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KYT ry:n terveiset oikeusministerille kansalaistoiminnan tukemiseksi

Oikeusministeri Antti Häkkänen vieraili KYT ry:n hallinnoimassa
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä 25.2.2019. Ministerille
kerrottiin KYTin roolista kansalaistoiminnan mahdollistajana. Liki 20 vuotta
vanhan toimintamme tarkoitus on toimia notkelmissa elävien kansalaisten
äänenä ja niiden henkilöiden ja ihmisryhmien tukena, jotka ovat
ankkuroituneet huono-osaisuuteen tai yksinäisyyteen eivätkä pääse omin
voimin mukaan hyvän kierteeseen ja siihen maailman huippuluokkaan jossa
me suomalaiset suurimmaksi osaksi elämme.
Mitä sosiaaliseen hyvinvointiin vaaditaan? Kahta elementtiä: sitä, että
jokaisella on 1) mahdollisuus kuulua porukkaan ja 2) mielekästä tekemistä.
Näiden turvaamiseksi kaikille me KYTssä teemme töitä.
Oikeusministerin vieraillessa Matarassa, oli juuri samana päivänä
Oikeusministeriön kutsusta koolla Helsingissä työpaja kansalaisjärjestöjen
avustuskäytännöistä. Myös KYT sai kutsun tähän tilaisuuteen, mutta koska
ministeri itse ystävällisesti jalkautui meille, välitimme kommenttimme hänelle
suoraan.
Yhteiskunnassa tarvittavan luottamuksen ja koheesion varmistamiseksi
monimuotoisen kansalaistoiminnan edellytykset on tärkeää turvata
jatkossakin!
Viitaten
esimerkiksi
Sitran
esittämiin
”Kansanvallan
peruskorjauksen” elementteihin, pelkästään hallinnollisesta taakasta
selviäminen alkaa olla monelle järjestölle ylivoimaisen vaikeaa. Vapaiden
kansalaisjärjestöjen aito toimintavapaus tulisi voida säilyttää. Sekä
lainsäädännöllä, mutta erityisesti rahoituksella, on viime aikoina saatu aikaan
kiristyneitä käytäntöjä.
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Terveisemme ja toiveemme ovat:
• Ns. rahapelifuusion jatkotyö tulee toteuttaa järjestöautonomia
huomioiden ja yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.
• Avustusjärjestelmän byrokratiaa (kuten esim. epätarkoituksenmukaisia
seuranta- ja raportointikäytäntöjä) tulee vähentää. Esimerkiksi
vaikuttavuuden osoittamisessa on liiaksi vallalla pilkkomisen vaatimus,
eli yksittäisten toimenpiteiden erillinen tarkastelu. Tällöin katoaa metsä
puilta eikä toiminnan yhteisvaikuttavuutta ja pitkäntähtäimen
yhteiskunnallisia merkityksiä nähdä.
• Erilaisten rahoituskanavien yhteishyödyntäminen tulisi sallia joustavasti
(hyvä esimerkki tästä on ESR-rahoituksen ja STEA-avustuksen
yhdistäminen, jota olemme myös KYTissä voineet jo hyödyntää).
Rahoitusinstrumentteja
tarvitaan
myös
järjestölähtöisten
palveluntuottajien,
yhteiskunnallisten
ja
sosiaalisten
yritysten
tukemiseksi. Erilaisten toimintalogiikoiden yhdistäminen (hybridisaatio)
on monesti juuri se erityisyys, joka tuo lisäarvon toimintaan.
• Jatkossa olisi syytä varmistaa pitkäjänteistä ja ennakoitavissa olevaa
julkista
rahoitusta
monipuoliseen
järjestötoimintaan
muista
valtionavustuksista erillisenä prosessina. Samalla tarvitaan myös
”helposti” haettavia pienimuotoisia toiminta-avustuksia, joilla voi olla iso
merkitys esim. epämuodollisen ja vapaamuotoisen ”neljännellä
sektorilla” tapahtuvan toiminnan vauhdittamisessa.
• Ja lopuksi: kansalaisyhteiskunnan, järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan
systemaattista tutkimusta tulisi tukea. Kaikki ovat sitä mieltä, että
osallistuminen tekee hyvää ja järjestöt ovat tärkeitä, mutta tutkittu tieto
asiasta on hajallaan eikä kuulu minkään yliopiston kärkiteemoihin tällä
hetkellä.
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Uusi omaehtoinen aktiivisuus haastaa perinteisen kansalaisjärjestötoiminnan.
Monesti epävirallisella yhteistyöllä päästäänkin ketteriin, parempiin ja
maalaisjärkisempiin lopputuloksiin, kuin raskailla muodollisilla rakenteilla.
Tässä kohtaa on myös järjestökentällä uudistumisen tarvetta. Hallinnollisia
velvoitteita voidaan purkaa myös järjestöjen välistä yhteistyötä lisäämällä ja
yhdistämällä toimintoja. Toimintatavat ja tukimekanismit uudistumiselle tulisi
kuitenkin luoda eri tahojen ja eri päätöksenteon tasojen (valtion, kuntien,
maakuntien) yhteisymmärryksessä. Ja yli vaalikausien ulottuviksi.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan vastikään julkaiseman
selvityksen mukaan päättäjät (kuten kansanedustajat, puoluesihteerit,
ministeriöiden viranhaltijat) haluavat seuraavalta hallitukselta toimia
järjestöjen hyväksi. Järjestöt
nähdään
demokratian ja
vapaan
kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeinä toimijoina, totesi 82 % vastaajista.
Järjestöt auttavat pitämään kaikki mukana!
Kansalaistoiminta muodostaa tärkeän sillan yhteiskunnan
arkielämän ja poliittis-yhteiskunnallisen järjestelmän välille.
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