
Suomen kansalaisyhteiskunnan tilan arviointi –  
kansalaisjärjestöjen kuuleminen 

 

1. Kuuleminen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi ja 
edistämiseksi – OECD Observatory of Civic Space 

OECD:n Observatory of Civic Space on käynnistänyt Suomen hallituksen pyynnöstä 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin Suomessa. 

Arviointi on ensimmäinen, jonka OECD:n Observatory of Civic Space toteuttaa. Seurantakeskus 
pyytää kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi suosituksia 
suomalaisilta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta, kuten kansalaisjärjestöiltä, ajatushautomoilta, 
toimittajilta, tutkijoilta ja kansalaisilta, 1. syyskuuta 2020 mennessä. 

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksilla tarkoitetaan poliittisia, institutionaalisia ja 
oikeudellisia edellytyksiä, joiden nojalla kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat 
saada tietoa, puhua, kokoontua, järjestäytyä ja osallistua julkiseen elämään.  

Pyydämme arvioimaan seuraavia näkökohtia: 

• Miten Suomi voisi vahvistaa sitoutumistaan turvata kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet? 

• Miten Suomi voisi vahvistaa kansalaisjärjestöille suotuisaa toimintaympäristöä? 

• Miten Suomi voisi vahvistaa sitoutumistaan osallistaa kansalaisia julkisen hallinnon toimintaan? 

Nyt on tilaisuus jakaa ajatuksiasi! 

Lähetä ehdotuksesi 1. syyskuuta 2020 mennessä: Claire.MCEVOY@OECD.org 

Ehdotukset ovat pohjana, kun OECD haastattelee julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia syys-lokakuussa 2020.   

Lopullinen arviointiraportti kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista luovutetaan Suomen 
valtiovarainministeriölle loppuvuodesta 2020. Kerro näkemyksesi! 

Jaa ideasi 1. syyskuuta 2020 mennessä. 

Tutustu lisää työhömme: >> Civic Space 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fgov%2Fopen-government%2Fcivic-space.htm&data=02%7C01%7CEsther.WALDMEIER%40oecd.org%7Cbc2d9e8340d24b1fd93a08d83397973e%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C637316073460568900&sdata=dy4sBcJywJYX%2B1nMyf6AFuUMz67f11t9Gamdttc8mUs%3D&reserved=0


2. Kansalaisjärjestöjen kuuleminen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien 
turvaamiseksi ja edistämiseksi Suomessa 

Suomen kansalaisyhteiskunnan tilan arviointi 

OECD:n Observatory of Civic Space on käynnistänyt Suomen hallituksen pyynnöstä 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin Suomessa. Osana arviointia 
seurantakeskus pyytää kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi ja 
edistämiseksi suosituksia suomalaisilta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta, kuten 
kansalaisjärjestöiltä, ajatushautomoilta, toimittajilta, tutkijoilta ja kansalaisilta, 1. syyskuuta 2020 
mennessä.  

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksilla tarkoitetaan poliittisia, institutionaalisia ja 
oikeudellisia edellytyksiä, joiden nojalla kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat 
saada tietoa, puhua, kokoontua, järjestäytyä ja osallistua julkiseen elämään.  

Osallistujia pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

• Miten Suomi voisi vahvistaa sitoutumistaan turvata kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet? 

• Miten Suomi voisi vahvistaa kansalaisjärjestöille suotuisaa toimintaympäristöä? 

• Miten Suomi voisi vahvistaa sitoutumistaan osallistaa kansalaisia julkisen hallinnon 
toimintaan? 

Tausta  

OECD tukee valtioita eri puolilla maailmaa avoimen hallintokulttuurin vahvistamiseksi tarjoamalla 
politiikkasuosituksia ja neuvontaa läpinäkyvyyden, korruptoimattomuuden ja vastuullisuuden 
periaatteiden sisällyttämiseksi julkisen sektorin uudistuksiin. OECD:n työ kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien edistämiseksi on jatkoa näille tavoitteille, sillä kansalaisyhteiskunnan 
toiminta luo puitteet avoimen hallinnon uudistuksille, yhteistyölle ei-valtiollisten toimijoiden kanssa 
sekä kansalaisten tulokselliselle osallistumiselle julkisen hallinnon työhön. OECD:n 
kansalaisyhteiskunnan tilaa koskeva arviointi perustuu pitkäaikaiseen seurantaan ja osaamiseen 
hyvän hallinnon ja avoimen hallintotavan saralla sekä rakentaviin yhteistyösuhteisiin 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Hyvän hallinnon näkökulmasta työn tavoitteena on 
arvioida, miten olemassa olevat oikeudelliset, poliittiset ja institutionaaliset rakenteet sekä julkisen 
sektorin valmiudet ja johtamiskäytännöt heijastuvat ja vaikuttavat kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksiin. Avoimen hallinnon kannalta on keskeistä, miten nämä rakenteet tukevat 
osallistavia käytäntöjä ja vastuullisuutta – toisin sanoen sitä, että kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet palvelevat ei-valtiollisten toimijoiden tuloksellista osallistumista politiikkaan, 
päätöksentekoon sekä demokraattista hallintoa edistävien palvelujen muotoiluun ja tarjontaan.   

Arviointi tarjoaa Suomen hallitukselle näyttöön perustuvia konkreettisia ja toimeenpanokelpoisia 
suosituksia kansalaisyhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi ja edistämiseksi. 

Arviointi keskittyy seuraaviin avainalueisiin: 

• kansalaisvapauksiin ja -oikeuksiin, jotka luovat edellytykset kansalaisyhteiskunnalle (esim. oikeus 
tietoon; ilmaisunvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus; yksityisyyden suoja);  

• median vapaus sekä digitaaliset oikeudet ja vapaudet (lehdistönvapaus; internetin avoimuus; 
tietosuoja; velvoite suojella toimittajia, ilmiantajia ja aktivisteja);  

• kansalaisjärjestöjen toimintaa tukeva ympäristö (esim. lait ja politiikkatoimenpiteet, jotka 
säätelevät järjestöjen rahoitusta, rekisteröintiä ja näkyvyyttä); 



• osallistuminen politiikkaan, päätöksentekoon sekä palvelujen muotoiluun ja tarjontaan (esim. 
osallistumisen laatu, sovelletut käytännöt, tulokset); 

• läpileikkaavat aihealueet, kuten syrjintä, osallisuus, oikeussuojan saatavuus, Covid-19-taudin 
vaikutukset sekä kansalaiskasvatus.  

Nyt on mahdollisuus kertoa mitä ajattelet! Pyydämme lähettämään toimintasuosituksia Suomen 
hallitukselle. 

Sähköposti: Claire.MCEVOY@OECD.org  

Ehdotukset ovat pohjana, kun OECD haastattelee julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia osana kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arviointia syys-lokakuussa 2020.   

Lopullinen arviointiraportti kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista luovutetaan Suomen 
valtiovarainministeriölle loppuvuodesta 2020.  
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