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Ihmisestä tulee aktiivinen kansalainen, kun hän astuu 

yksilöllisyyden piirin ulkopuolelle ja alkaa toimia, 

osallistua ja vaikuttaa erilaisissa yhteisöissä ja 

yhteiskunnassa. Yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen 

osallistumiseen on monia tapoja. Yhdistyksen jäsenyys, 

vapaaehtoistyö, harrastuksiin osallistuminen, 

seurakunnallinen toiminta sekä ammattiyhdistys- ja 

poliittinen toiminta ovat esimerkkejä aktiivisesta 

kansalaisuudesta. Aktiivinen kansalainen voi olla 

aktiivinen henkisesti, kulttuurisesti, aatteellisesti, 

toiminnallisesti, yhteiskunnallisesti ja poliittisesti.  

Aktiivinen kansalaisuus vaatii tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta 

Aktiivisen kansalaisuuden tärkeimpiä taitoja ovat:  

 kuunteleminen, puhuminen, kirjoittaminen, keskusteleminen ja perusteleminen  

 sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus 

 kyky hahmottaa yhteiskuntaa, arvottaa asioita ja olla kriittinen 

 kyky osallistua, toimia ja vaikuttaa. 

Tietojen ja taitojen ohella arvot ja asenne ovat ratkaisevia. Kiinnostus yhteisiä ja yhteiskunnallisia 

asioita kohtaan, demokratian ja demokraattisten pelisääntöjen kunnioitus, luottamus 

demokratiaan, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietokyky, toisten ihmisten ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hyväksyminen ovat keskeisiä aktiivisen 

kansalaisuuden kompetensseja ja kvalifikaatioita. Arvot ja asenne opitaan kotona ja koulussa ja 

kansalaisjärjestöissä.  

Ihminen on yksilö omine 
ajatuksineen, 

käyttäytymistapoineen ja 
elämäntapavalintoineen. 

Kansalainen hänestä tulee 
virallisen tulkinnan mukaan 

Suomen valtion kansalaisuuden 
kautta.  

 



Aktiivisen kansalaisuuden rinnalla voi puhua myös demokraattisesta kansalaisuudesta. Sen 

pätevyyksinä voi pitää poliittista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista luku- ja kirjoitustaitoa. 

Ne voi jakaa alaryhmiin tiedoiksi, asenteiksi, älyllisiksi 

taidoiksi ja osallistumisen taidoiksi.  

 Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisten ja 

ihmisyhteisöjen kykyjen, mahdollisuuksien ja 

vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu 

oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee 

olevansa sisäisesti vahva sekä tasapainossa itsensä ja 

ympäristönsä kanssa. Voimaantumisen seurauksena ihminen 

kykenee asettamaan ja saavuttamaan päämääriä, tuntee oman 

elämänsä olevan hallinnassa sekä itsetuntonsa parantuneen. 

Lisäksi toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan kasvaa. 

Voimaantuminen voidaan määritellä yksilön valintojen ja 

sosiaalisen ympäristön väliseksi ihannetilaksi. 

Osallisuus voidaan tulkita kahdella erilaisella tavalla. Sillä 

voidaan tarkoittaa kuulumisen, mukanaolon tunnetta. Ihminen kokee olevansa osallinen omassa 

yhteisössään ja suomalaisessa yhteiskunnassa, kun hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja 

vaikuttaa. Valtaosa suomalaisista kokee tällaisen osallisuuden tunteen. Työttömät ja syrjäytyneet 

ihmiset jäävät usein paitsi tätä tunnetta. He kokevat olevansa ulkopuolisia, ulos sysättyjä, vailla 

osallisuuden kokemusta. Tällainen ei-osallisuus on ihmiselle lamauttava, jopa traumatisoiva 

kokemus. Ihminen perimmältään sosiaalisena olentona haluaa kuulua, olla mukana, kokea 

osallisuutta. Se on yksi hyvän elämän perusedellytyksistä. 

Osallisuus on vahvasti kokemuksellista ja jaettua. Siinä on kysymys syvällisestä, viime kädessä 

identiteettiin ulottuvasta kokemuksesta tai jäsenyyden tunteesta yhteisössä ja mahdollisuudesta 

olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä prosesseissa. Osallisuus merkitsee omakohtaisesta 

sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. 

Osallisuuden lähtökohtana voi pitää yhteisen tietämyksen jakamista.  

Sisäasiainministeriön osallisuushankkeessa osallisuus jaettiin tieto-, suunnittelu-, päätös- ja 

toimintaosallisuuteen. Tieto-osallisuus liittyy kuntalaisten oikeuteen saada tietoa, kuntalaisten 

kuulemiseen ja kyselyihin vastaamiseen. Suunnitteluosallisuus turvaa kuntalaisille oikeuden 

saada tietoa ajankohtaisista hankkeista ja osallistua kunnallisiin suunnitteluprosesseihin. 

Voimaantuminen on 
henkilökohtainen prosessi, 
joka on yhteydessä yksilön 

omaan haluun ja päämäärien 
asettamiseen, omiin 

mahdollisuuksiin 
luottamiseen sekä 

näkemykseen itsestään ja 
tehokkuudestaan. Siihen 

liittyy vahva vastuullisuus 
omasta kehittymisestä sekä 
halu ja kyky toimia tavalla, 
jonka itse tietää ja katsoo 

oikeaksi. 



Päätösosallisuus tarkoittaa palveluiden käyttäjien päätösvaltaa palveluiden tuottamisessa. 

Toimintaosallisuus liitetään kuntalaisten omaan toimintaan elinympäristössään.  

Osallisuuden vastinparina on osattomuus. Se viittaa siihen, että yksilön ei ole osallinen joistakin 

yhteiskunnassa tärkeinä pidetyistä asioista. Ihminen voi olla osaton sosiaalisista suhteista, 

työmarkkinoista, taloudesta tai yhteiskunnan demokraattisesta järjestelmästä.  

Toisen tulkinnan mukaan osallisuus on omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista ja 

vastuun kantamista. Näin tulkittu osallisuus on osallistumista vaativampaa. Se edellyttää 

ihmiseltä suurta aktiivisuutta ja sitoutumista. 

Osallistuminen tarkoittaa mukanaoloa muiden määrittelemässä tilanteessa. Se voidaan ymmärtää 

laajana mukanaolona erilaisissa sosiaalisissa 

aktiviteeteissa, mutta se voidaan käsittää myös 

suppeampana poliittisena osallistumisena. Ainoa 

oikea tapa lienee tulkita osallistuminen 

mahdollisimman laajasti. Sitä voi ilmetä 

työelämässä, kansalaistoiminnassa ja 

yhteiskunnallisessa osanotossa. Osallistumisen 

muotoja voivat olla edustuksellinen, 

projektiorientoitunut tai suora ja avoin.  

Osallistumisessa voidaan nähdä erilaisia asteita ja 

muotoja. Osallistuminen voi tapahtua suunnittelun 

eri vaiheissa, ja sen merkitys voi vaihdella. 

Osallistumiseen sisältyy ajatus kansalaisesta 

aktiivisena subjektina, joka haluaa, osaa ja saa 

toimia välittömänä vaikuttajana itselleen tärkeissä 

yhteiskunnallisissa asioissa.  

Arnsteinin kansalaisosallistumisen 

portaikkomallissa varsinaisia osallistumisen tasoja 

ovat kumppanuus, vallan delegointi ja 

kansalaiskontrolli. Kansalaisosallistumisesta 

voidaan puhua vasta, kun tapahtuu todellinen 

vallan luovuttaminen kansalaisten käsiin ja 

kansalaiset voivat vaikuttaa 

päätöksentekoprosessiin. OECD:n Citizens as 

Partners -ohjelmassa edustuksellisen demokratian 

Osallistumista pidettiin menneinä 
vuosikymmeninä 

kansalaishyveenä. Tämä takasi 
korkeat äänestysprosentit ja 

innokkaan omakohtaisen 
mukanaolon kansalaistoiminnassa. 

Lähestyttäessä viime 
vuosituhannen loppua perinteinen 

osallistuminen laimeni ja muutti 
muotoaan. Osallistuminen on 

nykyisin enemmän mukanaoloa 
muiden rakentamissa tilanteissa 

kuin omakohtaista aktiivista 
vaikuttamista. Tämä näkyy myös 
järjestöosallistumisessa, joka on 
tutkimusten mukaan vähentynyt 

aikaisemmasta. Sen sijaan 
osallistuminen löyhiin, 

vapaamuotoisiin ryhmittymiin on 
lisääntynyt. Toiminnallisen 

osallistumisen sijasta symbolinen 
osallistuminen on vahvistanut 

asemaansa.  

 



rinnalle ja sitä tukemaan tarvittavat uudet osallistumisen muodot jaetaan kolmeen osaan. 

Ensimmäinen on informaatio, toinen konsultaatio, kuten kuuleminen ja neuvonpito, ja kolmas 

osallistuminen, esimerkiksi aloitteiden teko.   

Aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen kautta mahdollistuu vaikuttaminen. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on Suomessa perinteisesti hoidettu edustuksellisen demokratian 

tarjoamin mahdollisuuksin. Myös järjestöllisessä kansalaistoiminnassa edustuksellisuus on ollut 

keskeinen vaikuttamisen muoto. Ruohonjuuritason kansalaistoiminnassa on ollut kuitenkin aina 

mukana suoraa, omakohtaista osallisuutta. 

Edustuksellisen ja järjestöllisen vaikuttamisen rinnalle 

yhä keskeisemmäksi onkin noussut ns. arkielämän 

politiikka, jossa vaikuttaminen tapahtuu 

jokapäiväisissä käytännöissä, esimerkiksi omien 

kulutusvalintojen kautta. Politiikkaa tehdään 

luomuvihannestiskin äärellä. Arkielämän politiikka on 

tehokas vaikuttamiskeino niissä kysymyksissä, joissa ihmiset 

kuluttajina tekevät arvopohjaisia valintoja. Tuotteiden 

valmistajat tai jonkin palvelun tuottajat kuuntelevat 

herkällä korvalla kuluttajia, koska he elävät siitä, että 

ihmiset haluavat ostaa heidän tuotteitaan tai palveluja. 

Kun asiakkaat tekevät ostoboikotin tai muuten vain 

lopettavat kuluttamasta jotakin tuotetta ja palvelua, 

tuottaja joutuu välittömästi reagoimaan asiaan. Fiksu 

tuottaja siirtyy tuottamaan esimerkiksi ekologisempia 

tuotteita tai parantaa asiakaspalvelun laatua, jos tämä 

on kuluttajien viesti. 

Arkielämän politiikan rinnalla uudet nopeasti syntyvät 

liikkeet tai ilmiöt symboloivat tätä postmodernia aikaa. Kaupunginosaliikkeet, 

kaupunginosakirppikset, pop up -ravintolapäivät, siivouspäivä jne. kuvaavat uusia ilmiöitä, joita 

on syntynyt ja joista osa myös kuihtuu nopeasti. Ne henkivät tätä aikaa, jota kuvaa 

nopeatempoisuus, epävirallisuus, yllätyksellisyys ja ruohonjuuritason epävirallinen 

kansalaistoiminta.  

Uusia vaikuttamisen muotoja yhdistää se, että elämän ohjat otetaan omiin käsiin eikä niinkään 

luoteta suurten kollektiivien toimintaan tai valittuihin edustajiin. Liikkeiden ja ilmiöiden 

vahvuus on siinä, että ne reagoivat herkästi ja nopeasti ihmisten mielissä polttaviin kysymyksiin, 

ne käyttävät uudenlaisia menetelmiä (viestintä, toimintatavat, organisoituminen) ja ne 

Yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen keinot ovat 

muuttuneet jopa radikaalisti 
viime vuosina. Kiinnostus 

yhteisiin asioihin ei kanavoidu 
enää samassa määrin 

toimimiseen poliittisissa 
puolueissa kuin aikaisemmin. 
Edustuksellinen demokratia 
potee kansalaisten silmissä 

uskottavuuskriisiä. Eri 
selvitysten mukaan ihmisten 
kokemusmaailmaa vaivaavat 

turhautumisen ja 
voimattomuuden tunnot. 



houkuttelevat ihmisiä mukaan tuoreudellaan ja yllätyksellisyydellään. Ihmisistä on hauskaa ja 

inspiroivaa lähteä mukaan uusiin liikkeisiin ja ilmiöihin.   

Liikkeiden ja ilmiöiden heikkoutena on usein niiden lyhytkestoisuus. Kun ensi huuma on 

kadonnut tai jokin asia saatu julkisuuteen, toiminnan into laantuu. Pitkäkestoisia vaikutuksia on 

hankala saavuttaa, jos toiminta on kovin ex tempore -luonteista. Yhdistys- ja järjestötoiminnan 

suuri etu on siinä, että yhdistykset kykenevät yleensä pitkäjänteiseen ja systemaattiseen 

tekemiseen, mikä tuottaa tuloksia – jos ei heti niin ainakin aikaa myöten.  

Yhdistyksillä ja järjestöillä on paljon opiksi otettavaa uusilta liikkeiltä ja ilmiöiltä. Kyky 

reagoida asioihin nopeasti on nykyaikana tärkeää. Onnistunut vaikuttamistoiminta vaatii usein 

julkisuutta. Sosiaalinen media on erinomainen väline ihmisten tavoittamisessa ja innostamisessa. 

Uusia innokkaita ihmisiä on hyvä saada 

mukaan. Tässä muutama vinkki siitä, miten 

yhdistysten ja järjestöjen kannattaa 

hyödyntää uusien liikkeiden ja ilmiöiden 

kokemuksia. Kadehtia niitä ei kannata, 

koska kaikille löytyy toiminnan tilaa ja 

asioita, joita voi edistää yhteiseksi hyväksi. 

Valtiovarainministeriön teettämän 

selvityksen (8/2000) mukaan Suomessa 

toteutuu kansainvälisessä vertailussa 

niukasti kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 

osallisuus yhteiskuntapoliittisessa 

valmistelutyössä. Julkisissa puheissa ja 

kirjallisuudessa korostetaan suoraa 

vaikuttamista, uusia osallistumismuotoja ja 

kansallisvaltioiden rajojen yli ulottuvaa 

vaikuttamista. Käytäntö kulkee kuitenkin 

paljon puheiden jäljessä, vaikka 

teknologinen kehitys mahdollistaisi 

nykyisin hyvin laajan kansalaisten 

yhteiskunnallisen osallisuuden.  

Kansalaisyhteiskunnan tiettyyn 

voimattomuuteen on varmasti osasyynä 

suomalaisten asennoituminen julkista valtaa ja 

auktoriteetteja kohtaan. Suomalaiset ovat 

instituutioita arvostavia, alamaisuus-ajatteluun edelleen taipuvaisia ihmisiä, joille esivalta ja 

Lähes kolmessakymmenessä 
maassa 14–15-vuotiaiden nuorten 
asenteita tutkinut Civic Education 

Study -tutkimus puhuu karua kieltä 
suomalaisten nuorten 

vaikuttamisen halukkuudesta. 
Suomalaiset nuoret eivät osallistu 

aktiivisesti oppilaskuntatoimintaan, 
hyväntekeväisyyteen tai 

esimerkiksi ihmisoikeus- ja 
ympäristöjärjestöjen toimintaan ja 

arvostavat kansalaistoimintaa 
vähemmän kuin yhdenkään toisen 
maan samanikäiset. Tutkimuksen 

Suomen koordinaattori Sakari 
Suutarinen toteaakin, että nuoret 

oppivat Suomessa jo koulussa, että 
he eivät voi vaikuttaa eikä heidän 
kannata edes yrittää. He luottavat 
vakiintuneisiin yhteiskunnallisiin 

instituutioihin, kuten 
oikeuslaitokseen ja poliisiin, mutta 

eivät koe voivansa itse vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin asioihin.  

 



virallistettu status ovat kunnioitusta herättäviä asioita. Suomalaiset kokevat selvästi 

voimattomuutta vallankäytön suhteen eivätkä ole tottuneet kriittiseen yhteiskunnalliseen 

keskusteluun.  

Yhteisöllisyys, osallistuminen ja osallisuus tuottavat 

yhteisöihin ja yhteiskuntaan sosiaalista pääomaa. 

Luottamus voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: erityiseen 

ja yleistettyyn. Kyse on erityisestä luottamuksesta, kun 

luotamme niihin henkilöihin, jotka ovat eniten 

kaltaisiamme ja jotka tunnemme hyvin. Yleistetty 

luottamus kohdistuu myös tuntemattomiin ihmisiin. Sen 

nojalla uskallamme ottaa enemmän riskejä kuin 

erityisessä luottamuksessa. Yleistetty luottamus lisää 

enemmän sosiaalista pääomaa kuin erityinen.  

Yhteisössä ilmenevä yhteenkuuluvuuden tunne, 

vastavuoroisuus, hyvä tiedonkulku, sosiaaliset taidot, 

monipuoliset ja hyvin toimivat yhteistyöverkostot ja 

erimielisyyksien avoin käsittely vahvistavat sosiaalista 

luottamuspääomaa. Myös tasa-arvo luo sitä, kun taas 

eriarvoisuus tuhoaa. Ylipäänsä hierarkiat vaikeuttavat 

sosiaalisen pääoman kehittymistä. Horisontaalisuus 

rakentaa sosiaalista pääomaa paremmin kuin vertikaalisuus. 

Sosiaalisen pääoman ytimenä oleva luottamuksenarvoisuus koostuu kahdesta elementistä; kyvystä 

sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja vastavuoroisuutta säätelevistä normeista. Tämän mukaisesti on 

karkeasti jaotellen neljänlaisia yhteisöjä: luottamusta ei ole, luottamus perustuu valvontaan, 

luottamus perustuu sopimuksiin ja luottamus perustuu vastavuoroisuuteen.  

Yksilöllistyvässä yhteiskunnassa on jatkuvasti läsnä sekä tuttuihin konteksteihin liittyvä 

systeeminen luottamus että henkilötason luottamus. Nämä kytkeytyvät toinen toisiinsa. 

Henkilötason luottamuksen kehittyminen edellyttää aina tiettyä systeemisen luottamuksen, 

eräänlaisen perusluottamuksen, olemassaoloa: jos ympäröivässä sosiaalisessa maailmassa ei ole 

mitään tuttua ja ennakoitavaa, henkilötason luottamuksen kehittymisellekään ei jää juuri tilaa.  

Vahvinta sosiaalista pääomaa luovat verkostot ja vuorovaikutus, jotka ylittävät sukuun, 

paikallisuuteen, sosiaaliseen asemaan tai yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen ja 

muihin vastaaviin perustuvat rajalinjat. Rajoja ylittävä vuorovaikutus synnyttää yhteiskunnan 

läpäisevää osallisuutta ja luottamusta.  

Sosiaalisella pääomalla 
tarkoitetaan ihmisten 

välisiä yhteyksiä ja 
verkostoja ja niissä 

ilmenevää luottamusta, 
luottamuksenarvoisuutta 

sekä vastavuoroisuutta 
ohjaavia normeja. Ilman 

jäsenten riittävää 
keskinäistä luottamusta 

sosiaaliset verkostot 
joutuvat sekasortoiseen 

tilaan tai hajoavat.   
 



Sosiaalinen pääoma on vahvasti yhteisöllinen asia ja yhteisön ominaisuus, joka ilmenee ihmisten 

välisissä suhteissa. Traditio ja hiljainen tieto kulkeutuvat sosiaalistumisen kautta sukupolvelta 

toiselle, ei hetkessä, vaan pitkän ajan kuluessa, kypsyen ja kasautuen. Sosiaalisen pääoman 

kertymiseen liittyvät näin olennaisena osana historiallinen perspektiivi ja kansakunnan yhteinen 

sivistysperintö ja -pääoma. 

Sosiaalinen pääoma on kasvuteorian mukaisesti inhimillistä pääomaa, joka kasautuu koulutuksen 

ja kokemuksen kautta oppimisen tuloksena. Institutionaalisen teoriasuuntauksen mukaan 

sosiaalinen pääoma kasautuu puolestaan kansalaiskasvatuksen, paikallisen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden edistämisen kautta. Oppiminen, kasvatus ja koulutus ovat 

sosiaalisen pääoman kasaamisen keinoja, eivät niinkään uuden sosiaalisen pääoman luomisen 

välineitä.   

Sosiaalisen pääoman katsotaan vähentyneen kaikissa 

länsimaissa 1960-luvulta lähtien. Syiksi on mainittu 

yhteiskuntarakenteiden voimakas murros, yhteisöjen 

kasvaminen ja hajoaminen, työelämän muutokset, 

kiireen lisääntyminen, kaupungistuminen, 

globalisaation vaikutukset, television ja muun 

sähköisen viihteen tunkeutuminen kotiin jne. 

Suurimmaksi selittäjäksi on kuitenkin katsottu kahden 

viimeisimmän sukupolven keskittyminen enemmän 

itseensä kuin yhteisiin asioihin. Monet tutkijat 

katsovat vallitsevan kulutusyhteiskuntatyypin 

tehneen monista meistä passiivisia kansalaisia, jotka 

myötävaikuttavat vähän sosiaalisen pääoman 

karttumiseen.  

Monimuotoisen kansalaistoiminnan ohella erilainen 

non- ja informaali oppiminen lisäävät sosiaalista 

pääomaa. Kansalaisjärjestöissä sata vuotta tehty opinnollinen sivistystyö opintokerhojen ja 

kurssien muodossa on opettanut ihmisiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen, yhteisöllisyyteen ja 

yhteistyöhön, vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen. Kansalaisten omaehtoinen opintotoiminta 

on myös käytännön opintodemokratiaa, jossa osanottajilla on mahdollisuus ohjata itse oppimista 

ja jossa oppiminen perustuu osaksi osanottajien omiin kokemuksiin. Siinä opitaan samanaikaisesti 

tietoja ja taitoja, kohdataan muita, koetaan asioita yhdessä ja sivistytään. Samalla vuorovaikutus 

lisääntyy ja sosiaalinen luottamuspääoma kasvaa. 

Kansalais- ja järjestötoiminta on 
ollut Suomessa keskeisin tapa 
rakentaa luottamusta, luoda 

vuorovaikutusta, yhteisöllistä 
kiinteyttä ja sosiaalisia verkostoja 

eli lisätä yhteisöjen ja koko 
yhteiskunnan sosiaalista pääomaa 

ja parantaa näin ihmisten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

elämänlaatua. 
Kansalaistoiminnan avulla 
ihmiset tapaavat ja oppivat 

tuntemaan toisiaan ja luottamaan 
toisiinsa. 


