
 
 

 
 

 

 

KUTSU 

Kansalaisjärjestöakatemia 

Kansalaisyhteiskunnan näköaloja ja yhteistyötä 

Aika: perjantai 1.10.2021 klo 9.00-12.00 
Paikka: Tilaisuus järjestetään Teamsillä verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki en-
nen tilaisuutta.  

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, oi-
keusministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen kanssa seuraavan Kansalaisjär-
jestöakatemian Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä, perjantaina 1.10.2021 klo 
9.00-12.00. Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoi-
minnan tuntemusta sekä lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon 
ja järjestötoimijoiden välillä.  

Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoisia alustuksia OECD:n arviointien tuloksista, neljännestä 
sektorista sekä hallinnon ja järjestöjen yhteistyöstä uusilla hyvinvointialueilla sekä osallistumaan 
hallinnon ja järjestöjen yhteisiin dialogeihin ajankohtaisista aiheista. 

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita erityisesti kaikki julkisen hallinnon virkamiehet ja järjes-
töjen edustajat.  

Kansalaisjärjestöakatemiasta luodaan jatkuvaa kansallisten ja alueellisten tapahtumien sarjaa. En-
simmäiset Kansalaisjärjestöakatemiat järjestettiin 1.10.2020 ja 25.3.2021. Aiempien Kansalaisjär-
jestöakatemioiden materiaalit ja yhteenvedot löydät avoimen hallinnon sivuilta. 
 
Tilaisuuteen voi ilmoittautua 24.9. asti tästä linkistä. 

Kutsua saa mielellään levittää. 

Ohjelma 

9.00 Tervetuloa ja avaussanat 
 
9.10 Puheenvuorot: Kansalaisyhteiskunnan näköaloja 

  
OECD:n arvioinnit luottamuksesta ja kansalaisyhteiskunnan tilasta Suomessa  
Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti 

  
Neljäs sektori perinteisen järjestötoiminnan ja hallinnon kirittäjänä  
Maija Faehnle, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE 
  
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö uusilla hyvinvointialueilla  
Anita Hahl-Weckström, hankepäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

https://avoinhallinto.fi/verkostot/kansalaisjarjestoakatemia/
https://link.webropol.com/s/KJ-Akatemia2021
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10.15 Hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteiset dialogit (tauko dialogien keskellä) 

  
1. Hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteiset arvot ja tavoitteet 
2. Hiljaisten äänien, pienten ryhmien ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 
kuuleminen 

3. Miten vanhat ihmiset saadaan osallistumaan ja heidän äänensä kuulumaan? 

4. Kansalaisjärjestöjen ja hallinnon dialogisuus lainvalmistelussa 

5. Vihapuhe esteenä osallisuudelle ja osallistumiselle 

6. Järjestöjen rahoitus ja autonomia 

7. Kuntien ja järjestöjen yhteistyö uusilla hyvinvointialueilla 
 

Dialogit perustuvat tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja niiden tavoitteena on yhteisen ymmärryk-
sen syventäminen. Dialogeissa keskustellaan myös siitä, minkälaisia keinoja ja tapoja järjestöjen ja 
hallinnon vuoropuhelulle on olemassa ja minkälaisia tarvittaisiin lisää. 
  
11.30 Yhteinen loppukeskustelu ja katse tulevaan 
 
12.00 Tilaisuus päättyy 
 

Lisätietoja:  
Onni Pekonen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, onni.pekonen@vm.fi, puh. 0295 530 616 

Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö, katju.holkeri@vm.fi, puh. 0295 530 087 

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää Kansalaisjärjestöakatemiaa yhteis-
työssä seuraavien tahojen kanssa: 

Kansalaisareena 
Marttaliitto 
Näkövammaisten liitto 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 
Suomen Punainen Risti 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI 
Oikeusministeriö 
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