja-alaista,
mutta myös melko
perinteistä: laaditaan kannanottoja ja tavataan
kuntapäättäjiä
omissa tai kunnan
järjestämissä
tilaisuuksissa

Tärkein vaikuttamistyön kohde on yhdistykselle ja piirillekin oma kunta. Haastatteluaineistosta nousi esiin, että silloin, kun yhdistys toimii useamman kunnan alueella, sen
vaikuttamistyö keskittyy usein siihen kuntaan, jossa sen toimisto sijaitsee. Syiksi mainittiin muun muassa resurssien puute ja heikosti toimivat joukkoliikenneyhteydet. Myös
verkostot on helpointa rakentaa lähellä. Muuten vaikuttamiseen tarvitaan runsaammin
osaavia vapaaehtoisia. Jos yhdistyksellä on taustallaan liitto tai piiri, työnjako nousee
merkittävään asemaan: millä alueella ja miten kukin vaikuttaa? Osassa järjestöjä työnjako
on tehty selkeästi, ja paikallisyhdistyksen tekemään vaikuttamistyöhön on tarjolla myös
emojärjestön tai piirin tuki. Osassa asioita on kuitenkin haluttu jättää vaikuttaminen esimerkiksi liiton tehtäväksi, koska se on tuloksellisempaa liiton resurssien takia. Pääkaupunkiseudulla yhdistyksen suhde omaan liittoonsa voi olla erilainen kuin muualla, koska
liittojen keskustoimistot sijaitsevat useimmin tällä alueella ja paikallismedia, johon yhteyden pitäminen on usein paikallisyhdistysten tehtävä, on yleensä iso valtakunnallinen
toimija, johon yhden yhdistyksen on vaikeaa saada asioitaan läpi.
Seuraavassa vaikuttamistoiminnan analyysissa sovellettiin yllä esiin noussutta kolmijakoa, jossa toiminnan linjat ovat poliittis-vaikuttamishakuinen, yhdistyksellinen ja yhteisöllinen. Vaikuttamiskyselyssä 222 vastaajan mainitsemat toiminnot on jaoteltu tällä
tavoin. Teemojen tarkka esittely löytyy liitteestä 2. Luokitteluun liittyy jonkin verran
tulkintaa (esim. vaikuttamiseen liittyvät tapahtumat ovat vaikuttamisosassa, muut asukkaiden aktivointitapahtumat yhteisöllisessä, vaikka niissäkin on ainakin epäsuorasti voitu
käsitellä vaikuttamista).
Vastauksista voidaan nähdä, että vaikuttamistoiminta on laaja-alaista, mutta myös
melko perinteistä: laaditaan kannanottoja ja tavataan kuntapäättäjiä omissa tai kunnan
järjestämissä tilaisuuksissa. Sen sijaan lähidemokratia-ajattelu ehkä laajenee hieman tarkasteltaessa yhteisöllisten toimintojen luetteloa: tässä nähdään runsaasti esimerkkejä
asukkaiden toimintaosallisuuden edistämisestä. Esimerkiksi ystävätoiminta, vertaistuki
tai vanhusten auttaminen mainittiin melko usein. Monet näistä toiminnoista ovat toisaalta yhdistyksistä itsestään lähtöisin, eivätkä ne ole julkisen sektorin palveluntarjontaa varsinaisesti korvaavia tai täydentäviä palveluita.
Yhteistyö median kanssa nousi kyselyä korostetummin esiin haastatteluissa. Vastaajat
pohtivat muun muassa toimintansa näkyvyyttä, suhteiden rakentamista ”luottotoimittajiin” sekä sitä, että mediahuomiolla voidaan uhkailla päätöksentekijöitä, jos tärkeäksi
koetut asiat eivät etene.
Vaikuttamistoimintaan liitetään usein negatiivisuus: kliseisen ajattelutavan mukaan
paikallinen vaikuttaminen sisältää lähinnä rakennushankkeiden vastustusta. Tähän kysymykseen vastanneista kuitenkin vain yksi käytti ilmaisu vastustus (kyseessä oli tiehanke)
ja yksi käytti toiminnasta nimitystä ”nimbyily” (tulee englannin kielen termistä ”Not in
my backyard”, joka kuvaa yleistä vastustamispolitiikkaa). Huomattavasti useammissa vastauksissa esiintyi sellaisia ilmauksia, kuten ”puolustimme” tai ”edistettiin”, mikä voidaan
tulkita haluksi antaa omasta toiminnasta positiivinen kuva.
”Aktiivista toimintaa alueen päivähoito- ja koulutilanteen sekä liikennejärjestelyiden ratkaisemiseksi.” (Helsinki, 35–44 v., ammatillisen ja sote-yhdistyksen toimija)
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Vaikuttamistoiminnan luonteen yleishyödyllisyys verrattuna tiukkaan jäsenistön edunvalvontaan nousi hieman esiin sekä kyselyissä että haastatteluissa. Esteettömyyden kaltaiset asiat koskevat toki erityisen läheisesti esimerkiksi vammaisjärjestön jäseniä, mutta esimerkiksi tämä haastattelusta noussut kommentti tuo esiin näkemyksen siitä, että monet
yhdistysten vaikuttamistoiminnot koskevat ihmisiä laajemminkin:
“Se valitettavan usein mielletään vaan, joko että jos vaaditaan luiskaa, niin sit ajatellaan, että
se auttaa vain pyörätuoli-ihmisiä. no, se auttaa myös niitä, jotka a) eivät jaksa kiivetä portaita
tai b) eivät pysty kiipeämään portaita tai c) joilla on lastenrattaat... Ehkä sen voi jatkossa ajatella silleen laajemminkin.” (H1)

5.2. Mitä vaikutusta toiminnalla on ollut?

”

Vaikuttamista
yritetään yhdistyksissä paljon,
mutta sen tulokset
ovat vaihtelevat.

Vaikutusten arviointi on ollut vastaajille selkeästi haastavaa, sillä 68 jätti vastaamatta
tähän kysymykseen, ja lisäksi seitsemän vastaajaa sanoi, ettei osaa arvioida niitä. Kaikki
vastaajat eivät kertoneet konkreettisista tuloksista, eivätkä kaikki arvioineet, miten hyvin
vaikuttaminen on sujunut. Tämä voi kertoa joko siitä, että vaikuttamistoimintaa ei ole
ollut tai se on ollut satunnaista, tai että yhdistyksissä ei ole kykyä tehdä pitkäkestoista
seurantaa ja arviointia toiminnan tuloksista.
Vaikuttamista yritetään yhdistyksissä paljon, mutta sen tulokset ovat vaihtelevat. Vain
kuusi vastaajaa kertoi, että, että he ovat saaneet paljon aikaan tai että työ sujuu hyvin. 18
vastaajaa oli sitä mieltä, että vaikuttaminen sujuu vaihtelevasti. Uusia toimijoita, joilla vaikuttaminen on vasta alussa, oli yhteensä kahdeksan. 16 vastaajaa kertoi, ettei toiminnalla
ole ollut tuloksia, ja 20 kertoi vaikutusten olleen vähäisiä. Näissä tapauksissa yhdistystä oli
kuultu, mutta konkreettisia tuloksia ei ollut saatu, tai pohdittiin, että yksi yhdistys jää
helposti muiden toimijoiden jalkoihin. Yksi vastaaja tiivisti ajatuksen seuraavasti ja varsin
tyypillisesti:
”Lausunnot eivät ole kovin tehokkaita, virkakoneisto jyrää yleensä mielipiteet; henkilökohtaisempi vaikuttaminen tehokkaampaa (toisaalta siihen on vähän aikaa). Aloitteet menevät vaihtelevasti läpi; pitäisi etukäteen kerätä poliittinen kannatus.” (Helsinki, 45–54 v.,
ympäristöyhdistys)
Joissain vastauksissa turhautuminen ilmaistiin paljon jyrkemminkin. Samat vastaajat
ilmaisivat usein myös negatiivisen suhtautumisen lähidemokratiaan yleensä.
Lausuntojen tehottomuuden nosti esiin myös yksi haastateltu, ja kaksi totesi, että näitä
kuitenkin pyydetään yhdistyksiltä. Tämä asia nousee esiin myöhemmin uudelleen. Suurimmaksi osaksi vastauksissa ei ilmennyt suoraan turhautumista tiedonkulun suhteen,
mutta niissä esiintyi jonkin verran mietteitä siitä, että päätöksenteko ja siitä tiedottaminen ei olisi riittävän avointa. Käsitys lausuntojen heikosta vaikuttavuudesta jaetaan myös
kunnissa (Pekola-Sjöblom 2013), joten herää kysymys niiden suosiosta.
Vaikuttamisen konkreettisia tuloksia esitelleet vastaukset jaettiin teemoihin johdannossa esitetyn toiminnan lisäarvoon liittyvän käsitteistön mukaisesti: vaikutustuloksiin,
yhteisöllisyyteen ja innovaatioihin. Viimeiseen luokkaan saatiin tosin vain kaksi sopivaa
vastausta: teemalliset kaupunkikävelyt sekä uudet vapaaehtoistoiminnan muodot. Monissa tapauksissa selkeä luokittelu oli hankalaa.
Esiin nostettujen teemojen tarkat jakaumat on esitelty liitteessä 2 yhdessä vaikuttamistoimintojen kanssa.
Yleisesti ottaen useampi vastaaja (n = 88) kertoi konkreettisiesta vaikuttamistuloksista
kuin yhteisöllisistä tuloksista (n = 69). Vaikuttamistulokset olivat usein pieniä, kuten esimerkiksi saatu pieni muutos kunnan tekemään päätökseen. Näin spesifin tuloksen yhteydessä on varmasti helpompi arvioida, että oman yhdistyksen työllä on ollut merkitystä.
Seuraavat kaksi kommenttia kuvaavat melko hyvin käsityksiä siitä, millaisia konkreettiset
vaikuttamistulokset ovat:
”Saimme läpi lausunnon maahanmuuttajien kielenopetusta koskevissa asioissa Hyvä Naapuriapu työryhmässä. Kirjoituksia lehdessä. Jakanut tietoa ja tehnyt yhteistyötä muiden yhdistysten
ja hankkeiden kanssa.” (Vantaa, 55–64 v., sosiaali- ja terveysyhdistys)
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”Olemme kampanjoinnin myötä hävinneet eduskuntavaalit, presidentinvaalit, kunnallisvaalit ja osuuskauppavaalit mutta voittaneet kirkollisvaalit. Eräs rakennushanke on toteutettu
aloitteemme mukaisesti, kyselyihimme ja kirjelmiimme on vastattu yleensä kohteliaasti, jolloin
tiedämme, että Itella on vienyt kirjeemme perille ja se on saatettu lukea… Sama koskee sähköpostilla tehtyjä viestejä. Jokunen lehtikirjoitus on aloittanut aiheen mukaisen jatkokeskustelun
jne.” (Helsinki, yli 65 v., poliittinen yhdistys)
Yhteisölliset tulokset eivät olleet vastauksissa yhtä spesifioituja, varmastikin siksi, että
niiden vaikutuksia on vaikeaa arvioida, kuten seuraavasta vastauksesta käy ilmi:
”Ainakin antaa mahdollisuuden kokoontua yhteen, vaikuttamismahdollisuus kunnan päättäjiin, asukkaiden vapaaehtoisen hyvinvointityön mahdollistaminen ja syrjäytymisen estäminen,
Tutustuminen alueella toimiviin tahoihin, luottamushenkilöihin ja virkamiehiin, pelkojen ja ennakkoluulojen poistaminen, yleisen alueellisen yhteistyön vahvistuminen, yhdessä aikaan saaminen.” (Espoo, yli 65 v., kaupunginosayhdistys)
Verkostoissa vaikutettaessa koetut tulokset olivat haastattelujen mukaan aika samanlaisia: oli saatu lisättyä tai ainakin ylläpidettyä resursseja, tultu kuulluksi, saatu konkreettisia
muutoksia suunnitelmiin ja niin edelleen.
Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan vaikuttamisen eri osa-alueiden onnistumista valitsemalla heille esitellyistä väittämistä eniten omaa mielipidettä kuvaava vaihtoehto. ”Täysin samaa mieltä” -vaihtoehto sai arvon 1 ja ”täysin eri mieltä” -vaihtoehto arvon
neljä. Seuraavassa taulukossa esitellään väittämien saamat arviot keskiarvoittain, jolloin
pienempi keskiarvo kertoo paremmasta arviosta. ”En osaa sanoa” -vastaukset on jätetty
pois. Taulukossa on myös esitelty tilastollisesti merkitsevät erot vastaajaryhmien välillä;
on sanottava, että aktiivien kyselyyn vastanneet olivat kautta linja hieman yhdistyksen
edustajien kyselyyn vastanneita positiivisempia. Heiltä kysyttiin lisäksi myös näkemyksiä
siitä, hyödyntääkö vastaajan pääasialliseksi toimintapaikakseen kokema yhdistys tai piiri
hänen osaamistaan (ka. 1,9) ja verkostojaan ( ka. 2,3). Molempien suhteen kokemus on siis
melko positiivinen.
Väittämä

n

ka.

keskihaj. poikkeavat vastaukset

Paikallinen vaikuttaminen onnistuu meillä hyvin.
Saamme jäsenet helposti liikkeelle, kun haluamme vaikuttaa.
Saamme ulkopuolisia henkilöitä helposti mukaan, kun haluamme vaikuttaa.
Vaikuttamistoiminnallamme on positiivinen
vaikutus jäsentemme elämään, hyvinvointiin tai
toimintaedellytyksiin.
Vaikuttamistoiminnallamme on positiivinen
vaikutus muiden kunnan asukkaiden elämään,
hyvinvointiin tai toimintaedellytyksiin.

260
262

2,3
2,6

0,795
0,852

245

2,8

0,814

248

1,7

0,72

ikä: nuoret 1,4

245

2

0,834

piirin luottamushenkilö
3,0, piirin työntekijä 2,8

2,1

0,879

2,4

0,936

poliittiset järj. 2,3;
ympäristöjärj. 1,6
kaupunginosajärj. 2,1

2,7

1,2

Olemme saaneet luotua toimivia verkostoja (yh- 247
den tai useampia) vaikuttamistyön tueksi.
Yhdistyksemme tai piirimme tunnetaan vahvana 248
vaikuttajana.
Vaikuttamistoiminta on lisännyt organisaatiossa- 261
mme kiinnostusta lähidemokratiaan.
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sote-järjestöt: 2,1
piirit 3,1

ammatill.-taloudelliset
2,3, kaupunginosa 2,3,
poliittinen 2,4, sote 2,3,
liikunta 3,1

Taulukko 2. Vastaajien arviot yhdistyksensä tai piirinsä vaikuttamistoiminnan onnistumisesta.

”

Vapaaehtoistoimijoiden keskuudessa on vaikeaa
saada aikaan
systemaattista
ja pitkäkestoista
vaikuttamistoimintaa

”

Kolme haastateltavaa nosti esiin,
että Helsinki on
niin suuri kaupunki, että vaikuttaminen on hyvin
vaikeaa

Kuten tästä taulukosta voidaan havaita, vaikuttamistyön uskotaan sujuvan suhteellisen hyvin ja sillä koetaan olevan positiivisia vaikutuksia. Sen sijaan ihmisten mobilisointi
sujuu vastaajien mielestä paljon kehnommin, mikä nousi esiin myös vastauksia täsmentävissä kommenteissa.
Vaikuttamistoiminta on lisännyt kiinnostusta lähidemokratiaan joissain vastaajaryhmissä, mutta niitä ehkä pidetään erillisinä asioina tai lähidemokratia-ajattelua sen verran
uutena ilmiönä, että suureksi osaksi näin ei ole koettu tapahtuneen.
Piirien edustajat ovat jonkin verran yhdistysten vastaajia skeptisempiä toiminnan onnistumisen suhteen. Kaupunginosajärjestöt taas ovat melko varmoja siitä, että heidät tunnetaan omalla alueellaan vahvana vaikuttajana. Sellaisen mielikuvan ne varmasti haluavat
myös toimialueellaan antaa. Muuten vastaajaryhmien väliset erot olivat pieniä.
Vastaajilta pyydettiin täsmentäviä kommentteja, ja niitä tarkastellaan vaikuttamista
estävien ja edistävien asioiden näkökulmasta, joihin pureuduttiin myös haastatteluissa.
Jäsenten passiivisuus sekä vaikuttamisperinteen puuttuminen yhdistyksestä nähtiin
muutamassa vastauksessa esteenä vaikuttamistyön suunnittelulle ja toteutukselle. Haastatteluissa esteistä puhuttaessa esiin nousivat useimmin resurssi- ja aikapula. Toisaalta
vaikuttamattomuuden perinne saattaa johtaa myös siihen, että vierastetaan ”lausuntoautomaattina” näyttäytymistä.
Haastattelujen vastaajat pohtivat lisäksi sitä, että vapaaehtoistoimijoiden keskuudessa
on vaikeaa saada aikaan systemaattista ja pitkäkestoista vaikuttamistoimintaa, kun aktiivisuus on satunnaista ja jäsenvaihtuvuus korkealla tasolla. Kolmen haastatellun vastauksista nousi esiin näitä teemoja:
”Kun sitä tavaraa tulee sieltä hallinnosta niin paljon, niin se on ihan mahdoton tehtävä paikallisille yhdistyksille vapaaehtoisvoimin tässä varsinkin pääakupunkiseudulla…” (H4)
Satunnaisuutta pidettiin ongelmana myös verkostoissa. Jopa työntekijöiden vaihtuvuus
on yhdistyksissä niin suurta, että verkostojen vaikuttamistoiminta on hankalaa. Helpoimmaksi vaikuttaminen koetaan silloin, kun sitä tehdään sellaisen kattojärjestön kautta, jolla
on pysyvää henkilökuntaa.
Kolme haastateltavaa nosti esiin, että Helsinki on niin suuri kaupunki, että vaikuttaminen on hyvin vaikeaa. Kaksi haastateltavaa kuitenkin koki, että Helsingin ajatteleminen
useina pikkukylinä auttaa vaikuttamistyön hallintaan ottamisessa.
Jos vaikuttamisen alueena on esimerkiksi Uusimaa, ongelmat vielä kasvavat. Lisäksi jokaisen pääkaupunkiseudun kaupungin sisällä virastojen ja muiden toimijoiden välillä on
viestintään tai arvovaltakiistoihin liittyviksi arvioituja ongelmia, jotka mainittiin muutamassa yksilö- ja verkostohaastattelussa.
“Joskus on ollut... hyvinkin helppo asia, jonka he olis hoitanu hyvinki helposti, mutta sitten se
onki mutkistunut jostain syystä, joka on kaupungin sisäinen juttu ollu...” (H7)
Osa haastatelluista myös koki vaikuttamismahdollisuudet näennäisiksi: valta tuntuu
keskittyvän ja harvoja toimijoita kuunnellaan. Lausuntoja pyydetään automaattisesti,
mutta niistä ei koeta olevan hyötyä, kuten aiemmin nousi jo esiin:
...”vaikka meillä ei ole korruptiota, niin meillä on joku siinä suunnittelujärjestelmässä sellanen
automaatio, jossa ei niistä vaihtoehdoista ehkä voikaan keskustella.” (H4)
Toisaalta osa haastatelluista näki, että yhdistyksiä kuunnellaan nykyään enemmän ja aidommin kuin ennen. Vapaaehtoisen kannalta päättäjien tapaamisella voi olla merkittäviä
positiivisia seurauksia, joten lähestyttävyyttä myös toivottiin lisää. Kautta linjan henkilökohtaista yhteydenottoa ja hyviä suhteita pidettiin onnistuneen vaikuttamisen menestystekijänä. Kaikilla yhdistyksillä suhteita ei kuitenkaan ole.
Mikä sitten edistää vaikuttamista ja parantaa sen tuloksia? Kyselyn kommenttien ja
haastattelujen mukaan vaikuttamisen tyyli on tärkeää. Lisäksi suorat yhteydet päättäjiin,
osaavat jäsenet ja oma aktiivisuus ovat tärkeitä. Niissä yhdistyksissä ja piireissä, joissa on
palkattua henkilökuntaa, voidaan vaikuttamiseen saada säännönmukaisuutta
”Vaikuttamisen lähestymistavalla on suuri merkitys. Positiivinen, mukaan innostava tapa saa
penseät ja hitaatkin innostumaan, mutta liian usein olen nähnyt/kuullut, miten pelkkä valitta-
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miseen keskittyminen ja päättäjien tai virkamiesten haukkuminen saa tilanteen lukkoon, eikä
mikään edisty, asiat menevät vain jumiin. Lähivaikuttamisesta kiinnostuneita pitäisi valmentaa
neuvottelemaan, esittämään asiansa/ideansa kiinnostavasti ja kumppanuuksien solmimiseen.
Räksyttäjät jäävät yksin.” (Helsinki, yli 65 v., toimii mm. eläkeläis-, sote- ja poliittisessa
yhdistyksessä.)
Verkostoissa vaikutettaessa niiden toimintakykyyn vaikuttaa se, miten yhteinen tehtävä
ja tavoitteet saadaan rajattua. Itsensä hyviksi vaikuttajiksi kokevissa verkostoissa ei yritetä vaikuttaa kaikkeen, vaan aiheet ovat hyvinkin tarkkaan rajatut. Yhdessä haastatelluista
verkostoista osa jäsenistä olisi halunnut puuttua useampiin vaikuttamishaasteisiin, mutta
muuten tästä oltiin yksimielisiä. Haastatellut verkostot olivat eri-ikäisiä, mutta tuoreimmassakin jaettiin sama ajatus: “Meille on pikkuhiljaa aika selvää, mihin me haluamme vaikuttaa.” (RH2) Rajaaminen on haastateltujen mukaan erityisen tärkeää silloin, kun verkostossa toimivat yhdistykset edustavat esimerkiksi erilaisia poliittisia ideologioita.
Haastatellut ideoivat lisäksi keinoja, joiden avulla pääkaupunkiseudulla kaupungit voisivat edistää vaikuttamista. Asukastuvat ja muut tilat sekä kaupungin rahallisen tuen
nosti esiin viisi haastateltua. Kaksi haastateltavaa toivoi konkreettista (ilmoitustaulut) tai
verkkomainostilaa. Kaupungin aloitteellisuus nähtiin yllättävän monessa haastattelussa
vaikuttamisen tuloksia ja myös verkostoitumista edistävänä tekijänä, mikä herättää kysymyksiä kunnan roolista kansalaisjärjestöihin nähden.

5.3. Vaikuttamisosaaminen kasautuu osaan yhdistyksistä
Tässä raportissa oli tavoitteena pohtia myös vaikuttamiseen liittyvää osaamista pääkaupunkiseudun yhdistyksissä ja piireissä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten hyvin
hänen organisaatiossaan hallitaan useita vaikuttamisen tiettyihin osa-alueisiin liittyviä
taitoja. Erilaisista taidoista luotiin osaamisen osa-alueet2 , joita hyödynnetään vertailussa.
Vastaajat arvioivat osaamisen tason eri osa-alueille seuraavasti. Arviot vaihtelivat välillä
1 (ei osata) ja 6 (osataan erinomaisesti), jolloin korkeampi keskiarvo kertoo, että kyseisen
taidon hallinta on vastaajan mielestä korkealla tasolla.

Osa-alueiden sisäistä luotettavuutta mitattiin Cronbachin alfa-kertoimella, joka kertoo siitä, mittaavatko ne
samaa asiaa. Osa-alueiden välillä kerrointen vaihtelu oli välillä 0,83–0,92, mikä kertoo niiden luotettavuuden
olleen vähintään hyvä (yleisesti hyvänä pidetyn mittarin alarajana pidetään 0,7 ja erinomaisen 0,9.)
2
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Osaamisen osa-alue

n

ka.

Tieto-osaaminen

hajonta

3,9

tieto
lähidemokratiasta
tieto kunnassa
vaikuttamisesta
Vaikuttamisen
hallinta
vaikuttamisen
suunnittelu
vaikuttamisen
arviointi
Viestintäosaaminen

249

3,8

1,17

250

4

1,254

sisäinen viestintä

252

4

1,1

ulkoinen viestintä

248

3,6

1,089

sosiaalinen media

244

3,5

1,268

3,4
246

3,6

1,136

244

3,3

1,153

3,7

Osaamisen osa-alue

Ihmisten kanssa
toiminta
lobbaus
verkostoituminen
jäsenten
mobilisointi
ulkopuolisten
mobilisointi
Jäsenten kanssa
toiminta
jäs. osaamisen
hyödynt.
jäs. verkostojen
hyödynt.
perehdytys

n

ka.

hajonta

3,1
235

3

1,266

238

3,3

1,268

245

3,3

1,109

241

2,7

1,133

3,2
251

3,5

1,125

247

3,2

1,133

237

2,9

1,141

Taulukko 3. Vastaajien näkemys vaikuttamiseen liittyvästä osaamisesta (en osaa sanoa -vastaukset poistettu)

”

Yhdistyksissä tai
piireissä, joissa
koetaan hallittavan jokin vaikuttamiseen liittyvä
taito, osataan
niiden toimijoiden
mielestä kaikkea
muutakin.

Taulukosta käy ilmi, että mikään osaamisen osa-alue ei vastaajien mielestä ole yhdistyksissä todella korkealla tasolla, joskin vastauksissa oli jonkin verran hajontaa. Tieto- ja
viestintäpuolen taidot ovat hiukan muita osa-alueita korkeammalla. Vastaajat saivat itse
myös lisätä luetteloon taitoja, mutta vain kaksi vastaajaa vastasi tähän kysymykseen.
Kaikkien taitojen kohdalla osaamisesta korreloivat vahvasti keskenään, mikä vahvistaa
mielikuvaa osaamisen jakautumisesta: niissä yhdistyksissä tai piireissä, joissa koetaan hallittavan jokin vaikuttamiseen liittyvä taito, osataan niiden toimijoiden mielestä kaikkea
muutakin. Myös osaamattomuuden kokemus kasautuu vastaavasti.
Kysymykseen siitä, keitä osaajat ja osaamattomat ovat, ei löydetty yksiselitteistä vastausta. Vastaukset analysoitiin niin, että jokaisen vastaajan näihin vastauksiin antamat
numeeriset arvot laskettiin yhteen (tyhjä ja en osaa sanoa = 0), ja sitten vastaajat jaettiin
vertailua varten pisteiden mukaan kolmeen ryhmään: heikosti osaavien (alle 1/3 pisteistä,
16 %), siltä väliltä olevien (65 %) ja hyvin osaavien kolmannekseen (väh. 2/3 pisteistä, 19
%). Erot olivat hyvin vähäisiä, joten organisaation tyypillä tai toiminta-alueella, vastaajan
roolilla, iällä tai kotikunnalla tai yhdistyksen tyypillä ei ole suurta vaikutusta siihen, kuinka hyväksi oman yhdistyksen tai piirin vaikuttamiseen liittyvä osaaminen koetaan.
Yllättäen kyllä, yhteys koetun osaamisen ja aiemmin esitettyjen vaikuttamistoiminnan
osa-alueiden arvioiden välillä ei myöskään ollut kovin merkittävä, joten osaaminen ei ole
paikallisessa vaikuttamistyössä vastaajien mielestä välttämättä suuri menestystekijä tai
vastaavasti este. Tämä käsitys vahvistui yksilöhaastatteluissa: haastatelluilta kysyttiin
suoraan, onko vaikuttamistaitojen puute este vaikuttamistyöhön ryhtymiselle – he olivat
melko yksimielisiä siitä, että näin ei ole.
Vastaajaryhmittäin ei osaamisprofiileissa muuten ollut kovin suuria eroja, mutta poliittisten ja kaupunginosayhdistysten profiilit poikkesivat hieman muista. Lisäksi eläkeläisyhdistyksissä ja liikuntayhdistyksissä havaittiin eroavuuksia. Kaupunginosayhdistyksissä
koetaan osattavan kaikkia taitoja enemmän kuin yleensä. Poliittisten yhdistysten vastaajat
olivat rakenneorientoituneina sitä mieltä, että heiltä löytyy tietoa ja vaikuttamisen hallinta sujuu hieman paremmin kuin muualla, mutta muuten arviot olivat lähellä keskiarvoa.
Eläkeläis-/veteraani- ja liikunta-alan yhdistyksistä puuttuu vastaajien mielestä kaikenlaista osaamista.
Yhdistysten ja piirien työntekijät arvioivat ihmisten kanssa toimimisessa tarvittavat

35

taidot muita korkeammiksi omassa yhdistyksessään: haastatteluissakin nousi esiin, että
työntekijä tuo tämäntyyppiseen työskentelyyn säännönmukaisuutta.
Vastaajat saivat kommentoida osaamista myös sanallisesti. Osa sanoi, että osaaminen
ei ole kovin korkealla tasolla, koska yhdistys ei ole olemassa vaikuttamista varten. Tässä
voidaan palata aiemmin esitettyyn ajatukseen siitä, että kaikkien yhdistysten ei vastaajien
mielestä tarvitse olla kiinnostuneita asiasta toimiakseen silti hyvin ja edistääkseen esimerkiksi yhteisöllisyyttä. Muutama poliittisesta yhdistyksestä tai piiristä tuleva vastaaja
harmitteli, että heillä kampanjointi tiivistyy liikaa vaaleihin, jolloin vaikuttamiskeinojen
moninaisuus jää usein hallitsematta. Tämä nousi esille myös yhdessä haastattelussa.
Tärkein osaamisen alue, jota halutaan oppia lisää, oli omien jäsenten liikkeelle saaminen.
48 % vastaajista (n = 131) myös haluaisi opiskella sitä lisää. Muiden vaikuttamistaitojen
kohdalla opiskelutarve oli huomattavasti vähäisempää. Haastatellut nostivat osaamistarpeista esiin muun muassa pitkäjänteisyyden (3 haastateltua), vuorovaikutustaidot (2
vastaajaa) ja perehdyttämistaidon (2). Myös vaikuttamisen ajoituksen tuntemus nousi
useammassa haastattelussa esiin.
Tästä voidaan päätellä, että ne, jotka vaikuttamistaitoja tarvitsevat, ovat niitä hankkineet. Monet näistä taidoista toimivat myös esimerkiksi jäsenhankinnan, tapahtuman
järjestämisen ja muiden toimintojen tukena, joten niitä kannattaa ehkä viedä yhdistyksiin
toisella nimellä kuin vaikuttamistaitoina. Toisaalta muutamassa vaikuttamisen onnistumista käsittelevässä arviossa pohdittiin sitä, kuinka vaikuttamiseen ei ole ryhdytty, vaikka
ehkä syytä olisi: näin taidotkin ovat jääneet hankkimatta.

Huomioita
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•

Kunnassa vaikuttaminen on monen tekijän toiminnan tulos, jolloin se mikä
näyttää yhden yhdistyksen vastaajan mielestä huonolta, voi samaan prosessiin osallistuvan toisen yhdistyksen mielestä näyttää onnistuneelta. Haastateltujen mielestäkin kuuleminen on pääkaupunkiseudulla joko parantunut tai
huonontunut ilmeisesti osittain liittyen siihen, minkä viraston tai toimialan
edustajien kanssa on asioitu.

•

Vaikuttamistoiminnan onnistumista oli vaikeaa arvioida. Moni vastaaja halusi ilmaista turhautumisensa paikallisvaikuttamiseen. Eräänä tärkeänä osana
onnistunutta vuorovaikutusta järjestö- ja kuntatoimijoiden välillä voisi olla
tiedonkulku päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Myös päätösten perusteluja
voisi olla hyvä avata yhdistyksille, jotta ne osaavat vastaisuudessa vaikuttaa
tehokkaammin.

•

Jos palataan yllä kuvattuihin yhteisöllisiin tuloksiin, huomataan, että niihin
liittyvät kokemukset olikin vahvasti juuri omaan lähialueeseen sidottu: Koetaan, että omalla alueella tullaan tutuiksi, koetaan yhteisöllisyyttä ja saadaan
hyvä kokemus vaikuttamisesta. Kunnan päättäjien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen paraneminen on käsitys, jossa taas korostuu kaupungin ja sen
asuinalueiden välinen dynamiikka. Yhdistysten tärkeä rooli voikin olla juuri
lähiyhteisöllisyyden herättäjänä.

•

Vuorovaikutustaidot ja ihmisten innostamisen taidot tuntuvat olevan melko
heikoissa kantimissa yhdistyksissä. Kuitenkin tulevaisuuden paikallisvaikuttaminen vaatii paitsi asiantuntemusta ja kykyä esimerkiksi laatia lausuntoja,
myös taitoa saada yksittäiset kansalaiset (muutkin kuin omat jäsenet) mukaan vaikuttamistyöhön. Näiden taitojen opiskelun tulisi alkaa yhdistyksissä
heti.
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Verkostoista potkua vaikuttamiseen

Verkostoituminen on nouseva trendi suomalaisessa järjestökentässä. OK-opintokeskuksen osaamistervekyselyssä 2012 nousi esiin, että siihen liittyvää osaamista tarvitaan yhä
enemmän ja varsinkin paikallistasolla. Tässä luvussa vastataan viimeiseen selvitykselle
asetettuun kysymykseen.
Verkoston käsite pidettiin tarkoituksellisesti löysänä tässä selvityksessä. Ainoa kriteeri,
jolla vastaajia ohjeistettiin vastaamaan, oli, että verkosto vaikuttaa yhdessä joihinkin asioihin. Verkostoissa olikin kirjoa, mutta silloin, kun vastaajat tarkensivat vastauksissaan,
millaisissa verkostoissa he toimivat, kyseessä oli usein kattojärjestö (esimerkiksi Espoon
Järjestöjen Yhteisö tai Helsingin yliopiston ylioppilaskunta) tai jotain paikallista tapahtumaa järjestävä yhdistysten yhteenliittymä.

6.1. Kuka verkostoituu ja kenen kanssa?

”

Vaikuttamistyössä toimivien verkostojen työ jää
yhdistyksen ”rivivapaaehtoiselle”
usein vieraaksi

Verkostoituminen järjestöissä 2009 -selvityksen (Jäntti 2009) mukaan suomalaisista
yhdistyksistä jopa 60 % tekee yhteistyötä toisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa jopa
viikoittain, joskin yhteistyö koski tämän selvityksen mukaan harvemmin vaikuttamista.
Vaikuttamistyössä yhteistyö lienee satunnaisempaa, kuten kävi ilmi vaikuttamiskyselyssä: kysymykseen siitä, toimiiko yhdistys tai piiri osana verkostoja vaikuttaessaan, 65 %
kysymykseen vastanneista (n = 173) oli sitä mieltä, että organisaatio toimii joskus yksin ja
joskus verkostoissa. Oma yhdistys toimii aina yksin vain kahdeksan vastaajan mielestä (3
%). Toisaalta vain seitsemän vastaajaa (3 %) oli sitä mieltä, että yhdistys toimii aina verkostoissa vaikuttaessaan. 26 % (69) vastaajista kokee, että vaikuttamistyö tehdään enimmäkseen verkostoissa. 4 % (n = 5) ei osannut ottaa kantaa.
Tämän kyselyn vastaajien mielestä verkostoituminen on erityisesti luottamushenkilöiden asia, sillä kysymykseen ”kuka yhdistyksessänne/piirissänne toimii lähidemokratiaan
tai paikalliseen vaikuttamiseen liittyvissä verkostoissa?” suosituin vaihtoehto oli ”lähinnä
luottamushenkilöt, välillä myös muut vapaaehtoiset ja työntekijät (n = 78). 50 vastaajaa
oli sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan kaikki toimijaryhmät verkostoituvat tasapuolisesti. Toisaalta vain seitsemän vastaajaa oli sitä mieltä, että vain työntekijä on verkostoitunut. Muut arvelivat, että työntekijä verkostoituu eniten, mutta mukana voi olla
myös luottamushenkilöitä (14) tai luottamushenkilöitä ja muita vapaaehtoisia (n = 36). 43
vastaajan mielestä verkostoituminen oli enimmäkseen muiden vapaaehtoisten kuin luottamusjohdon eli hallituksen kontolla. OK-opintokeskuksen osaamistarvekyselyssä vuonna
2012 kävi ilmi, että koska verkostoituminen koskee aiempaa useammin myös vapaaehtoisia, tämä asettaa yhdistykset ja järjestöt osaamishaasteen eteen.
Ryhmähaastatteluissa nousi esiin, että ainakin vaikuttamistyössä toimivien verkostojen työ jää yhdistyksen ”rivivapaaehtoiselle” usein vieraaksi. Yhdeksi syyksi verkostojen
edustajat mainitsivat tiedonkulun. Sillä, kuka verkostoituu, on yhteys vaikuttamistyön
koettuun onnistumiseen, joten kysymys siitä, miten syvälle verkostoituminen ulottuu yhdistyksen sisällä, on oleellinen.
Vastaajaryhmien välillä ei ollut suurtakaan eroa verkostoitumisen tai verkostoitujien
suhteen, joskin piiriorganisaatioissa työntekijät toimivat hieman enemmän verkostoissa
kuin yhdistyksissä, johtuen siitä, että yhdistyksissä ei läheskään aina ole työntekijää.
Keiden kanssa pääkaupunkiseudun yhdistykset ja piirit ovat verkostoituneet? Vaikuttamiskyselyn vastaajat saivat merkitä heille esitetystä luettelosta ne toimijat, joiden kanssa
ovat verkostoituneet vaikuttamistyössä sekä lisätä listalle omia kumppaneitaan. Listan
ulkopuolelta mainittiin seurakunnat kolme kertaa, valtakunnan tai EU-poliitikot sekä kansainväliset kansalaistoimijat kahdesti.
Seuraavien toimijaryhmien kanssa on pääkaupunkiseudun yhdistyksissä ja piireissä verkostoitu vaikuttamistyössä:
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Kuvio 4. Kenen kanssa pääkaupunkiseudun yhdistystoimijat ovat verkostoituneet? (n)

Kunnan yritykset

66

Omassa kunnassa/pk-seudulla vapaa kansalaisliike

66

Muu pk-seudulla toimiva yhdistys

132

Kunnan virkamiehet

137

Muu oman kaupunginosan yhdistys/piiri

137

Kunnallispoliitikot

146

Yksittäiset kansalaiset

150

Valtakunnallinen emojärjestö

167

Muu oman alan yhdistys/piiri

176

Piiri tai yhdistys oman järjestön sisällä

185
0

”

Että jo pelkästään saman alan
yhdistysten yhteen saattaminen
on eräänlainen
”työvoitto”, koska
se on vähentänyt
yhdistysten keskinäistä kilpailua
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Suosituin kumppani vaikuttamistyössä on yhdistyksille sen oma piiri tai piirin toinen
jäsenjärjestö ja vastaavasti piireille jäsenyhdistys. Myös muut yhdistystoimijat ovat merkittäviä kumppaneita. Yksittäisten kansalaisten mobilisointi koetaan osaamispuolena
haastavaksi, mutta 150 vastaajaa kertoi organisaationsa verkostoituneen myös näin.
Verkostokyselyssä pyydettiin priorisoimaan ja kertomaan kumppaneista 1–3 tärkeintä.
Oman alan yhdistykset ja järjestöt ovat selvästi tärkein kumppani vastaajille: 70 % (n =
211) mainitsi ne tärkeimpien kumppaneiden luettelossa. Seuraavaksi tärkeimmän kumppanin, oman järjestön valtakunnallisen emojärjestön, mainitsi jo huomattavasti pienempi
osuus, 38 % (n = 115). Yksittäisen kansalaisen mainitsi 37 % (111 vastaajaa), ja kunnan
viranhaltijat 35 % (106). Noin viidesosa vastaajista kertoi tärkeäksi kumppaniksi oman
piirin ja/tai kunnan päättäjät. Huomattavasti harvemmalle tärkeitä olivat seurakunnat (14
%), muun alan yhdistykset (12 %), yritykset (11 %) ja puolueet (7 %).
Vaikuttamiskyselyssä eri vastaajaryhmien ja yhdistystyyppien välillä ei ollut juurikaan
eroavaisuuksia. Poliittiset yhdistykset olivat olleet hyvin paljon tekemisissä kunnallispoliitikkojen kanssa (84 % niistä), koska nämä poliitikot ovat yleensä ponnistaneet tällaisesta
yhdistyksestä. Kaupunginosayhdistykset taas olivat muita useammin verkostoituneita vapaiden kansalaisliikkeiden kanssa (84 % kaupunginosayhdistyksistä), mikä osoittaa ehkä
sitä, että uudet toimijat nähdään ennemmin kumppaneina kuin kilpailijoina.
Tämä tulos heijastaa muun maussa aiemmista tutkimuksista noussutta mielikuvaa siitä,
että Suomessa yhdistykset löytävät useimmin läheltä: oman organisaation sisältä tai muista oman alan yhdistyksistä. Tämä aihe nostettiin esiin myös sekä yksilö- että verkostohaastatteluissa, joissa vastaajat uskoivat tämän olevan totta. Kolmessa verkostohaastattelussa
nousi esiin ajatus, että jo pelkästään saman alan yhdistysten yhteen saattaminen on eräänlainen ”työvoitto”, koska se on vähentänyt yhdistysten keskinäistä kilpailua esimerkiksi
kaupungin toimijoiden kanssa asioidessa ja vaikuttamistyössä yleensäkin sekä mustasukkaisuutta vapaaehtoisista:
...”se ei oo enää niinku keskenään kilpailevaa, vaan enemmän yhteen hiileen puhaltamista, niin
se on mun mielestä iso juttu jo pelkästään se.” (RH1)
Tämä on selkeästi asia, jonka kehittäminen voisi tuoda lisäpontta vaikuttamiseen: laajemmat verkostot mahdollistavat tehokkaamman vaikuttamisen sekä silloin, kun vaikuttamisen kohteena ovat päättäjät tai silloin, kun halutaan toteuttaa asenteisiin vaikuttavaa
kampanjointia. Verkoston laajuus tuloksellisuuden taustalla näkyi selkeästi myös verkostokyselyssä. Osa haastatelluista ilmaisi haaveen tasolla saavansa täysin uudenlaisia kumppaneita yhteiseen vaikuttamistyöhön.
Kunnallispoliitikoilla ja -virkamiehillä on hieman epäselvä rooli: he voivat olla sekä vaikuttamisen kohteita että kanssavaikuttajia. Useassa yksilöhaastattelussa kävi ilmi, että
esimerkiksi viranhaltija voi viedä yhdistyksen ajamaa asiaa eteenpäin verkostoissaan,
jolloin vaikuttaminen ei kohdistu vain hänen tekemiinsä päätöksiin. Muutama haastateltu näki myös yhdistykset kaupungin auttajina, kun esimerkiksi kartoitetaan tarpeita
erilaisille palveluille. ”He eivät ole selvännäkijöitä” -lause mainittiin useammassa haastat-

telussa. Tästä syystä myös vuorovaikutukseen perustuvat vaikuttamisen kanavat, kuten
vammaisneuvostot, koettiin hyviksi, koska yhteisymmärryksen hakeminen on tärkeää.
Eräs vastaaja antoi konkreettisen esimerkin eräästä laajasta verkoston toteuttamasta vaikuttamiskampanjasta, jossa yhdistykset tuottivat tietoa kaupunkia varten ja siten saivat
uusia liittolaisia lautakunnasta:
”Tässä mä korostan verkostojen laajuutta ja sähköpostin nimenomaan. Sitä kautta meni
addressit eteenpäin ja ympäristölautakunta, jolle tämä kuului, olivat täysin tietämättömiä siitä
[asia johon vaikutettiin]… Heillä ei ollut kiireidensä takia mahdollisuutta tutustua siihen, mihinkä se [rakennuskohde] tulee….” (H5)

”

Kaupunkeja pidetään
merkittävänä
verkostojen mahdollistajana myös
yhdistyksille.

Kaupunkia pidettiin sekä yksilö- että ryhmähaastatteluissa hyvin merkittävänä verkostojen mahdollistajana myös yhdistyksille. Kaupunki oli usein myös ollut aloitteellinen
vaikuttamisverkostojen luomisessa. Kolmessa neljästä ryhmähaastattelusta paikalla olikin
kaupungin edustaja. Suurimmaksi osaksi vastaajat kokivat, että läheiset suhteet kaupunkiin eivät vaaranna yhdistysten riippumattomuutta, mutta osa kuitenkin mainitsi tämän
ongelmana. Riippuvuus kaupungista rahoittajana teki yhden haastatellun mielestä yhdistyksistä hampaattomia. Näin yksi haastatelluista kuvasi onnistunutta kaupungin aloitteesta syntynyttä verkostoa:
“Vaik se on ollu kaupungin ja niinku virkamieslähtöinen, ja tietysti tarkoitus kehittää virkamiesten ja palvelutoimintaa, mut se on ollut aika hyvää semmosta vaikuttamista kaikenkaikkiaan siihen, että mitä järjestöissä voidaan nähdä, että rivityöntekijät kunnassa näkee, missä
tilanteessa perheet on.” (H3)
Verkostohaastatteluissa mukana olleet kaupunkien edustajat kertoivat pyrkivänsä esimerkiksi poistumaan kokoustilasta silloin, kun verkosto puhuu yhdistysten keskinäistä
asiaa, koska he tiedostavat potentiaalisen ongelman: “Ihan kaikkee ei tarvitse tietää.” (RH4)

6.2. Verkostossa kannattaa olla

”

Lähidemokratiaan liittyvä kiinnostus, kokemus
vaikuttamisen
onnistumisesta ja
vaikuttamiseen
liittyvä osaaminen
olivat voimakkaasti yhteydessä verkoston
laajuuteen

Verkostojen kokoonpano, laajuus ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä vaikuttamisen onnistumisessa. Vaikuttamiskyselyssä haluttiin vertailla verkostojen laajuutta yhdistysten ja
vastaajien taustan mukaan. Tämä selvitettiin niin, että kunkin vastaajan kohdalla kaikki
heidän luettelosta merkitsemänsä kumppanit laskettiin yhteen, jolloin kumppanityyppien
lukumäärä oli maksimissaan 10. Keskivertovastaajan organisaatio on verkostoitunut viiden erityyppisen toimijan kanssa.
Yhdistyksen ja vastaajan tyyppi eivät vaikuttaneet juurikaan verkoston laajuuteen. Sen
sijaan lähidemokratiaan liittyvä kiinnostus, kokemus vaikuttamisen onnistumisesta ja vaikuttamiseen liittyvä osaaminen olivat voimakkaasti yhteydessä verkoston laajuuteen: erittäin kiinnostuneet, hyvin osaavat ja vaikuttamistyön onnistumisen parhaimmaksi arvioinneilla vastaajilla oli keskimäärin kuusi erilaista kumppania, kun taas niillä, jotka
arvioivat kiinnostuksen, osaamisen ja onnistumisen heikoimmin, oli neljä tai yleensä jopa
vähemmän erilaisia kumppaneita.
Verkostokyselyn vastaajille esitettiin kymmenen erilaista verkostoa koskevaa väittämää,
josta he saivat valita kaikki heidän yhdistystään koskevat. Yli puolet vastaajista, 61 % (n
= 182) oli sitä mieltä, että heidän yhdistyksensä hyötyy verkostoitumisesta. 45 % haluaisi
jopa verkostoitua nykyistä enemmän. 23 % vastaajista (n = 69) kertoi, että verkostot keskittyvät lähinnä vaikuttamiseen ja 35 % (n = 106) niiden keskittyvän lähinnä muuhun kuin
vaikuttamiseen, joten voidaan olettaa verkostojen funktion olevan melko laaja.
Käsitys siitä, että verkostot ovat melko vakiintuneita ja että oman alan kumppaneita
suositaan, sai tässä vahvistusta: 201 vastaajaa (67 %) oli sitä mieltä, että he toimivat lähes
aina samojen kumppaneiden kanssa. Vain 10 % (n = 29) valitsi vaihtoehdon, jonka mukaan
verkostot ovat vaihtelevat. vastaajaryhmien välistää vaihtelua ei juuri ollut.
Vastaajien mukaan pääkaupunkiseudun piirien ja yhdistysten verkostot ovat jostain laajan ja suppean väliltä. 38 %:n (n = 115) mielestä ne ovat laajat ja 32 %:n (n = 96) mielestä
suppeat. Samaten ne ovat heikon ja vahvan väliltä: 34 % (n = 101) pitää omaa verkostoaan
vahvana mutta vain 16 % (n = 47) heikkona. Puolet vastaajista ei ollut valinnut kumpaakaan näistä vaihtoehdoista.
Yleisesti ottaen verkostoissa jaksetaan olla mukana, koska vain 4 % vastaajista kertoi
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yhdistyksensä olevan väsynyt verkostoitumiseen tai ettei yhdistyksessä aivan ymmärretä
verkostoitumisen merkitystä.
Verkostoista koetaan vahvimmin olevan hyötyä nuoriso- (92 %), palvelu- (83 %) sekä
sosiaali- ja terveysalan (78 %) yhdistyksissä ja piireissä. Hyödyn kokemus kasvaa voimakkaasti yhdistyksen koon mukaan: kun pienimmistä alle 50 jäsenen organisaatioista
tulevista vastaajista vain 37 % oli valinnut tämän väittämän, suurimmista jopa 78 % oli
tehnyt samoin. Sen sijaan yhdistyksen koolla ei ollut merkitsevää vaikutusta esimerkiksi
verkostojen koettuun laajuuteen tai vahvuuteen. Piirien edustajien sekä työntekijäpuolen
vastaajien mielestä verkostot ovat laajemmat ja vahvemmat kuin yhdistyksissä toimivien
ja vapaaehtoisten mielestä.
Verkoston laajuuden ja vahvuuden sekä koetun hyödyn välillä on vahva positiivinen korrelaatio. Samoin suppeat verkostot ovat yhteydessä heikkoihin verkostoihin ja suppeiksi
verkostonsa kokevat vastaajat kokivat myös hieman muita harvemmin hyötyvänsä verkostoista. Kumppaneiden pysyvyydellä tai vaihtuvuudella ei sen sijaan ollut samanlaista
selkeää yhteyttä koettuun hyötyyn.

6.3. Verkosto ei lisää vaikuttamisessa käytettävien menetelmien
kirjoa
Verkostokyselyn vastaajia pyydettiin merkitsemään annetusta listasta kaikki vaikuttamisen menetelmät, joita he käyttävät toimiessaan itsenäisesti yhdistyksenä ja sitten
samanlaiselta listalta menetelmät, joita he käyttävät vaikuttaessaan osana verkostoa. He
saivat myös itse antaa yhden tai kaksi muuta esimerkkiä. Niistä tähän vertailuun otettiin
erikseen sähköpostilistat/tekstiviestimarkkinointi, kotisivut ja tapahtumien (luennot, seminaarit, vaikuttamiseen liittyvät) järjestäminen tai niihin osallistuminen, koska ne oli
molemmissa kohdissa maininnut useampi kuin kolme vastaajaa. Eri menetelmien yleisyys
näkyy seuraavassa kuviossa niiden merkitsemiskertojen mukaan:
Kuvio 5. Mitä vaikuttamiskeinoja vastaajien organisaatioissa käytetään sekä itsenäisesti että
verkostoissa vaikutettaessa?
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Kuten tästä kuviosta käy ilmi, suorat kontaktit sekä viranhaltijoihin että päättäjiin ovat
merkittävimmät vaikuttamisen keinot pääkaupunkiseudun yhdistyksille ja piireille sekä
toimittaessa itsenäisesti että osana verkostoa. Tämän jälkeen tulee lausuntojen laatimi-

”

Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna
voitiin havaita,
että niillä yhdistyksillä, joissa
käytetään monenlaisia menetelmiä
itsenäisesti vaikutettaessa, käytetään paljon erilaisia menetelmiä
myös verkostoissa,
sekä päinvastoin

nen. Yksin toimittaessa laaditaan mielipidekirjoituksia, kun taas osana verkostoa laaditaan
vetoomuksia, joihin hankitaan nimiä. Moderneina pidettävistä vaikuttamismenetelmistä
sosiaalista mediaa on käytetty melko runsaasti, ja enemmän vielä itsenäisesti toimittaessa,
kun taas joukkoistettuja keskustelunavauksia oli kokeillut harva ja ”flashmobeja” tai muita
moderneja mielenosoituksia vielä harvempi, joskin niihin ryhdytään useammin verkostossa kuin itsenäisesti toimiessa. Myös perinteisen mielenosoituksen suosio on alhainen,
joskin se on ollut sitä jo edellisen vuosikymmenen alussa (Borg 2005).
Käytettyjen vaikuttamismenetelmien määrään tai kirjoon ei ollut juurikaan vaikutusta sillä, toimitaanko yksin vai verkostosta. Tämä selvitettiin niin, että kaikki vastaajat,
jotka olivat valinneet näistä menetelmistä vähintään yhden, otettiin vertailuun mukaan.
Kaikkiin ei-vastauksen antaneet vastaajat vastasivat yleensä, että heillä ei ole vaikuttamistoimintaa, joten menetelmiäkään ei käytetä. Sekä yksin että verkostossa vaikutettaessa
käytetään näistä 15 menetelmästä keskimäärin kolmea (vaihteluväli oli 1–11), joten voidaan sanoa, että vaikuttamismenetelmiä ei hyödynnetä kovin laajasti edes verkostoissa.
Verkostohaastatteluissa kävi ilmi, että vaikuttamista varten perustettujen verkostojen
menetelmät ovat hyvin samanlaisia. Ainoa lisäys tähän oli, että verkostot tuottavat uutta
tietoa, tilastoja ja arviointeja vaikuttamisen taustalle. Näin voidaan ajatella, että verkostot
tarjoavat asiantuntemusta myös niiden jäsenten hyödyksi.
Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna voitiin havaita, että niillä yhdistyksillä, joissa käytetään monenlaisia menetelmiä itsenäisesti vaikutettaessa, käytetään paljon erilaisia menetelmiä myös verkostoissa, sekä päinvastoin. Tällaisia organisaatioita ovat kehitysyhteistyö-/humanitaariset/etniset, kaupunginosa-, palvelu-, poliittiset, sosiaali- ja terveys- sekä
ympäristöyhdistykset. Liikuntayhdistyksillä taas on käytössään muita vähemmän menetelmiä sekä itsenäisesti että verkostoissa toimiessa.
Nuorisojärjestöjen yhdistykset poikkeavat muista vähän siinä, että yksin toimiessaan
niiden käyttämien vaikuttamismenetelmien kirjo on pieni, mutta verkostoissa laaja. Yhdistyksen koko ja jäsenten ikä näkyivät vastauksissa jonkin verran, mutta erot eivät olleet
lineaarisia eli esimerkiksi suuressa yhdistyksessä ei välttämättä käytetä sen monipuolisemmin menetelmiä kuin pienessäkään.
Vertailuun nostettiin tässä kohtaa modernit vaikuttamisen keinot, koska perinteisten
kohdalla vaihtelu vastaajaryhmien välillä oli vähäisempää. Vertailussa ovat mukana yhdistykset, jotka ovat käyttäneet sosiaalista mediaa, joukkoistamista tai moderneja mielenosoituksia joko itsenäisesti tai verkostoissa. Itsenäisesti toimiessaan vähintään yhtä näistä
menetelmistä oli käyttänyt 104 vastaajan organisaatio (35 %), kun verkostoissa vaikuttaessaan vähintään yhtä menetelmää oli käytetty 32 %:ssa (n = 96) vastaajien yhdistyksistä.
Itsenäisesti vaikuttaessaan merkitsevästi muita enemmän edellä mainittuja ’moderneja’
menetelmiä on käytetty kehitysyhteistyö-/humanitaarisissa/etnisissä yhdistyksissä (71
%) ja kulttuuriyhdistyksissä (56 %). Sen sijaan eläkeläis- ja veteraaniyhdistyksissä näiden
menetelmien käyttö oli merkittävän vähäistä (9 %), joskin verkostoissa toimiessaan niistä
huomattavasti suurempi osuus, 23 %, oli käyttänyt vähintään yhtä näistä menetelmistä.
Kahdessa suurimpien järjestöjen ryhmässä eli yli 500 jäsenen organisaatioissa yli 40 %
on tehnyt vaikuttamistyötä käyttäen vähintään yhtä modernia menetelmää, kun pienemmissä osuus oli alle 30 %. Ikä vaikuttaa myös: alle 50-vuotiaita mukaan saavista yhdistyksistä noin 40 %:ssa oli käytetty moderneja menetelmiä, 51–65-vuotiaiden yhdistyksistä
vajaa 30 % oli käyttänyt niitä, mutta yli 65-vuotiaiden yhdistyksistä vain 10 %.
Yllä mainitut kehitysyhteistyö-/humanitaariset/etniset sekä kulttuuriyhdistykset käyttivät runsaasti sosiaalista mediaa ja muita moderneja vaikuttamismenetelmiä myös verkostoissa vaikuttaessaan. Verkostot saavat myös nuorisoyhdistykset (75 %), sosiaali- ja
terveysalan yhdistykset (48 %) ja ympäristöyhdistykset (67 %) käyttämään moderneja
menetelmiä.
Piirit olivat yhdistyksiä aktiivisemmin ottaneet käyttöönsä näitä moderneja menetelmiä sekä itsenäisesti että verkostoissa toimiessaan (molemmissa piirien osuus 58 %). Sen
sijaan yhdistyksen koko ja jäsenten ikä tai sukupuoli eivät enää olleet merkitsevästi yhteydessä modernien menetelmien käyttöön, kun puhutaan verkostoista. Tyypillisen jäsenen
sukupuoli ei erotellut vastauksia kummassakaan tapauksessa.
Yllä esitetyt tulokset eivät ole yllättäviä, mutta niistä kannattaa huomioida, että muuta-
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“

Nuoriso ja eläkeläis- tai veteraaniyhdistykset
saavat verkostojen
kautta erityisen
hyvin uusia vaikuttamiskeinoja
käyttöönsä.

ma ryhmä hyötyy jonkin verran verkostoista, jos hyödyn mittarina on käytettävien vaikuttamismenetelmien määrän kasvu ja menetelmien monipuolistuminen. Selkeää tämä oli
nuoriso- ja eläkeläis-/veteraaniyhdistysten kohdalla.
Lisäksi kannattaa huomata, että perinteiset vaikuttamisen menetelmät, kuten lausunnot ja suorat kontaktit päättäjiin, ovat yhäkin suosituimpia. Verrattuna suomalaisten yleiseen aktiivisuuteen pitää yhteyttä poliitikkoihin tai virkamiehiin (vuonna 2002 tehdyn
European Social Values Surveyn mukaan 24 % suomalaisista oli edellisen vuoden aikana
tehnyt näin; ks. Borg 2005), se, että noin puolet vastaajista on tehnyt kumpaakin, on joko
merkki siitä, että henkilökohtaisten kontaktien avulla vaikuttaminen on kasvussa, tai sitten yhdistykset yksinkertaisesti toimivat kanavana aktiivisimmille kaupunkilaisille.
Vaikka sosiaalisesta mediasta puhutaan järjestökentällä paljon, vaikuttamiskeinona se ei
vielä ole täysin lyönyt itseään läpi yhdistyskentällä. Kuten aiemmin tuli mainittua, suoria
kontakteja pidetään hyödyllisempänä tapana vaikuttaa kuin lausuntoja.

6.4. Mitä hyötyä verkosto tuo?
Verkostoista saatava hyödyn kokemusta selvitettiin molemmissa kyselyissä. Verkostokyselyssä suurin vastaajaryhmä (38 %, n = 113) kertoi verkoston merkityksen olevan vaikuttamisessa kohtalainen. Suureksi sen koki 26 % vastaajista (n = 79), mutta erittäin suureksi
pienempi joukko (9 %, n = 27). Toisaalta vain kuusi vastaajaa koki, ettei verkostolla ole
mitään merkitystä, mutta jo neljäsosa eli 74 vastaajaa kokee verkoston merkityksen vähäiseksi. Ympäristöalan yhdistyksiä ja piirejä edustavista vastaajista kaikki olivat sitä mieltä,
että verkostojen merkitys on joko suuri tai erittäin suuri, ja nuorisojärjestöjen yhdistyksissä painotetaan myös muita enemmän verkoston merkitystä. Muiden ryhmien kohdalla
suuria eroja ei ollut.
Vaikuttamiskyselyssä hyödyn kokemusta selvitettiin kysymyksillä, joiden avulla vastaajat arvioivat verkoston vaikutuksia vaikuttamistoimintaan. Vastaajia pyydettiin valitsemaan omaa mielipidettä lähinnä oleva vaihtoehto seuraavien väittämien kohdalla:

Väittämä

Täysin
samaa
mieltä

Osittain
Osittain eri Täysin
samaa mieltä mieltä
eri
mieltä

Verkostoitumisella on ollut positiivinen vaikutus paikalliseen vaikuttamistyöhömme.
Olemme saavuttaneet tavoitteemme
paremmin verkostoitumalla.
Verkostoitumisen avulla olemme
saaneet lisää osaamista käyttöömme.
Verkostoitumalla olemme saaneet
enemmän ihmisiä mukaan vaikuttamistyöhön.
Vaikuttamistyössämme mukana olevat verkostot toimivat tasapuolisesti ja
niissä on onnistunut työnjako.

40 % (104) 51 % (130)

6 % (15)

3 % (7)

37 % (93)

50 % (128)

11 % (28)

2 % (4)

36 % (91)

49 % (124)

14 % (34)

29 % (74)

44 % (111)

23 % (57)

9 % (22)

53 % (132)

32 % (78)

Yhteensä

100 % (n =
256)

100% (n =
253)
1 % (3) 100% (n =
252)
4 % (11) 100% (n =
253)
6 % (14) 100 % (n =
246)

Taulukko 4. Vastaajien arviot verkostojen vaikutuksissa vaikuttamiskyselyssä.
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Kaikkien väittämien kohdalla yli puolet vastaajista oli vähintään osittain samaa mieltä
näiden positiivisten väittämien kohdalla: heidän mielestään verkostot auttavat vaikuttamistyön tekemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa ja ne lisäävät osaamista. Myös
vaihtelu järjestöryhmien ja vastaajan taustan mukaan oli vähäistä. Suurimmaksi osaksi
verkostoja pidettiin myös tasapuolisina, mutta tämän väittämän kohdalla oli jonkin verran

”

On kiinnostavaa huomata,
että verkostoista
koetaan saatavan
vaikuttamistyössä
enemmän irti, jos
mahdollisimman
moni yhdistyksen
jäsen pääsee siitä
osalliseksi.

vaihtelua: esimerkiksi liikuntayhdistyksistä vain 37 % oli vähintään osittain samaa mieltä väittämän kanssa, kun taas palvelujärjestöistä kaikki valitsivat ”osittain samaa mieltä”
-vaihtoehdon.
On kiinnostavaa huomata, että verkostoista koetaan saatavan vaikuttamistyössä enemmän irti, jos mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen pääsee siitä osalliseksi. Tämä havainto löytyi niin, että kysymyksestä ”Kuka yhdistyksessänne verkostoituu” muodostettiin
neljä ryhmää: 1) lähinnä henkilökunta, 2) lähinnä luottamusjohto, 3) lähinnä muut vapaaehtoiset ja 4) kaikki tasapuolisesti. Ryhmien vastauksia sitten verrattiin edellisen taulukon
väittämien jakaumaan. Kävi ilmi, että kaikkien väittämien kohdalla ne yhdistykset, joissa
vastaajan mukaan kaikki verkostoituvat tasapuolisesti, oltiin muita useammin täysin
samaa mieltä lähes jokaisen väittämän kanssa. Ero korostui erityisesti, kun puhuttiin siitä,
onko verkostoilla ollut positiivinen vaikutus vaikuttamistyöhön: muissa ryhmissä täysin
samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus vaihteli 36 % ja 40 % välillä, mutta ”kaikki
tasapuolisesti” -ryhmään lukeutuneista jopa 54 % (n = 26) oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa.
Verkostoitumiseen liittyviä asioita sai halutessaan myös kommentoida. Vain 34 vastaajaa jätti tähän kommentin. Heistä iso osa sanoi, että verkostoituminen pelkästään vapaaehtoisten varassa toimivassa yhdistyksessä on haastavaa muun muassa ajanpuutteen
takia. Lisäksi muutama vastaaja vierasti ”luottamushenkilö”-sanan käyttöä, vaikka sitä
käytetäänkin usein kuvaamaan henkilöitä, jotka toimivat yhdistyksissä hallituksessa tai
muussa vastuutehtävässä. Muutama vastaaja myös ilmaisi turhautumisensa siitä, että kysely keskittyi niin paljon vaikuttamiseen, vaikka tämä oli mainittu saatekirjeessä ja kyselyn otsikossa.
Verkostokyselyssä vastaajia pyydettiin asettamaan muutaman väitteen suhteen itsensä
janalle. Arvo 1 on lähellä mielipidettä, jossa jokin asia toimii itsenäisesti toimittaessa parhaiten, ja arvo 6, kun toimija toimii verkostossa. Tulokset esitetään tässä keskiarvojen
mukaan. Arvot, jotka ovat pienempiä kuin 3,5, viittaavat siihen, että vaikuttaminen koetaan menestyksekkäämmäksi itsenäisesti toimiessa. Vastaavasti arvot, jotka ovat suurempia kuin 3,5, kertovat, että väittämien sisältämät asiat toteutuvat paremmin verkostona
toimiessa.

Väittämä

Keskiarvo

Saamme äänemme kuulumaan pääkaupunkiseudulla parhaiten, kun toimimme itsenäisesti yhdistyksenä
Meillä on eniten arvovaltaa, kun vaikutamme itsenäisesti yhdistyksenä
Saamme eniten ihmisiä mukaan kampanjoihin ja
muuhun vaikuttamistyöhön, kun toimimme itsenäisesti yhdistyksenä
Vaikuttamistyö on tuloksekkainta, kun toimimme
itsenäisesti yhdistyksenä

4,3
4,2
4

4,4

Väittämä

N

...kun toimimme monen toimijan verkostona
...kun toimimme monen toimijan verkostona
...kun toimimme monen toimijan verkostona

295

...kun toimimme monen toimijan verkostona

292

295
294

Taulukko 5. Verkostokyselyn vastaajien arviot vaikuttamistyön onnistumisesta paremmin
itsenäisesti tai verkostossa toimiessa.

Näistä vastauksista voidaan havaita, että kaikkien väittämien kohdalla verkoston merkitys vaikuttamistyön onnistumisessa korostuu hieman. Tämän kysymyksen suhteen tehtiin vertailua niin vastaajaryhmien kuin aiemmin esitettyjen verkostoitumiseen liittyvien
väittämien, verkostokumppaneiden ja menetelmien osalta. Suurimmaksi osaksi erot olivat
pieniä, mutta muutama mainittava asia löytyy.
Usein ajatellaan, että ikänsä takia työelämän ulkopuolella olevien, eli nuorten ja vanhusten, ääni kuuluisi yhteiskunnassa melko heikosti. Onkin mielenkiintoista, että nuoriso- että eläkeläis-/veteraaniyhdistyksistä tulevat vastaajat, samoin kuin muista nuorimpia
ja vanhimpia jäseniä edustavista yhdistyksistä tulevat vastaajat, arvioivat, että äänen saa
kuuluviin ja arvovaltaa saa enemmän verkostoissa toimiessa. Alle 20-vuotiaiden jäsen-
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”

Aikaisemmissa selvityksissä
sekä myös tässä
selvityksessä on
noussut esiin se,
että suomalaiset
yhdistykset tekevät hyvin niukasti
yhteistyötä muiden kuin oman
alan yhdistysten
kanssa. Tämä
tulos antaa kuitenkin viitteitä
siitä, että verkostoja kannattaisi
laajentaa muihinkin kuin oman
alan yhdistyksiin.
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ten yhdistyksiä edustavien vastaajien keskiarvo oli väittämän ”saamme äänemme kuulumaan…” kohdalla 4,6 ja yli 65-vuotiaiden yhdistyksistä tulevien jopa 4,8. Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksissä taas uskotaan, että verkostoissa toimien saadaan enemmän ihmisiä
mukaan (4,5). Muuten erot olivat suhteellisen pieniä.
Ei ole varmastikaan yllättävää, että ne, jotka merkitsivät, että heidän yhdistyksensä tai
piirinsä hyötyy verkostoista, valitsivat jokaisen väittämän kohdalla huomattavasti muita
useammin vaihtoehdon, jonka mukaan toiminta on tehokkaampaa verkostoissa. Laajoissa
ja vahvoissa verkostoissa toimivilla oli ymmärrettävästi verkostokeskeisemmät näkemykset kuin kokemansa mukaan suppeissa ja/tai heikoissa verkostoissa toimivilla.
Kuka sitten on sellainen kumppani, joka kanssa toimiessa verkoston merkitys korostuu?
Tämä selvitettiin vertailemalla kaikki eri kumppanityypit 1–3 tärkeimmän joukkoon merkinneitä vastaajia muihin. Yllättävä tulos oli, että kaikkien eniten merkitystä oli sillä, että
kumppani on muu yhdistys tai piiri kuin oman alan yhdistys: jokaisen väittämän kohdalla
muiden yhdistysten kanssa yhteistyötä tekevien yhdistysten edustajat valitsivat tilastollisesti merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi muita useammin verkostoa vaikuttamisen
onnistumisessa korostavan vaihtoehdon (”ääni” ka. 4,8, ”vaikutusvalta” ka. 4,9, ”ihmisten
mukaan saaminen” ka. 4,6, ”vaikuttamisen onnistuminen” ka. 5).
Aikaisemmissa selvityksissä sekä myös tässä selvityksessä on noussut esiin se, että suomalaiset yhdistykset tekevät hyvin niukasti yhteistyötä muiden kuin oman alan yhdistysten kanssa. Tämä tulos antaa kuitenkin viitteitä siitä, että verkostoja kannattaisi laajentaa
muihinkin kuin oman alan yhdistyksiin.
Tätä tulosta peilataan seuraavaksi vielä vaikuttamiskyselyyn, jossa vertailtiin eri verkostokumppaneiden kanssa yhteistyötä tekevien yhdistysten edustajien arvioita siitä, miten
vaikuttaminen ja ihmisten mukaan saaminen onnistuu, ja miten kiinnostuneita niissä ollaan vaikuttamisesta. Tähän saadaan mukaan myös vapaat kansalaisliikkeet, jotka valitettavasti puuttuivat verkostokyselyn vaihtoehdoista.
Tulokset olivat samansuuntaisia, vaikka eivät kerro täysin samasta asiasta: kautta linjan
vaikuttamistyön onnistumista käsittelevien väittämien (ks. sivu 23) kanssa oltiin muidenkin yhteistyökumppanien ollessa kyseessä useammin samaa mieltä kuin jos niiden kanssa
ei ollut verkostoiduttu, mutta vahvimmin samaa mieltä oltiin kuitenkin silloin, kun kumppanina oli muu yhdistys kuin oman alan yhdistys tai vapaa kansalaisliike. Samoin oman
kaupunginosan muiden yhdistysten (jotka siis saattavat edustaa joko omaa alaa tai muuta
alaa) kanssa verkostoituneet vastaajat arvioivat oman vaikuttamistyönsä huomattavasti
muita menestyneemmäksi. Esimerkiksi väitteen ”vaikuttamistyö onnistuu meillä hyvin”
kohdalla yleinen keskiarvo oli 2,3, mutta näiden kolmen kumppanin kanssa verkostoituneiden vastaajien kohdalla 2,1. Erot eivät näytä suurilta, mutta ne ovat tilastollisesti
merkitseviä.
Kuten aiemmin kävi ilmi, muun kuin oman organisaation sisältä löytyvän tai oman alan
kumppanin valitsee melko harva yhdistys pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kannattaa tässä
vielä nostaa esiin se, että vaikuttamiskyselyn vastaajat kokivat myös verkostoitumisen
yksittäisten kansalaisten kanssa olevan yhteydessä onnistuneeseen vaikuttamiseen (ka.
2,1), mikä vahvistaa käsitystä siitä, että lähidemokratia-ajattelu ylittää yhdistystoimijoiden mielestä yhdistysmaailman.
Eräs mielenkiintoinen asia, jota vielä vertailtiin tässä yhteydessä, oli modernien vaikuttamismenetelmien (sosiaalinen media, joukkoistaminen, modernit mielenosoitukset)
käyttö ja menetelmien lukumäärä suhteessa verkostokeskeisyyteen vaikuttamisessa: silloin, kun moderneja menetelmiä on käytetty verkostona toimiessa, usko korostuu siihen,
että vaikuttaminen on onnistuneempaa verkostossa kuin itsenäisesti. Merkitsevä ero oli
silloin, kun pohdittiin äänen kuulumista (sosiaalista mediaa verkostoissa käyttäneiden
keskiarvo oli 4,6) ja ihmisten mukaan saamista (saman ryhmän ka. 4,3). Vastaajan yhdistyksessä käytössä olevien vaikuttamiskeinojen määrä vaikutti sekä yksin että verkostoissa
toimittaessa niin, että vähiten eri menetelmiä (0–1) käyttäneet olivat kaikkien väittämien
kohdalla muita useammin sitä mieltä, että vaikuttaminen on menestyksekkäämpää yksin
toimittaessa.

6.5. Verkostoilla on positiivinen yhteys kokemuksiin
vaikuttamistoiminnasta saatavista hyödyistä
Millaisia tuloksia syntyy verkostoissa vaikuttamalla?
Kuten edellä jo kävi ilmi, pääkaupunkiseudun yhdistyksissä ja piireissä toimivat vastaajat ovat varovaisesti sitä mieltä, että verkostoituminen vaikuttaa positiivisesti vaikuttamistyön onnistumiseen. Verkostokyselyssä tätä kysyttiin vielä erikseen. Vastaajien mielestä vaikutusta on jonkin verran, kuten alla oleva kuvio osoittaa:
Kuvio 6. Vastausten jakauma kysymykseen ”Onko verkostoissa toimiminen parantanut vaikuttamistyönne tuloksia kaupunginosassanne, kunnassanne tai pääkaupunkiseudulla?” (N = 293)
ei lainkaan
6%
paljon
13 %

vain vähän
28 %
jonkin verran
53 %

Hieman yli puolet vastaajista, 53 % oli siis sitä mieltä, että vaikutusta on jonkin verran.
Toisaalta useampi on sitä mieltä, että vaikutusta on vain vähän tai ei lainkaan kuin että
sitä olisi paljon. Vastaajat jaettiin vertailua varten kolmeen ryhmään: negatiiviset (ei lainkaan–vain vähän; 34 %, n = 100), varovaisen positiiviset (jonkin verran; 53 %, n = 155) ja
positiiviset (paljon; 13 %, n = 38).
Vastaajaryhmien vertailu ei tuonut selkeää vastausta kysymykseen siitä, millaiset yhdistykset kokevat verkostoissa toimimisen parantavan tuloksia. Yhdistystyypeistä ainoastaan liikuntayhdistykset poikkesivat merkitsevästi yleisestä jakaumasta: heidän keskuudessaan negatiivisia oli jopa 42 % vastaajista ja positiivisia vain 6 %.
Kun näihin kolmeen ryhmään kuuluvien yhdistysaktiivien vastauksia vertaillaan, tulokset ovat melko lailla itsestään selvät: positiivisten luokkaan kuuluvat ovat erittäin merkitsevästi muita useammin sitä mieltä, että verkostot ovat vahvat ja laajat ja että niistä on
hyötyä. Ne olivat myös merkitsevästi verkostokeskeisempiä vastauksissaan, jotka koskivat sitä, saadaanko vaikuttamisesta enemmän hyötyä yksin vai verkostoissa toimittaessa.
Sama pätee myös päinvastoin: negatiivisten ryhmässä koettiin verkostot heikommiksi ja
suppeammiksi ja oltiin enemmän yhdistyskeskeisiä.
Muutama mielenkiintoinen asia nousi aineistosta kuitenkin esiin. Ensimmäinen havainto koski tärkeimmiksi koettuja kumppaneita: positiivisten joukossa oli merkitsevästi enemmän niitä, jotka olivat valinneet tässä kohtaa tärkeäksi kumppaniksi muun kuin
oman alan yhdistyksen (positiivisista 24 %, negatiivisista 7 % ja varovaisen positiivisista 7
%) tai poliittisen puolueen (positiivisista 16 %, negatiivisista 2 %, varovaisen positiivisista
7 %). Tämä vahvistaa jälleen kerran havaintoa siitä, että vaikuttamiskokemukset koetaan
usein positiivisemmiksi, kun vaikutetaan yhdessä muiden kuin oman alan yhdistysten
kanssa.
Toinen havainto koski käytettyjen menetelmien määrää ja moderneja vaikuttamismenetelmiä, joista molempien kohdalla erot olivat erittäin merkitseviä: kun yleensä menetelmiä oli käytössä sekä yksin että verkostossa toimittaessa noin kolme, positiivisten
ryhmässä käytössä oli keskimäärin yli neljä menetelmää. Lisäksi siinä, missä negatiivisten
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joukosta vain 19 % (19) oli käyttänyt verkostossa vaikuttaessaan moderneja menetelmiä
(joukkoistaminen, sosiaalinen media, modernit mielenilmaukset), positiivisten joukossa
heidän osuutensa oli kasvanut 61 prosenttiin.
Verkoston vaikutuksia tuloksiin sai myös kommentoida omin sanoin. 83 vastaajaa oli
tehnyt näin. Vastaukset jaettiin teemoittain ja teemojen esiintymistä vertailtiin negatiivisten, varovaisesti positiivisten ja positiivisten kesken. Yhteensä vastauksista saatiin luokiteltua 37 erilaista teemaa.
Ei ole yllättävää, että negatiiviset vastaajat poikkesivat varovaisen positiivisista ja positiivisista, joiden vastauksissa taas oli paljon samankaltaisuutta.
Useimmin negatiivisten ryhmässä mainittiin, että hyötyä ei ole ollut, koska verkostomaista toimintaa ei ole ollut (viisi vastaajaa) tai että sitä oli hyvin niukasti tai verkostot
heikot (viisi vastaajaa). Tärkein syy negatiiviselle kokemukselle oli samanlainen, mikä jo
aiemmin vaikuttamiskyselyssä oli noussut esiin: yhdistystä on kuultu, mutta heidän toivomansa muutos tai idea ei ole toteutunut edes silloin, kun toimitaan verkostossa (yhteensä
kuusi vastaajaa). Syyksi vastaajat erittelivät muun muassa viranhaltijoiden urautuneet toimintatavat ja yksi helsinkiläisen yhdistyksen vastaaja sanoi Helsingin olevan niin suuri,
ettei asioita voi ajaa sen sisällä – tämä aihe nousi esiin myös haastatteluissa.
”Verkostossa toimiminen ei sisälly syvimpään toimintaamme. Valtakunnan tasolla liittomme
asioi aktiivisemmin verkostoissa.” (Uusimaa, 55–64 v., neuvontayhdistys)
”Meitä kuullaan, mutta se ei vaikuta päätöksentekoon. Usein on asioista päätetty jo aikaisemmin ja kuuleminen on vain jonkinlainen muodollisuus.” (Vantaa, yli 65 v., eläkeläisyhdistys)
Muut negatiivisten vastaajien ryhmään kuuluneiden perustelut saivat yksi tai kaksi mainintaa kukin. Kaksi vastaajaa koki, että yhdistysten välinen kilpailu haittaa verkostotoimintaa, ja kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että oman yhdistyksen pyörittäminen syö kaiken
energian, joten verkostoissa ei jakseta toimia. Yhden vastaajan nostamina teemoja olivat
seuraavat: on liikaa päällekkäisiä toimintoja, kaupungin päätöksenteko ei ole avointa, kaupungin tuki puuttuu, oma tunnettuus on heikko, verkoston toiminta on jäsentymätön,
tekijöitä on vähän, verkostoissa syntyy kuppikuntia, onnistuminen riippuu hyvin paljon
kaupungin budjetista tai päätöksentekijöiden kulloisestakin ajattelutavasta ja että verkostoituminen keskittyy vain tapahtumiin. Yksi vastaaja kertoi myös, että heillä on niin paljon
aktiivisia jäseniä, että verkostoja ei tarvita.
”Kaupungin tapahtumiin osallistumana saamme näkyvyyttä, mutta ei muuta.” (Vantaa,
55–64 v., harrastusyhdistys)
Verrattuna aiempiin verkostotutkimuksiin ja ymmärrykseen verkostojen hallitsemisesta, negatiivisten vastaajien näkemykset olivat hyvin ennakoitavissa. Jonkinlaista turhautumista on havaittavissa kautta linjan puhuttaessa vaikuttamistyön tuloksista.
Toisaalta sitten varovaisesti positiivisten ja positiivisten vastaajien ryhmissä kokemukset vastasivat melko lailla toisiaan. Selkein ero oli, että varovaisesti positiivisista vastaajista seitsemän kertoi yhteistyön ja/tai sen onnistumisen olevan satunnaista tai vähäistä
– positiivisten ryhmässä tällaisia vastauksia ei esiintynyt. Kahdessa ryhmähaastattelussakin nousi esiin se, että tarpeeksi usein tapaava tai muuten kiinteä verkosto lisää mukana
olijoiden mielestä sen vaikuttamistyön tuloksellisuutta.
”Joitakin hankkeita olemme saaneet läpi yhteisvoimin, mutta kaikki eivät ole onnistuneet.”
(Pääkaupunkiseutu, 55–64 v., liikuntayhdistys)
Varovaisesti positiivisten ja positiivisten vastaajien nostamat teemat esitellään tässä
yhdessä, koska niiden jakaumissa ei ollut suurta eroa (mukana ovat vähintään kolmen vastaajan mainitsemat teemat):
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7 mainintaa: kunnan rooli tärkeä onnistumisessa; näkyvyys/asian tunnettuus suurempi
verkostossa
6 mainintaa: verkostoituminen tuo resursseja/mahdollistaa oman toiminnan
5 mainintaa: ollaan innokkaita/sitoutuneita/saadaan lisää toimijoita; on saatu uusia jäseniä
4 mainintaa: joukkovoima lisää uskottavuutta; viestintä ja ulkopuolisten tavoittaminen
tehostuu

3 mainintaa. näkökulman avartuminen; konkreettiset tulokset (liikenne/päätöksenteko/
terveydenhoito)

Suurin osa näistä positiivisista vastauksista oli melko lailla ennalta-arvattavia, mutta
kunnan osuuden merkitys nousee tässä esiin: kunta joko mahdollistaa verkostojen toiminnan tuellaan tai sen työntekijät ovat osa verkostoja, jolloin asioiden ajaminen on
helpompaa. Kunnan tärkeys myös omaan kaupunginosaan vaikutettaessa nousi esiin jo
vaikuttamiskyselyssä. Kuten aiemmin tuli jo mainittua, tämä ei ole itsenäisten yhdistysten
ollessa kyseessä täysin ongelmaton asia, mutta toisaalta tässäkin kyselyssä vain seitsemän
vastaajaa nosti asian esiin. Kaupunkivetoisuus voi olla hyvä asia, mutta se voi tuottaa myös
tilanteen, jossa yhteisissä tapaamissa kaupungin edustajat sanelevat yhdistyksille, miten
toimitaan. Negatiivisten vastaajien ryhmässä yksi pahoitteli kunnan tuen puuttumista.
”Verkostomme tukee ja mahdollistaa työmme. Koulut ja henkilökunta sitoutuvat paremmin,
kun takana on kaupungin tuki.” (Muu toiminta-alue, alle 20 v., liikuntayhdistys)
Muuten on hyvä huomata, että tulosta tulee verkostojen kautta vastaajien mielestä sen
takia, että mukana on enemmän ihmisiä, jolloin saadaan lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta:
”Laajempi rintama lisää yhteisen sanoman uskottavuutta.” (Helsinki, 35–44 v., ammatillinen yhdistys)
”Tiedon tehokas levittäminen ei onnistu ilman jäsenyhdistysverkostoa. Vaikuttaminen taas
vaatii kontakteja ja tietokanavia päättäjissä ja hallinnossa.” (Espoo, 35–44 v., kasvatusalan
piiri)
Ryhmähaastatteluista nousseet teemat osoittivat, että tulokset ovat samankaltaisia kuin
itsenäisenä yhdistyksenä vaikutettaessa: resurssit on saatu turvattua, on saatu vaikutettua kaupunkien strategia-asiakirjoihin ja niin edespäin:
“... kun [lautakunnan nimi] --lautakunta hyväksyi vuosi sitten syksyllä ton uuden [strategian
aihe] --strategian Helsingin kaupungille, niin sinnepä saatiin aika paljon sisään näitä meidän
ideoita ja toveita, että siinä voidaan olla kyllä ihan tyytyväisiä.” (RH2)
Kaikissa haastatteluissa oltiin yksimielisiä, että tuloksia ei saataisi yhtä lailla ilman
verkostoa:
“...Espoossa on paljon eri toimijoita, niin jonkun pitää koordinoida sitä koko toimintaa, että siit
ei tuu muuten mitään, jos kaikki yksittäin lähtee jotain tekemään, niin... se on tosi hankalaa, ja
vaikuttaa just sinne kaupungin suuntaanki…” (RH1)

Verkostoissa toimiminen lisää jonkin verran koettua yhteisöllisyyttä
Vastaajat kokivat myös yhteisöllisyyteen liittyvät tulokset merkittävänä yhdistysten verkostojen vaikuttamistyön aikaansaannoksena. verkostokyselyn vastaajat saivat arvioida
sitä, edistääkö yhdistysten verkostoituminen yhteisöllisyyttä asukkaiden kesken pääkaupunkiseudulla. Vastaukset jakautuivat seuraavasti:
Kuvio 7. Vastausten jakauma kysymykseen ”Edistääkö yhdistysten verkostoituminen yhteisöllisyyttä asukkaiden kesken pääkaupunkiseudulla?” (N = 293)
ei lainkaan
4%
paljon
18 %

vain vähän
17 %

jonkin verran
61 %
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”

Tärkeänä yhteisöllisyyden
lisääjänä, jolla
on myös vaikuttamisen kannalta
hyviä kokemuksia,
ovat kaupunginosapäivät ja muut
yhteistapahtumat, jotka saavat
toimijat puhaltamaan yhteen
hiileen
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Vastausten suunta on hieman samanlainen kuin kysyttäessä vaikuttamistoiminnan
tuloksia verkostoissa, koska ”jonkin verran” -vaihtoehto on ollut suosituin. On kuitenkin huomattava, että sekä varovaisen positiivisten (jotka valitsivat vaihtoehdon ”jonkin
verran”; 61 %, n = 179) ja ”paljon”-vaihtoehdon valinneiden positiivisten (18 %, n = 52)
osuus on kasvanut. Negatiivisten vastaajien osuus on enää 21 % (n = 62). Yhteisöllisyyttä on ehkä vaikeampi arvioida ja raportoida, jolloin harvempi vastaaja on maininnut sen
vaikuttamiskyselyssä.
Ne vastaajat, jotka arvioivat verkostojen vaikutusta vaikuttamistyön tuloksiin heikoksi
(”ei lainkaan” tai ”vai vähän” -vaihtoehdot valinneet), ajattelivat samoin myös verkostojen
vaikutuksesta yhteisöllisyyden rakentumiseen. Vain 12 % (12) heistä kuuluu yhteisöllisyyteen liittyvien tulosten suhteen positiivisten vastaajien joukkoon.
Kokemusten jakautumista tarkasteltiin jälleen kerran vastaajien yhdistysten taustojen,
tärkeimpien yhteistyökumppaneiden ja vaikuttamistyön menetelmien määrän ja modernien vaikuttamismenetelmien käytön suhteen. Vastaajan asema yhdistyksessä tai piirissä sekä heidän edustamansa organisaation toimijoiden ikä, sukupuoli tai organisaation
toiminta-alue eivät olleet yhteydessä yhteisöllisyyden kokemukseen verkoston kautta
vaikutettaessa. Piireissä oltiin hieman yhdistyksiä positiivisempia. Yhdistyksen toimialoja
vertailemalla saatiin selville, että kulttuurialan (36 %, n = 9) yhdistyksissä ollaan muita
positiivisempia. Muuten vastauksissa ei ollut juurikaan vaihtelua.
Merkittävien yhteistyökumppaneiden joukosta nousivat jälleen kerran merkittävästi
esiin muut kuin oman alan yhdistykset: ne tärkeäksi kumppaneiksi merkinneistä 33 % (n
= 12) vastaajista oli yhteisöllisyyden suhteen positiivisten joukossa, kun muista vain 16 %
oli positiivisia. Muuten eroja ei juuri ollut.
Käytettyjen menetelmien määrä ei ole suoraan yhteydessä yhteisöllisyyden lisääntymisen kokemukseen. Sen sijaan modernien menetelmien käyttäjät uskovat muita useammin
verkostojen vaikuttavan yhteisöllisyyden kokemukseen, kuten jo edellisen kysymyksen
kohdalla kävi ilmi yhden vastaajan kertoessa, että verkossa on helpompi vaihtaa ajatuksia.
27 % (n = 27) itsenäisesti moderneja vaikuttamismenetelmiä käyttäneiden yhdistysten
vastaajista ja jopa 48 % (n = 25) verkostoissa näitä käyttäneiden yhdistysten vastaajista oli
sitä mieltä, että verkostoilla on positiivinen vaikutus siihen, miten asukkaiden keskinäinen yhteisöllisyys on pääkaupunkiseudulla kehittynyt.
Tärkeänä yhteisöllisyyden lisääjänä, jolla on myös vaikuttamisen kannalta hyviä kokemuksia, ovat kaupunginosapäivät ja muut yhteistapahtumat, jotka saavat toimijat puhaltamaan yhteen hiileen, kuten nousi esiin sekä kyselyissä että haastatteluissa: “Silloin koko
kylässä menee paremmin.” (H7)
Tätäkin vastausta sai perustella omin sanoin. Vain 22 % (n = 65) kyselyn vastaajista kommentoi tätä. Vastauksista nousi esiin 25 teemaa, joissa kerrottiin muuta kuin että verkostoitumista ei ole. Tässäkin kohtaa negatiivisesti yhteisöllisyyden verkostoissa kokeneiden
vastaajien vastaukset poikkesivat enemmän muista, joten niitä tarkastellaan erikseen.
Negatiivista käsitystä selitettiin vain muutamilla kommenteilla. Kolme vastaajaa kertoi,
että verkostossakaan ei ihmisiä saada liikkeelle tai omaa asiaa edistettyä: yhden mielestä
se johtui siitä, että ihmiset haluavat välttää vastuuta. Samaten kaksi ihmistä sanoi yhdistysten olevan itsekkäitä ja ajavan verkostoissa vain omaa etuaan. Yhdistyksen sisällä
taas vain osa jäsenistä hyötyy verkostoista kahden vastaajan mielestä. Yksi vastaaja oli
sitä mieltä, että sosiaalinen media vaikuttaa negatiivisesti yhteisöllisyyden kokemukseen.
Muutama positiivinenkin vastaus tuli tästä ryhmästä niiltä, joiden kokemus verkostojen
hyödystä on ollut vähäinen: kaksi vastaajaa kertoi, että ääni saadaan paremmin kuuluville,
yksi kertoi muiden yhdistysten toimijoiden tulevan tutuiksi ja yksi, että yhteisöllisyyttä
voi syntyä paikallisesti esimerkiksi kaupunginosassa.
Yhteisen äänen paremmin kuuluville saaminen ja/tai ”yhteistyö on voimaa” -ajattelu oli
kahta muuta ryhmää edustavien vastaajien mielestä keskeisempää: yhteensä 15 vastaajaa
perusteli kantaansa näin. Heistä kaksi täsmensi, että yhteinen ääni kuuluu erityisesti yhteisen hyvän, kuten paikallisten palveluiden, puolesta. Lisäksi kaksi vastaajaa kertoi, että
yhteistyö saa äänen kuuluviin erityisesti silloin, kun oma yhdistys on pieni, ja yksi vastaaja
kertoi yleisesti uskovansa yhteisöllisyyden paranemiseen.

”Olemme pieni yhdistys, äänemme ei kuulu yksin, vaan tarvitsemme verkostoitumista.” (Helsinki, 25–34 v., liikuntayhdistys)
Lisäksi neljän vastaajan mielestä näin saadaan enemmän ihmisiä tavoitettua ja vaikuttamaan, mikä oli yhteydessä äänen kuuluviin saamiseen. Yhden vastaajan näkemys oli, että
yksilökeskeisyyden aika on ohi, mikä on täysin päinvastainen näkemys suhteessa negatiivisten ryhmään:
”Tuntuu että nyt on tullut aika yksilökeskeisyyden jälkeen jolloin halutaan yhteisöllisyyttä ja
sitä kautta muodostuu luontevasti vaikuttamisen aiheita ja kohteita, politiikkaan ei niin paljon
luoteta kuin suoraan vaikuttamiseen.” (Uusimaa, tyypillinen jäsen 35–44 v., kasvatus-/palvelu-/uskonnollinen yhdistys)
Tärkein yhteisöllisyyden mittari on vastaajien mielestä se, että muiden yhdistysten ja
piirien toimijat tulevat tutuiksi. Näin vastasi kahdeksan vastaajaa. Hieman harvempi vastaaja näki tämän yhteisöllisyyden kulkeutuvan myös laajemmalla: neljän vastaajan mielestä tutustutaan sekä toimijoihin että saadaan asiaa levitettyä verkoston ulkopuolelle, ja
kahden vastaajan mielestä yhteisöllisyys koituu eniten esimerkiksi yhden kaupunginosan
kaikkien asukkaiden hyväksi. Kaksi vastaajaa kertoi, että yhteistoiminnalla saadaan aikaan
paikallisesti yhteisöllisyyttä herättäviä tapahtumia. Yhden vastaajan mielestä läheinen
paikallisuus on merkittävintä.
”Yleisestikin toimintaan osallistuminen, oli se sitten verkostossa laajemmin tai yksittäisen yhdistyksen sisällä, edistää mielestäni yhteisöllisyyttä merkittävästi. Ihmisten tulisi olla enemmän
kiinnostuneita yhteisistä asioista sekä rohkeita ja aktiivisia ottamaan asioihin kantaa.” (Vantaa,
tyypillinen jäsen 35–44 v., harrastusyhdistys)
”…yhteistyössä on voimaa ja esim. tapahtuman järjestämisessä useamman toimijan viestintäverkostot ja aktiivit mahdollistavat aina näyttävämpää toimintaa.” (Espoo, tyypillinen jäsen
alle 20 v., nuorisoyhdistys)
Sekä yksilö- että verkostohaastatteluissa esiin nousseet asiat siitä, mitä verkostoon viedään ja mitä sieltä saadaan, olivat melko samanlaisia. Verkosto on vaihtokauppa: jokin
yhdistys vie osaamista ja saa toisen yhdistyksen aktiivisten vapaaehtoisten tai karismaattisten vaikuttajapersoonien avulla näkyvyyttä tai muuta hyvää.
Syyt sille, miksi vastaajien mielestä asukkaiden keskinäinen yhteisöllisyys vahvistuu,
olivat monenlaiset: opitaan ymmärtämään muita toimijoita ja heidän näkökulmaansa tai
tarpeita (5 vastaajaa), tiedonkulku paranee (4 vastaajaa), löydetään samanmielisiä toimijoita yhdistyksen ja jopa laajemman ryhmän tueksi (3 vastaajaa), vaihdetaan ideoita (3
vastaajaa), sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä lisää yhteisöllisyyttä (2 vastaajaa), toiminnasta tulee monimuotoisempaa (2 vastaajaa). Lisäksi yhden vastaajan mielestä
saadaan uusia kontaktipintoja ja yhden vastaajan mielestä myös toiminnassa tarvittavien
tarvikkeiden lainaaminen tuo yhteisöllisyyttä.
”Samanhenkisten löytäminen auttaa yhdistystä saamalla toimivia ideoita ja toimintatapoja.
Saamme myös lainaksi resursseja…” (Vantaa, tyypillinen jäsen 20–34 v., kulttuuriyhdistys)
Ainoa asia, joka erotti varovaisen positiiviset ja positiiviset vastaajat toisistaan, oli se,
että varovaisesti positiivisten joukossa oli kolme vastaajaa, joiden mielestä kaikki eivät
hyödy verkostoitumisesta. Koko jäsenistön tai verkoston muiden toimijoiden eduksi se ei
välttämättä koidu. Vaikuttamiskyselystäkin kävi selville, että ”rivivapaaehtoisen” verkostoituminen on satunnaista, mutta se koituu yhdistyksen hyödyksi. Tämä on yhdistystoimijoille merkillepantavaa, koska se on noussut tässä selvityksessä esiin useamman kerran.
Verkostoitumisen tulee olla koko yhdistyksen asia.

Uudet hyvät käytännöt harvassa
Verkostokyselyssä haluttiin myös selvittää verkostojen vaikutusta erilaisten uusien innovaatioiden ja käytäntöjen syntyyn. Vaikuttamiskyselyssä kävi ilmi, että vaikuttamistulokset olivat ennemminkin muutoksia johonkin jo olemassa olevaan asiaan kuin uusien
asioiden kehittämistä ja esiin tuomista.
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Kysymykseen ”onko teillä syntynyt hyviä käytäntöjä verkostoissa toimiessanne vaikuttamistyöhön?” noin kolmasosa (n = 106) vastasi myöntävästi, ja vain 45 vastaajaa pystyi
erittelemään, millaisesta käytännöstä on ollut kyse. Ei ole yllättävää, että niiden vastaajien
joukosta, jotka vastasivat tähän kysymykseen kyllä, oli vaikuttamisen tulosten suhteen positiivisia 24 % (n = 25), kun ei-vastauksen valinneista joukossa heitä oli vain 4 % ja en osaa
sanoa -ryhmästä 8 %. Samanlainen ero oli myös yhteisöllisyyteen liittyvissä käsityksissä.
Vertailtaessa vastaajien yhdistysten taustoja eroja oli erityisen vähän. Vain poliittisissa
yhdistyksissä nähdään muita useammin (46 %, n = 5), että verkostojen kautta on saatu
aikaan uusia hyviä käytäntöjä.
Verkostokumppaneista tärkein tällaisen tuloksen aikaansaamisessa ei enää ollut muu
kuin oman alan yhdistys, vaan kunnan viranhaltijat. 47 % (n = 49) heidät tärkeäksi valinneista vastaajista vastasi tähän vaihtoehtoon kyllä.
Sen sijaan samat ajatukset verkoston laajuudesta ja muista verkostoon liittyvistä mielipiteistä pätivät tässä kuin muissakin tuloksissa. Niistä vastaajista joiden verkostot ovat
vahvat, laajat ja hyödylliset, lähes puolet oli myös sitä mieltä, että hyviä käytäntöjä oli
saatu aikaan, kun taas suppeissa ja heikoissa verkostoissa toimivista ja niistä, jotka eivät
ymmärrä verkoston hyötyjä, alle 20 % oli valinnut kyllä-vaihtoehdon.
Vaikuttamismenetelmien suhteen ei ryhmien välillä muuten ollut eroja, mutta ne, jotka
olivat käyttäneet verkostossa toimiessaan moderneja vaikuttamiskeinoja, olivat muita
useammin vastanneet tähän kysymykseen kyllä (43 %, n = 49).
Useimmin mainitut käytännöt (n = 10) koskivat yhteydenpitoa päättäjiin: viisi kertoi henkilökohtaisesta tapaamisesta, joista osa oli säännönmukaista, ja viisi erilaisista
tapaamisfoorumeista:
”Foorumit, joissa otetaan joukolla kantaa ja käydään keskustelua esim. virkamiesten kanssa.”
(Vantaa, tyypillinen jäsen 35–44 v., liikuntayhdistys)
Kahdeksan vastaajaa kertoi erilaisista uusista tapahtumista, kuten siivoustalkoista,
jotka ovat avoimia esimerkiksi kaupunginosan kaikille asukkaille:
”Yhteiset tempaukset esim. alueen siivoustalkoot, joihin kutsumme muita yhdistyksiä ja alueen
asukkaita mukaan, edistävät yhteisöllisyyden muodostumista ja isolla tapahtumalla saamme
myös median huomion puoleemme. Samalla saamme joukkovoimaa vaatia kaupungilta uudistuksia ja parannuksia alueellemme, koska osoitamme jo itse toimivamme sen hyväksi.” (Vantaa,
tyypillinen jäsen 35–44 v., neuvonta-/harrastusyhdistys)
Myös koulutukseen liittyviä innovaatioita on vaikuttamisen yhteydessä syntynyt: yhteensä kahdeksan yhdistystä on järjestänyt yhteisiä seminaareja tai koulutusta tai tehnyt
muuten yhteistyötä. Viestintään liittyviä käytäntöjä mainittiin seitsemän kertaa, joista
useimmin verkkoon tai sosiaaliseen mediaan luodut foorumit (3 vastaajaa). Kahdella vastaajalla oli tuloksena parempi medianäkyvyys, yhdellä uusi yhdistysten välinen viestintämenetelmä, yhdellä radio-ohjelma ja yhdellä uuden tiedottajan tehtävän luominen.
Kannanottoja tai asiantuntija-avauksia on tehnyt kahden vastaajan yhdistys. Yhdistysten välisiin tapaamisiin on kahden vastaajan yhdistys luonut käytäntöjä. Liikuntayhdistyksistä kaksi oli kehittänyt uusia käytäntöjä tilojen käyttöön ja yhdessä on luotu yhteisjoukkueita toisten seurojen kanssa.
Näissä vastauksissa on tärkeää huomata, että uudet toimintakäytännöt liittyvät ihmisten yhteen tuomiseen. On yleisölle avoimia tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja käytäntöjä kunnan virkamiesten ja päättäjien tapaamiseen. Jos ajatellaan aiemmin esiteltyjä
yhdistysten edustajien näkemyksiä lähidemokratian olemuksesta, siihen kuuluu yhdessä
päättäminen ja laajempi yhteisöllisyys kuin vain oman yhdistyksen keskuudessa muodostuva. Siinä mielessä verkostojen järjestämät tapahtumat ja tempaukset, joita usein pidetään puuhasteluna, voivat olla niiden tärkein panos lähidemokratian rakentamisessa.
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Huomioita
•

Verkostomaisuus on ollut jo jonkin aikaa vaikuttava trendi, joka näkyy myös
suomalaisessa lähidemokratia-ajattelussa. Verkostoitumisen tarve onkin yhdistyksissä kasvanut viime vuosina. Verkostoissa toimimalla saadaan vastaajien mielestä vaikutettua asioihin paremmin kuin itsenäisesti toimittaessa,
ja erityisesti ne parantavat yhteisöllisyyttä sekä verkoston sisällä että yhdistyksen toiminta-alueella laajemminkin. Verkostohaastattelujen osallistujien
mielestä luottamuksen lisääntyminen ja mustasukkaisuuden ja kilpailun väheneminen yhdistysten kesken on jo ollut voitto sinällään.

•

Verkostolle tuntuu olevan hyvästä pitkäjänteisyys ja koordinointi. Parhaiten
nämä tuntuvat toteutuvan kattojärjestöissä, joissa on palkattu henkilöstö.
Kaikilla yhdistyksillä ei ole mahdollisuutta osallistua tällaisiin verkostoihin,
joten verkostojen vaikuttamismahdollisuuksissa on eroja. Kaikkia verkostoja
auttavat kuitenkin vastaajien mielestä seuraavat asiat: vaikuttamiskysymysten tarkka rajaaminen, yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja tarpeeksi tiivis
toiminta (esim. tapaamisia useammin kuin 1–2 kertaa vuodessa).

•

Verkostoissa moni yhdistys voi kokeilla uusia tapoja vaikuttamiseen (esimerkiksi sosiaalinen media tai joukkoistaminen), joita se ei ehkä itsekseen lähtisi
kokeilemaan. Verkostot voisivat satsata ihmisten aktivointiin useita erilaisia
keinoja käyttämällä.

•

Kaupunkien vaikutus yhdistysten verkostoissa on merkittävä. Vuorovaikutusta pidetään hyvin onnistuneena ja tärkeänä, mutta olisi myös syytä kysyä,
muuttaako tämä vaikuttajan ja vaikutettavana olevan välistä suhdetta, ja kuka
vaikuttaa keneen? Ihanteellisesti kansalaisyhteiskunnan toimijat nähdään
ainakin henkisesti riippumattomina esimerkiksi julkisesta sektorista, jolloin
sopii kysyä ehkä hieman provokatiivisesti, kuinka läheiseen vuorovaikutussuhteeseen niiden kannattaa päästää itsensä esimerkiksi viranomaisten kanssa. Lisäksi on paljon yhdistyksiä, jotka eivät ole sellaisissa verkostoissa, joissa
niillä olisi luontevat yhteydet kaupunkien päättäjiin tai työntekijöihin. Myös
niiden kuuleminen on turvattava.
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”

Lähidemokratia-ajatukseen
sisältyvä läheisyys
sekä alueellisesti
että asukkaita
henkilökohtaisesti koskettavien
sisältöjen suhteen
vahvistaa ajatusta
toimijuudesta ja
osallisuudesta.

”
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Yhdistystoimijoilta puuttuu
selkeästi kyky
varustautua
vaikuttamiskanavien kirjon
kasvamiseen.

Mitä tulokset kertovat?

Pääkaupunkiseudun yhdistyksissä ja piireissä toimivat vapaaehtoiset ja työntekijät edustavat varsin laajaa lähidemokratianäkemystä, kun pohditaan kansalaisyhteiskunnan olemusta. Vaikka ne tekevätkin aktiivisuuden tason suhteen selvän jaon itsensä ja muiden
kuntalaisten suhteen, niissä jaetaan melko pitkälle käsitys siitä, että osallistumisen tulee
olla mahdollista kaikille. Vastaajat eivät selkeästikään halua yhdistysten dominoivan lähidemokratian kenttää, vaikka he uskovatkin melko vakaasti oman ja muiden yhdistysten
aktiivisuuteen.
Toimijuuden ajatus näyttäytyy näissä vastauksissa hieman vahvemmin kuin silloin, kun
puhutaan perinteisestä edustuksellisesta kunnallisvaikuttamisesta. Vastauksissa korostettiin kaikkien osallistumista ja vuorovaikutuksellista vaikuttamista. Rakenteet ja sisällöt
toki mainittiin useissa kommenteissa, mutta toimijakeskeisyyden vahvistuminen on vastauksista selkeästi havaittavissa. Siitä puhuvat puolensa myös eri kaupunginosien vapaat
kansalaisliikkeet, joiden kanssa tehdään jo yhteistyötä ja jotka koetaan erityisesti nuorempien ja helsinkiläisten vastaajien keskuudessa lähidemokratian toimijoiksi. Lähidemokratia-ajatukseen sisältyvä läheisyys sekä alueellisesti että asukkaita henkilökohtaisesti koskettavien sisältöjen suhteen vahvistaa ajatusta toimijuudesta ja osallisuudesta: kuka
tahansa on vaikuttaja ja osallinen lähidemokratiaan, ja kaikilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus osallistua. Osallisuuteen liittyvää ajattelua edustivat vastauksissa erityisesti käsitykset suunnitteluosallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta ennen päätöksentekoa, päätöksentekoon osallistumista ja tiedon saannista osana lähidemokratiaa.
Osittain toimijuuden korostuminen asiasisältöjen sijaan voi olla myös merkki siitä, että
lähidemokratia koetaan vielä uudeksi asiaksi. Kun esimerkiksi uuden kuntalain myötä
vakiinnutetaan uusia osallistumisen tapoja, keskustelu siirtynee koskemaan enenevästi
sisältökysymyksiä.
Yhdistyksissä ja järjestöissä uskotaan olevan asiantuntemusta, mutta kuten esimerkiksi Järjestöbarometri-tutkimuksista on käynyt ilmi (esim. Särkelä 2013), kunnissa tätä ei
osata hyödyntää. Ehkä osittain tästä syystä vaikuttamistyön tulokset eivät selvityksen
vastaajien mielestä ole erinomaisia, ja turhautumisensa ilmaisi moni vastaaja.
Lyhyt pääkaupunkiseudun kaupunkien verkkosivujen tarkastelu osoitti, että tällä hetkellä vaikuttamisen keinot ovat monipuolistuneet kovaa vauhtia, ja näkemys kansalaisyhteiskunnasta laventuu samaa tahtia. Pääkaupunkiseudulla toimivat piirit ja yhdistykset
elävät kuitenkin suurelta osin vielä perinteisen vaikuttamistyön maailmassa: laaditaan
lausuntoja ja tavataan päättäjiä. Päättäjäkontaktit näyttäytyivät tässä selvityksessä hyödyllisenä kanavana, mutta lausunnoilla ei koeta saatavan vastaavanlaisia vaikutuksia.
Niitä kuitenkin pyydetään yhdistyksiltä. Osa tämän selvityksen vastaajista ilmaisikin
niistä puhuessaan huolen näennäisdemokratiasta: päätöstä tehdessä voidaan kertoa, että
lausunnot on pyydetty, mutta niillä ei oikeasti ole ollut vaikutusta.
Osittain yhdistyksistä puuttuu taito tuoda asioitaan esiin. Kunnallisia viranhaltijoita
sitoo tasapuolisuuden velvoite, jolloin on toki mahdollista, että yksittäisen yhdistyksen
esiin nostama ajatus ei palvele kokonaisuutta niin hyvin, että se otettaisiin suoraan huomioon kaupungin päätöksenteossa. On kuitenkin ilmeistä, että syitä sille, miksi järjestön
vaikuttamisyritys ei ole ollut menestyksekäs, ei osata viestiä kunnolla. Tästä jää käsitys
siitä, ettei päätöksenteko ole avointa. Toisaalta oman uskottavuutensa takia myös yhdistysten on syytä pitää huolta siitä, että niiden oma toiminta on avointa, ja niiden on osattava tuoda asiansa esiin tarpeeksi diplomaattisesti.
Yhdistystoimijoilta puuttuu selkeästi kyky varustautua vaikuttamiskanavien kirjon kasvamiseen: tällä hetkellä yksilöiden kuuleminen on nousemassa kunnissa yhä tärkeämmäksi, mikä näkyy melko suurella todennäköisyydellä myöhemmin vuonna 2014 hyväksyttävässä kuntalaissa. Vaikuttamista tehdään yhdistyksissä kuitenkin selkeästi kollektiivina
yhdistyksen nimissä, eikä omia jäseniä saatikka muita kumppaneita tai laajemmin kuntalaisia osata hyödyntää monikanavaisessa vaikuttamisessa. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa on jatkuvasti käynnissä muun muassa erilaisia kuntalaiskyselyitä, joita hyödynnetään päätöksenteossa, mutta niitä ei mainittu vastauksissa juuri ollenkaan: niihin ei
vastata yhdistyksenä eikä jäsenistöäkään todennäköisesti kehoteta vastaamaan niihin. Jos

lähidemokratia-ajatuksen alle liitettävä toiminta lisääntyy ja esimerkiksi päätöksentekoa
tuodaan kaupunginosiin, tämä taito nousee arvossaan. Tässä yhdistysten kannattaa kiinnittää huomioita verkostoihin. Monelle toimijalle verkostossa toimiminen oli avannut selvityksessä ”moderneiksi” luokiteltuja vaikuttamisen muotoja, vaikka keskimäärin verkosto ei menetelmien kirjoa juuri lisääkään.
Esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen olisi vaikuttamistyössä tärkeää myös
sen takia, että selvityksessä korostuivat vaikuttamistyön useat haarat: vaikuttamista ei
tehdä vain päättäjiin, vaan se on myös kaikkiin ihmisiin kohdistettua asennevaikuttamista
kampanjoiden ja perustoiminnan avulla. Sitä varten tulee osata innostamista ja vuorovaikutusta, joita tunnutaan osaavan melko heikosti, mutta johon sosiaalisen median käyttö
soveltuisi hyvin.
Siitä huolimatta, että vastaajien käsitys vaikuttamistyön tuloksista ja siitä saatavasta
sosiaalisesta hyödystä ei ollut pelkästään ruusuinen, sillä on kuitenkin sekä konkreettisia
vaikutuksia päätöksentekoon että erityisesti yhteisöllisyyden kokemuksiin. Osa vastaajista osasi eritellä esimerkiksi lauseita, jotka he olivat saaneet johonkin suunnitelmaan.
Muuten puhuttiin jaetusta hyvinvoinnista, mikä seuraa verkostojen ja ihmisten välisten
suhteiden tiivistymisestä alueella. Tässä auttavat tapahtumat, mutta käsitystä siitä, ovatko ne nimenomaan lähidemokratiaa, ei ehkä täysin jaeta.
Verkostomainen työskentely tuo tämän selvityksen vastaajien mielestä tehoa vaikuttamistyöhön, ja se lisää vielä enemmän kokemusta yhteisöllisyydestä. Verkostossa toimiminen koetaan erityisen onnistuneeksi vaikuttamistyössä, kun kumppani on yhdistys, joka
ei edustanut vastaajan oman yhdistyksen toimialaa. Tämä taas on melko harvinaista, kun
vain 17 % verkostokyselyn vastaajista oli valinnut tällaisen yhdistyksen merkittäväksi
kumppaniksi. Oman sektorin sisällä pysyminen on todennäköisesti yhdistyskentällä melko
suomalainen ilmiö (viitteitä tästä nähtävillä mm. Fields 2005), ja haastattelun vastaajista
muutama, jotka toimivat tai olivat toimineet aiemmin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella yhdistystoiminnassa, jakoivat käsityksen, että se on myös pääkaupunkiseutulainen
ilmiö: muualla toimijoita on vähän ja yhdistykset pieniä, mikä ajaa ihmisiä yhteistyöhön.
Yhdistysten sektoroitumista on Suomessa pohdittu usein rahoitusnäkökulmasta: toiminta-avustukset eivät nykyisellään aina mahdollista verkostoitumista esimerkiksi projekteissa muiden kuin oman alan toimijoiden kanssa. Kunnat voisivat olla tässäkin aloitteellisia, koska ne nähdään tämän selvityksen valossa tärkeinä yhdistysten verkostojen
mahdollistajina. Osallisuutta ei ehkä rakenneta parhaiten verkostoimalla vain esimerkiksi
sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä keskenään.
On kuitenkin tärkeää huomata, että tähän selvitykseen osallistuneet yhdistysten ja piirien toimijat kokevat, että omankin alan yhdistysten kesken verkostoituminen on tärkeää.
Se lisää toimijoiden keskinäistä luottamusta ja vähentää kilpailua. Tällä voidaan nähdä olevan paikallista kansalaisyhteiskuntaa vahvistava vaikutus.
Verkostoitumisen tärkein merkitys on niiden synnyttämällä yhteisöllisyydellä, mikä
ei vaikuta pelkästään yhdistystoimijoiden saamiin uusin kontakteihin, vaan ajatukseen
”koko kylän yhteisestä hyvinvoinnista”. Yhdistykset tuntuvat olevan vaikuttajina parhaimmillaan tässä suhteessa myös silloin, kun ne toimivat itsenäisesti. Niinpä vaikuttamistyötä
suunniteltaessa tulisi pohtia toiminnallis-yhteisöllisiä sosiaalisia vaikutuksia. Verkostoissa vaikuttaminen koetaan sujuvan parhaiten, kun kohteet ovat tarkasti rajatut, mutta
muutamassa verkostohaastattelussa nousi esiin jo se, että kokemus jaetusta verkostosta ei
kulkeudu useinkaan rivivapaaehtoiselle asti, mikä kuitenkin olisi tärkeää.
Vaikka yhdistykset verkostoituvat esimerkiksi kaupungin toimijoiden kanssa, on tärkeää
huomata, että myös niiden oma sisäinen elämä koettiin tärkeäksi lähidemokratian kannalta. Se, että yhdistys vastaa toiminnastaan viimekädessä jäsenilleen ja muille, joita sen toiminta koskettaa, tekee siitä joka tapauksessa riippumattoman suhteessa kaikkiin muihin
toimijoihin. Verkostoissakin toimiessa on tärkeää säilyttää oma identiteetti.
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Johtopäätökset ja suositukset

Yhdistysten asema paikallisvaikuttajina on todennäköisesti turvattu tulevassa kuntalaissa. Sitä mukaa, kun lähidemokratia-ajattelu etenee pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla
ja muuallakin Suomessa, yhdistykset joutuvat kuitenkin työskentelemään aiempaa lujemmin saadakseen näkemyksensä esille, sillä uudesta ajattelutavasta on todennäköisenä seurauksena kansalaisosallistuminen aiempaa nopeampi monipuolistuminen. Tätä raporttia
varten laaditusta selvityksestä tämä nousi esiin sekä tarkasteltaessa pääkaupunkiseudun
kaupunkien kotisivuja että kyselyn vastauksista.
Yhdistysten toiminnassa on aina ollut tärkeää yhdessä tekeminen ja sitä kautta syntyvä
yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemus. Niiden suhde kuntaan on muuttunut viime vuosina niin, että palveluntuotantoon liittyvä kumppanuus on vähentynyt ja tarve vaikuttamiseen kasvanut. Jos osallisuutta ajatellaan kunnassa tiedonsaannin, suunnitteluun osallistumisen, päätöksenteon ja toiminnan kautta (vrt. Suomen Kuntaliitto 2009), selkeästi
on havaittavissa, että yhdistykset näkevät oman roolinsa lähidemokratiassa yhteisöllisinä
ja että kansalaisten osallistumisessa korostuvat kolme ensin mainittua osallisuuden osaaluetta. Toiminnallinenkin ulottuvuus näkyy vastauksissa, mutta lähinnä silloin, kun kyse
on omaehtoisesti tuotetuista tapahtumista ja toiminnasta. Palveluihin liittyvä näkökulma
jäi tässä katsannossa vähemmälle huomiolle.
Yhdistysten ja kuntien välisen suhteen muuttuminen kohti kansalaisvaikuttamista
näkyi tässä selvityksessä. Hyvin toimivana vaikuttamisena pidetään nykyään vuorovaikutteisuutta, jota voi parhaimmillaan olla esimerkiksi vammaisneuvostoissa, joissa kunnan
ja esimerkiksi järjestöjen edustajat kohtaavat tasavertaisina. Tällaiset ”hybridit” välittävät
verkostot tuovat kuntia lähemmäksi kansalaisyhteiskuntaa ja sen osoittamia tarpeita ja
epäkohtia tilanteessa, jossa usein esitetään huolta siitä, kuinka kunnallisen itsehallinnon
käy. Toisaalta se voi myös hämärtää toimijoiden välisiä rajoja. Erityisesti nuorempien vastaajien lähidemokratianäkemyksissä korostui toimijuus, mutta millainen rooli kullekin
toimijalle uudenlaisessa paikallisdemokratiassa koituu, ei ole vielä selvä.
Yhdistyksen oma sisäinen yhteisöllisyys tekee siitä kuitenkin itsessään riippumattoman
toimijan, jonka sisäinen elämä tuottaa kokemusta lähidemokratiasta. On tärkeää huomata, että lähidemokratia ei ole pelkästään vaikuttamista viranomaisten päätöksentekoon.
Toisaalta vaikuttaminen tapahtuu kuitenkin yhä useimmin perinteisin tavoin kuten lausuntojen avulla. Tällainen vaikuttaminen näyttäytyy yleisyydestään huolimatta kuitenkin
näennäisenä. Tähän selvitykseen osallistuneiden henkilöiden toiveena olisi päätöksentekoprosessien avaaminen jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa, jolloin moni tämän kyselyn
vastaaja kykenisi mielestään vaikuttamaan paremmin. Vastauksissa on näkyvissä turhautumista. Kaupunkien päättäjiä ja viranhaltijoita tulisikin kannustaa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen yhdistystoimijoiden kanssa asioidessaan.
Jos palataan vielä Möllerin (2012) esittelemään lähidemokratiamalliin, jossa käsitettä
lähestytään seitsemän näkökulman kautta, niihin nähden tämä selvitys on tuonut esiin
seuraavanlaisia ajatuksia:
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1) Ihmisten osallisuus ja tarve osallistua korostui tässä selvityksessä huomattavan
vahvana: kuntalaisten tulee voida vaikuttaa erityisesti itseään koskeviin asioihin, kuten
asuinviihtyvyyteen, ja omilla ehdoillaan. Tämän tulee tapahtua vastaajien mielestä lähellä kuntalaista. Selvityksessä kävi ilmi, että yhdistystoimijoiden mielestä kunnan muut
asukkaat eivät nyt ole aktiivisia, mutta vastauksissa esiintyi myös hienoista optimismia
heidän aktivoimisensa suhteen. Oman asuinalueen kaikkien asukkaiden vaikuttaminen
yhteistyössä korostui vastauksissa. Osallistumisen tulee lähteä samalta viivalta, eikä vastaajien mielestä esimerkiksi erilaisten erityisryhmien asiat ole lähidemokratiaan kuuluva
erityispiirre, vaan kaikkien tulee voida olla tasavertaisesti mukana. Vaikka yhteisöllisten
vaikuttamistulosten eritteleminen ei ollutkaan vastaajille helppoa, voitiin havaita, että
erityisesti yhteisöllisyyden ja sitä kautta osallisuuden vahvistaminen on melko varmasti
tärkein asia, johon yhdistykset pystyvät vaikuttamaan paikallisesti. Niiden tulee pystyä
tekemään sitä myös oman jäsenistönsä ulkopuolella, jotta yhteisöllisyyden kokemus jaettaisiin laajasti ja että se kuuluisi kaikille. On tärkeää huomata, että yhdistyksen tuottama
yhteisöllisyys toteutuu yhdistyksen omista lähtökohdista, eikä sitä voi ja tule ohjata ulkoi-

sesti. Tämä takaa yhdistyksen kaltaisen kansalaistoimijan riippumattomuuden.
2) Edustavan paikallisdemokratian haasteet koskivat tässä selvityksessä erityisesti
vaikuttamisen menetelmien yleisyyttä ja tehokkuutta aikana, jolloin niiden monipuolistuminen muuttaa käsityksiä kansalaisvaikuttamisen olemuksesta. Lausunnot ovat yhä
aktiivisesti käytössä, mutta niiden vaikutus on heikko, jolloin voidaan myös kysyä, mikä
niiden paikka on demokratiassa. Toisaalta suorat suhteet kaupunkien viranhaltijoihin ja
päättäjiin tuovat pontta vaikuttamiselle, mutta ne kasautuvat joillekin toimijoille. Samaan
aikaan sosiaalisen median ja muiden uudenlaisten vaikuttamistapojen nousu on jäänyt
isolta osalta yhdistystoimijoita huomioimatta. Varsinkin verkostoissa toimessa niiden on
myös koettua tukevan hyvin vaikuttamista.
3) Osallistumisen ajoitus nousi vastauksissa esiin jonkin verran: siinä halutaan olla
enenevästi mukana jo suunnitteluvaiheessa. Lausuntokierrokset tulevat usein myöhässä, mikä entisestään heikentää lausuntojen vaikuttavuutta. Yhdistyksissä ja piireissä on
tarve myös proaktiivisempaan vaikuttamiseen eli esimerkiksi uusien avausten tekemiseen,
mutta koska vaikuttamistyö on suurimmaksi osaksi vapaaehtoistoimijoiden vastuulla,
tämä nähtiin hyvin hankalaksi, koska vaikuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, resursseja,
verkostoja ja muita sellaisia asioita, jotka ovat helpommin yhdistyksen saavutettavissa, jos
sillä on palkattua henkilökuntaa.
4) Tekemisen demokratian nousu näkyy erityisesti paikallisesti: useat yhdistysten
verkostot ovat syntyneet paikallisten tapahtumien ympärille, mikä on erityisesti lisännyt
yhteisöllisyyden kokemusta. Tapahtumat ja muut toiminnot, jotka vastauksissa nousivat
esiin, ovat yhdistyksen ja niissä toimivien ihmisten omaehtoisesti toteuttamia. Palvelutoimintaeetos ja ”asiakkuuspuhe” on yhdistyksissä antanut sijaa jäsenyyden ja kansalaisvaikuttamisen korostamiselle, mikä ehkä näkyy myös siinä, että kunnan palvelutoimintaan
osallistuminen ja kuluttajakansalaisuus eivät olleet vahvasti esillä tässä selvityksessä.
5) Verkostot tuovat vaikuttamistyöhön ryhtiä erityisesti sen avulla, että saattamalla yhteen eri yhdistysten asiantuntijuus ja jäsenet verkostot näyttäytyvät vahvana toimijana.
Verkostoista koetaan olevan hyötyä. Erityisen hyvin verkosto tukee yhteisöllisyyteen ja
osallisuuteen liittyvien tulosten aikaansaamista. Pääkaupunkiseudun yhdistysten ja piirien verkostot ovat tällä hetkellä vielä oman alan toimijoiden keskinäisiä, mikä ei näiden
tulosten valossa välttämättä takaa parhaimpia tuloksia vaikuttamistyössä. Yhdistystoimijoiden olisi hyvä verkostoitua myös yli sektorirajojen. Toisaalta aineistosta kävi ilmi, että jo
se, että saman alan toimijat saadaan yhteen ja luottamaan toisiinsa, vaikuttaa monille aktiivitoimijoille jo lähes ihmeeltä. Verkostoitumisen paine kasvaa lähidemokratia-ajattelun
etenemisen kanssa, mikä ei ehkä kaikille yhdistyksille ole vielä selvää, mutta suurimmaksi
osaksi tämä tiedostetaan kentällä. Kunta on tärkeä toimija yhdistystenkin verkostoissa.
Nousevaksi tekijäksi yhdistysten verkostoihin nousevat myös erilaiset usein alueelliset
vapaat kansalaisliikkeet, joiden merkitys koettiin positiiviseksi erityisesti nuorten ja helsinkiläisten vastaajien keskuudessa.
6) Tiedon saatavuus ja avoimuus oli monelle tähän selvitykseen vastanneelle tärkeää
lähidemokratian toteutumisen kannalta. Myös yhdistysten oman toiminnan tulee olla
avointa ja läpinäkyvää niiden uskottavuuden kannalta. Päätöksenteon avoimuudesta
pääkaupunkiseudun kaupungeissa kannettiin vastauksissa jonkin verran huolta. Tiedon
avoimuuden periaatteen soisi kantavan myös päätöksentekovaiheeseen: päätösten avoin
perustelu saattaisi vähentää yhdistystoimijoiden kokemaa turhautumista.
7) Vuonna 2014 astuu voimaan uusi kuntalaki. Lainsäädäntö takaa todennäköisesti yhdistystoimijoiden kuulemisen jatkossakin. Tämän selvityksen vastausten valossa tämä on
hyvä asia, koska yhdistyksissä toimii aktiivisia ihmisiä, ja ne pystyvät mielestään myös
toimimaan kunnan apuna. Erityisen hyvänä pidettiin myös vuorovaikutteisia kuntien ja
yhdistysten sekä asukkaiden välisiä toimielimiä: esimerkiksi Espoon vammaisneuvoston
toiminta koettiin merkitykselliseksi. Vanhusneuvosto on jo kunnassa pakollinen, mutta
vammaisneuvostojen asema puhuttaa yhä. Tämä selvitys on osoittanut, että niillä on
oikea merkitys, kunhan niihin valitaan sitoutuneet jäsenet. Paikallinen vaikuttaminen
siirtyy voimakkaasti kohti yksilötasoa, minkä mahdollistaa esimerkiksi sosiaalinen media.
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Tähän laajana rintamana vaikuttamiseen yhdistykset tuntuvat vielä olevan heikosti
varustautuneita.
Näiden näkökulmien ohessa tässä raportissa on pohdittu myös lähidemokratia-ajattelun
vaikutusta kunnan rooliin ja siihen, millaisena kansalaisyhteiskunta pääkaupunkiseudun
kunnissa näyttäytyy. Voidaan todeta, että lähidemokratia-ajattelu ja vuorovaikutus esimerkiksi yhdistysten kanssa vetävät kuntaa kohti mallia, jossa kunta olisi itsekin organisaationa hyvin lähellä kansalaisyhteiskuntaa, mutta tiedetään myös, että myös kunnan ja
valtion suhde muuttuu jatkuvasti.
Lähidemokratia-ajattelu laajentaa käsitystä aktiivisesti osallistuvasta kansalaisyhteiskunnasta. Myös tähän kyselyyn vastanneet yhdistystoimijat ajattelevat, että lähidemokratiassa jokainen on toimija, joko omana itsenään, osana lähiyhteisöään tai esimerkiksi
yhdistyksen jäsenenä. Perinteisesti suomalaisen yhteiskuntapolitiikan kansalaisyhteiskuntanäkemys on nojannut vahvasti yhdistyksiin ja järjestöihin. Tämä asettaa kuntien
päättäjät uusien haasteiden eteen: miten taata kuntalaisten tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet heidän lähtökohdistaan riippumatta, ja miten hyödyntää uusi moniäänisyys, jonka lähidemokratia-ajattelu parhaimmillaan mahdollistaa? Näitä kysymyksiä tulisi
pohtia laajemmin kuin mihin tämä raportti antaa mahdollisuuden.
Pääkaupunkiseudun ja metropolialueen kehittämisen kannalta tässä raportissa on oleellista huomata lähidemokratia-ajattelun alueellinen jäsentyminen. Lähidemokratia mielletään hyvin vahvasti oman asuinalueen asiaksi, johon vaikutetaan myös kunnan kautta.
Pääkaupunkiseudun kaupungit mielletään yhdistyksissä asukasvaikuttamisen kannalta
suuriksi. Varsinkin Helsinki näyttäytyy yhdistystoimijalle hallitsemattoman isona. Onkin
mietittävä tarkkaan, miten esimerkiksi kaupunkien yhdistäminen vaikuttaisi asukkaiden
vaikuttamismahdollisuuksiin. Samalla metropolialueelle kaavaillaan uutta hallintoa, jonka
toimivalta voi olla hyvinkin laaja. Tämä haastaa yhdistykset sekä yksittäiset kansalaiset
uudenlaisten vaikuttamishaasteiden eteen.
Suurin osa pääkaupunkiseudun yhdistysten ja jopa piirien vaikuttamistyöstä ja asennevaikuttamiseen tähtäävästä kampanjoinnista toteutetaan vapaaehtoisvoimin, mikä
varmasti tekee suurempiin ja monimutkaisempiin hallinnon rakenteisiin vaikuttamisesta
entistäkin hankalampaa ja aikaa ja resursseja vievää. Lisäksi siirtyminen laajempiin yksiköihin herättää kysymyksen kuntien mahdollisesta siirtymisestä etäämmälle kuntalaisista
ja paikallisesta kansalaisyhteiskunnasta. Mikä siis ratkaisuksi?
Eräs näkökulma, joka nousee tästä selvityksestä vahvasti esille ja joka voisi mahdollistaa
monipuolisen paikallisen kansalaisyhteiskunnan muodostumisen, on alueellistaminen.
Lähidemokratian ajatellaan toteutuvan lähellä: omalla asuinalueella ja itseä koskevissa asioissa. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat varsin erilaisia keskenään, ja niiden sisälläkin
asuinalueiden omaleimaisuus on huomattava. Erilaiset asukasraadit ja muu alueellinen
päätöksenteko esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin nimissä toisivat kuntaa lähemmäs
sen asukkaita. Kylämäisyys nousi tästä selvityksestä esiin tulevaisuuden mallina myös
pääkaupunkiseudulle.

Suositukset
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Tämän selvityksen tuloksista voidaan johtaa suosituksia sekä yhdistyksille että kuntien
päättäjille ja viranhaltijoille.
Suositukset pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoille:
1. Verkostoituminen viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa tuo hyviä tuloksia
silloin, kun asioihin halutaan vaikuttaa kaupungin sisällä, Jos suhteita ei ole luotu,
erilaiset asukasfoorumit nähdään tässä selvityksessä hyvänä tapana aloittaa. Vastauksissa korostettiin vuorovaikutuksellisuutta kunnan toimijoiden kanssa asioidessa.
2. Vuorovaikutustaitojen, viestinnän ja ihmisten innostamisen taidot ovat tärkeitä verkostomaisessa vaikuttamisessa. Vaikuttamaan pyrkivän yhdistyksen tulee opiskella ja
harjoittaa näitä taitoja säännöllisesti. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä myös asennevaikuttamisessa ja ihmisten kohtaamisessa.
3. Vaikuttaminen on pitkäjänteistä, mutta vapaaehtoistoiminnan aikajänne muuttuu
koko ajan lyhyemmäksi. Yhdistyksen tulee pitää huolta siitä, että vaikuttaminen
pysyy sen asialistalla esimerkiksi dokumentoinnin ja perehdyttämisen avulla.

4. Yhdistysten tulee oppia vaikuttamaan aiempaa enemmän myös muiden kuin omien
jäsentensä kautta. Tässä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toteutettavat kampanjat,
yhteistyö vapaiden kansalaisliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä asukkaiden
kohtaaminen tapahtumissa ja muualla nousevat tärkeään asemaan. Tätä ei yhdistyksissä vielä ymmärretä kovinkaan hyvin.
5. Yhdistyksen oman toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Jos esimerkiksi taloudessa on epäselvää tai omat jäsenet eivät pääse vaikuttamaan oma yhdistyksen asioihin, tieto leviää usein varsin nopeasti, ja se haittaa koko yhdistyskentän uskottavuutta vaikuttamistyössä. Lisäksi yhdistyksen tulee varmistaa nämä asiat pelkästään jo
itseään varten, että se pystyy rakentamaan yhteisöllisyyttä omista lähtökohdistaan.
Suositukset pääkaupunkiseudun kaupunkien päättäjille ja viranhaltijoille:
1. Avoimuutta ei voi korostaa liiaksi päätöksenteon kaikissa vaiheissa: tietoa tulee
olla helposti saatavilla, ja tehdyt päätökset tulee pystyä perustelemaan avoimesti.
Vastaajien kokemus ei tästä ole pelkästään hyvä, vaikka avoimuuden koetaan myös
lisääntyneen.
2. Monelle kansalaistoimijalle esimerkiksi poliitikkotapaamiset ovat tärkeä kokemus.
Kansalaisten kohtaaminen myös vaalien välillä on hyvä tapa lisätä asukkaiden arjen
tuntemista viranhaltijoiden ja päättäjien keskuudessa, ja lisätä osallisuuden kokemusta asukkaiden keskuudessa.
3. Kaupungin työntekijät ja päättäjät ovat mukana monissa verkostoissa yhdessä yhdistysten kanssa. Yhteistyön ja rooleihin liittyvien normien mahdolliset ongelmat tunnutaan tiedostettavana hyvin, mutta yhteistyötä korostavan lähidemokratia-ajattelun valtavirtaistuminen aiheuttaa tälle myös haasteita. Samalla tulee muistaa kuulla
myös niitä yhdistyksiä, jotka eivät toimi verkostoissa, joissa niiden jäsenet pääsisivät
luontaiseen vuorovaikutukseen kaupungin toimijoiden kanssa.
4. Useampi vastaaja kertoi asukastupien tai muiden tilojen positiivisesta merkityksestä
verkostoitumiselle ja vaikuttamistyölle. Asukkaiden yhteisten tilojen nähdään edistävän lähidemokratiaa ja kohtaamisen mahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa tulee miettiä, miten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää muillakin
tavoilla.
5. Päätöksenteon vieminen kaupunginosiin on haastavaa sekä teknisesti että siinä mielessä, että se voi rikkoa vanhoja valta-asemia kunnassa. Jos kunta halutaan säilyttää
relevanttina toimijana asukkaisiin nähden, se kuitenkin on tarpeen tehdä. Esimerkiksi Helsingin lähidemokratiapilottien hyvät tulokset kuitenkin osoittavat, että päätöksenteon vieminen lähelle kuntalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa kannattaa.
Lähidemokratia-ajattelu on vähitellen lyönyt itsensä läpi sekä käsitteenä että ajattelutapana hallinnossa. Haastatteluissa vastaajilta kysyttiin, uskovatko he, että kansalaisilla
on aidosti mahdollista vaikuttaa oman lähialueensa ja kuntansa asioihin. Suurimmaksi
osaksi tätä selvitystä varten haastatellut toimijat uskovat lähidemokratiaan ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa, mutta he sanoivat, että se vaatii jatkuvaa työtä ja sinnikkyyttä.
Pääkaupunkiseudulla pelkästään kaupunkien koko vaikeuttaa asioiden esille nostamista,
mutta yhtenä ratkaisuna toimijat näkivät kylämäisyyden korostamisen osallistumisen
periaatteena:
“Mä näen sen tosi hyvänä. jos ajatellaan vaikka näitä tapahtumia, kuten siivouspäiviä ja ravintolapäiviä ja... mitä ihmiset nyt polkasee pystyyn, Vallilan tansseja ja kaikkia tällasii, niin
tota mun mielestä ne osoittaa sen, että…ihmiset haluaa toimia, ne haluaa toimia omalla alueellaansa, ja siitähän se lähtee sellanen edunvalvontatoimintakin. Ja kyllähän ihmiset nousee esim.
päiväkodin puolesta, tai koulun puolesta, tai jonku vanhustenhoidon puolesta, niin kylhän ne
nousee.” (H5)
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Liite 1. Tietoa kyselyn vastaajista

Vastaajan rooli yhdistyksessään:

Vaikuttamiskysely (n)
muu vapaaehtoinen

26

5

yhdistyksen muu luottamushenkilö

76

30
28

yhdistyksen pj
1
2
2

piirin muu luottamushenkilö
piirin pj
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piirin työntekijä
0
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yhdistysten kysely

Verkostokysely (n)
piirin työntekijä

4

yhdistyksen työntekijä

58

piirin pj

5

piirin hallituksen jäsen

9

yhdistyksen pj
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93
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1

yhdistyksen vapaaehtoinen

24
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Vaikuttamiskyselyn vastaajien ikäjakauma (N=273)

1 3%

13%

0%

10 %

13%

20 %

19%

30 %

alle 25 v.

26%

40 %
25-34v.

50 %
35-44v.

60 %
45-54v.

26%

70 %

80 %

55-64v.

65-v.

90 %

100 %

Verkostokyselyn vastaajien yhdistyksen tai piirin tyypillisen jäsenen ikä (N=296)

1

20%

0%

10 %

13%

20 %

30 %
alle 20v.

31%

40 %
20-35v.

50 %
36-50v.

23%

60 %

70 %

51-64v.

13%

80 %

90 %

100 %

65- v.

Vastaajien pääasiallisen yhdistyksen tai piirin toiminta-alue
Vaikuttamiskysely:
Uusimaa (18 yhdistysvastaajaa + 12 yhdistysaktiivia; n=30)
Pääkaupunkiseutu (20+14; n=34)
Koko Espoo (5+11; n=16)
Espoon alueelliset (yhteensä 15): Suur-Espoonlahti (3+2; n=5); Suur-Kauklahti (n=0); Suur-Matinkylä (2+0; n=2);
Suur-Tapiola (0+1; n=1); Suur-Leppävaara (0+5; n=5); Vanha-Espoo (0+1; n=1); Pohjois-Espoo (0); Etelä-Espoo (1+0;
n=1)
Koko Helsinki (25+43; n=68)
Helsingin alueelliset (yhteensä 32): Eteläinen (3+3; n=6); Läntinen (3+3; n=6); Keskinen (1+1; n=2); Pohjoinen
(1+1, n=2); Koillinen (0+4; n=4); Kaakkoinen (2+2; n=4); Itäinen (5+3=8); Östersundom (n=0)
Koko Vantaa (14+11; n=25)
Vantaan alueelliset (yhteensä 34): Myyrmäki (1+2; n=3); Kivistö (2+0; n=2); Aviapolis (1+4; n=5); Tikkurila (3+6;
n=9): Koivukylä (n=0); Korso (1+2; n=3); Hakunila (2+1, n=3); Länsi-Vantaa (4+2; n=6); Itä-Vantaa (1+2; n=3)
Kauniainen (n=0)
Muu (esim. valtakunnallinen yhdistys, tai ympäryskunnassa toimiva, jolla myös metropolialueeseen liittyvää
vaikuttamista) (n=16)
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Verkostokysely:
Uusimaa (n=20)
Pääkaupunkiseutu (n=42)
Koko Espoo (n=19)
Espoon alueelliset (n=16); Suur-Espoonlahti (n=2); Suur-Kauklahti (n=0); Suur-Matinkylä (n=2); Suur-Tapiola
(n=2); Suur-Leppävaara (n=5); Vanha-Espoo (n=3); Pohjois-Espoo (n=1); Etelä-Espoo (n=1)
Koko Helsinki (n=48)
Helsingin alueelliset (n=27): Eteläinen (n=4; Läntinen (n=4); Keskinen (n=1); Pohjoinen (n=4);
Koillinen (n=3); Kaakkoinen (n=1); Itäinen (n=10); Östersundom (n=0)
Koko Vantaa (n=53)
Vantaan alueelliset (n=54): Myyrmäki (n=5); Kivistö (n=1); Aviapolis (n=5); Tikkurila (n=10);
Koivukylä (n=3); Korso (n=4); Hakunila (n=3); Länsi-Vantaa (n=12); Itä-Vantaa (n=11)
Kauniainen (n=0)
Muu (esim. valtakunnallinen yhdistys, tai ympäryskunnassa toimiva, jolla myös metropolialueeseen liittyvää
vaikuttamista) (n=14)

Vastaajien edustamien yhdistysten tyypit (n)
Vaikuttamiskysely

Yhdistyksen tyyppi
Ammatillinen
Eläkeläis-,veteraaniKasvatus-, tiede-, opintoKehitysyhteistyö-,
ystävyysseurat, etniset
KulttuuriKylä- ja kaupunginosa
Maanpuolustus ja rauhanNeuvontaNuoriso- ja opiskelijaPalveluPoliittiset
Sosiaali- ja terveysTalous- ja elinkeinoUrheilu- ja liikuntaUskonnot
ja
maailmankatsomukset
Vapaa-aika- ja harrastusYmpäristöPelastusalan
Muut

Yhdistysten
vaikuttamiskyselyn
vastaajat
5
7
0
3

Avoimen
vaikuttamiskyselyn
vastaajat
28
22
14
10

Yhteensä
33
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14
13

7
10
1
6
4
3
22
20
0
20
0

21
34
5
4
10
10
51
36
3
26
6

28
44
6
10
14
13
73
56
3
46
6

7
4
4
2

33
9
4
10

40
13
8
12
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Verkostokysely
Yhdistyksen tyyppi
Ammatillinen
Eläkeläis-,veteraaniKasvatus-, tiede-, opintoKehitysyhteistyö-,
ystävyysseurat, etniset
KulttuuriKylä- ja kaupunginosa
Maanpuolustus ja rauhanNeuvontaNuoriso- ja opiskelijaPalveluPoliittiset
Sosiaali- ja terveysTalous- ja elinkeinoUrheilu- ja liikuntaUskonnot
ja
maailmankatsomukset
Vapaa-aika- ja harrastusYmpäristöPelastusalan
Muut
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11
22
19
7
25
27
2
22
12
12
11
46
2
103
4
62
6
4
23
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