
 
 
 

Kutsu 
Sanoista Tekoihin –  
Julkisen hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöstä kumppanuuteen 
 
Kansalaisjärjestöakatemia 
 
Aika:  maanantaina 13.3.2023 klo 9.00-12.15  

(kahvi ja ständit klo 8.30 alkaen, avoimuuden torin ständit klo 13 saakka) 
 
Paikka:  Helsingin kaupungintalon tapahtumatori, Kaupungintalon aula,  

Pohjoisesplanadi 11-13. Etäosallistumismahdollisuus. 
 

Tule mukaan pohtimaan, keskustelemaan ja ideoimaan julkisen hallinnon ja kansalaisjärjestöjen 
yhteiseen kohtaamiseen kansalaisjärjestöakatemiaan. 

Kansalaisjärjestöakatemiassa 13.3.2022 katsomme kohti kansalaisjärjestöjen ja hallinnon 
kumppanuuden syventämistä käytännön konkreettisilla teoilla. 

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki ministeriöiden, valtionhallinnon ja kaupungin 
virkamiehet sekä järjestöjen edustajat. 

Voit ilmoittautua tapahtumaan keskiviikkoon 8.3. klo 16 mennessä Webropolissa tästä linkistä 

Kutsua saa mielellään jakaa eteenpäin. 
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Ohjelma 13.3.2023 

8.30 Kahvitarjoilu ja ständit avautuvat 

9.00 TILAISUUDEN AVAUS – Daniel Sazonov, apulaispormestari, Helsingin kaupunki 

9.10 AVAUSKESKUSTELU – Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus  

Mitä osiolla tavoitellaan: 
Olemme tilanteessa, jossa hallinnon rakenteet järjestyvät uudelleen ja yhteistyömme muuttuu. 
Lisäksi maailmassa tapahtuu yllättäviä ja epävarmuutta luovia asioita. Tarvitsemme käytännön 
toimia kansalaisjärjestöjen ja hallinnon kumppanuuden toteuttamiseen (myös kansainvälisesti). 
Kristiina ja Susanna keskustelevat aiheesta kolmen väitteen avulla. 

Keskustelijat: 

- Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti,  
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANE:n puheenjohtaja  

- Susanna Huovinen, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö 

9.40 ISOSTA KUVASTA ERI KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIIN – Näkökulmia julkisen hallinnon ja 
kansalaisjärjestöjen kumppanuudesta 

Mitä osiolla tavoitellaan: 
Käytännön näkökulmia kumppanuuden edistämiseen tarjoavat hyvinvointialue, kunnat, valtio ja 
järjestöt. Keskusteluun toivotaan käytäntöä, tapausesimerkkejä ja ajatuksia siitä, mitä ovat 
konkreettiset uudet toimintatavat – tai mistä toimintatavoista voisimme luopua? Myös rakentava 
kritiikki ja ratkaisuehdotukset sekä kipukohdista keskustelu on tervetullutta. Tavoite on saada 
toimintakulttuuria tulevaan hallituskauteen. 

Puheenvuoro: 

- Timo Aronkytö, Vantaa-Keravan hyvinvointialueen johtaja 

Yhteinen keskustelu ja fasilitoijan loppusanat: 

- Timo Aronkytö, Vantaa-Keravan hyvinvointialueen johtaja 
- Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki 
- Sari Aalto-Matturi, Toiminnanjohtaja, Mieli ry 
- Sami Niemi, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
- Tarja Satuli-Kukkonen, kehittämispäällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

 
- Fasilitaattorina: Pauliina Parhiala, päällikkö, Suomen lähetysseura  

10.30 OPITAAN YHDESSÄ – Tapausesimerkkien hyvät ja haastavat käytännöt ja kokemukset  

Mitä osiolla tavoitellaan: 
Opitaan yhdessä ja jaetaan vinkkejä kumppanuuden edistämiseen kolmen tapausesimerkin avulla. 
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11.00 Osallistamista aamupäivän osioon Mentimeterillä 

Mitä osiolla tavoitellaan: 
Jaetaan ajatuksia aamun keskustelusta ja virittäydytään tauon ja työpajojen kohtaamisiin.  

11.10 OULUN MAINOS ALUEELLISESTA AKATEMIASTA (mainosvideon ensiesitys) 

11.15 LYHYT TAUKO ja kevyttä suolaista tarjoilua 

11.25 TYÖPAJAT LÄSNÄ JA ETÄNÄ 

Mitä osiolla tavoitellaan: 
Tavoitteena on hakea yhteistä ymmärrystä siitä, mitä konkreettiset (uudet) toimintatavat voisivat 
olla ja mistä toimintatavoista olisi syytä luopua. Tieto jaetaan tilaisuuden jälkeen kaikkien 
hyödynnettäväksi. 

Läsnäosallistujat: 

Ota kuppi kuumaa ja kootaan työpajoina aamun aikana kuullusta ja omista kokemuksista nousevat 
hyvät käytännöt ja suositukset fläppitaululle pienissä ryhmissä. Valitaan ryhmissä TOP 3 -
suositukset. Päivän vetäjä purkaa: vain muutamia ajatuksia nostetaan esille. Kaikkea ei tarvitse 
raportoida tilaisuudessa. Yhteenveto julkaistaan kaikkien hyödynnettäväksi osoitteessa: 
https://avoinhallinto.fi/verkostot/kansalaisjarjestoakatemia/. 

Etäosallistujat: 

Kootaan ns. yksintyönä kirjoittamalla aamun aikana kuullusta ja omista kokemuksista nousevat 
hyvät käytännöt ja suositukset Padlet-pohjaan, johon pääset striimin chat-kentässä olevan linkin 
avulla. Keskustelua voi käydä myös chat-kentässä. 

12.00 YHTEENVETO/LOPPUSANA 

12.15 Tilaisuus päättyy (ständit avoinna klo 13 saakka) 

KANSALAISJÄRJESTÖAKATEMIAN YHTEYDESSÄ VOIT TUTUSTUA AVOIMUUDEN INFOTORIIN  

Ständit avoinna 8.30-13.00 ja mukana ovat: 

- Avoin hallinto -tiimi ja V toimintaohjelman ideointilakana 
- OM:n demokratia- ja avoimuustyö 
- Kansalliset dialogit 
- Valtionavustukset  
- CERV-rahoitus 
- Kotimaisten kielten keskus KOTUS  
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK 
- SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry 
- Kansalaisjärjestöakatemian suunnittelutiimi 
- Alueellisen kansalaisjärjestöakatemian sparraajat 

Aiempien Kansalaisjärjestöakatemioiden yhteenvedot löytyvät avoimen hallinnon internetsivuilta. 
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Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää Kansalaisjärjestöakatemiaa 
yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: 

Helsingin kaupunki (kevään 2023 tapahtuman kumppani) 
Kansalaisareena 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Marttaliitto 
Näkövammaisten liitto 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 
Suomen Punainen Risti 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI 
Oikeusministeriö 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 

 

 

 
 


