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K
irjan otsikko sisältää vahvoja latauksia. Me haluamme

kaikki elää merkityksellistä elämää. Sellaista voi elää per-

heen ja kodin piirissä, ystävien kesken tai työelämässä.

Kansalaistoiminta tarjoaa myös erinomaisia paikkoja osallistua

ja toimia tavalla, joka tuntuu, sykähdyttää ja josta riittää kerrotta-

vaa ja muisteltavaa.

Kansalaistoiminnassa on voimavaroja, joita ei vielä täysin tie-

dosteta ja käytetä hyväksi. Suomi on järjestöjen ja vapaaehtois-

toiminnan luvattu maa, mutta kansalaistoiminta ei ole saavuttanut

asemaa, joka sille yhteiskuntapoliittisessa kokonaisuudessa kuuluu.

Teos etsii kansalaistoimintaan kätkettyä aarretta, nostaa sitä

esiin ja paneutuu sen kehittämiseen. Kirjan punaisena lankana on

näkemys, että kansalaistoiminta on tärkeää yksilöille, yhteisöille ja

koko yhteiskunnalle ja että sitä pitää kehittää sen omista lähtö-

kohdista käsin. Kirjan kirjoittajat ovat kokeneita ja tunnettuja

kansalaistoiminnan tekijöitä, vaikuttajia ja kehittäjiä. He tunnista-

vat kansalaistoiminnan kehittämisen tarpeen ja näkevät uudista-

misen mahdollisena. Tulevaisuudenkuvana on, että kansalaistoi-

minta on jatkossa entistä sisältörikkaampaa, merkityksellisem-

pää ja arvostetumpaa.

Kirjan viesti on suunnattu ennen muuta kansalais- ja järjestö-

toimijoille. Kirjoittajien toiveena on, että teksti kuluisi myös po-

liittisten päättäjien, virkamiesten ja mikseipä yritysjohtajienkin kä-

sissä; onhan kansalaistoiminta keskeinen osa suomalaista yhteis-

kuntaa. Ilman sitä Suomi ei olisi Suomi, ei kansalaisten yhteiskunta

eikä todellinen hyvinvointiyhteiskunta.

Teos on kirjoitettu keskustelun avaukseksi ja/tai jatkumoksi.

Se haastaa toivottavasti muita henkilöitä väittämään vastaan tai

jatkamaan teemojen kehittelyä. Meidän kanssamme saa olla eri

mieltä. Me emme pelkää dialogia, vaan toivomme sitä. Vain näin

kansalaistoiminta ja sitä kautta suomalainen yhteiskunta kehittyy,

vuoropuheluna erilaisten näkemysten kesken.

Kirja koostuu neljästätoista artikkelista. Liikkeelle lähdetään

kansalaisyhteiskunnan sfääristä, johon kansalaistoiminta kuuluu.

Aaro Harju tarkastelee artikkelissaan kansalaisyhteiskunnan ase-

maa ja roolia suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen suhdetta julki-

seen ja yksityiseen sektoriin. Aaro Harju nostaa vahvasti esille

kansalaisyhteiskunnan merkityksen ihmisille ja koko suomalaisel-

le yhteiskunnalle. Lisäksi Aaro Harju esittää seitsemän kohdan

ohjelman asioista, joihin kansalaistoimijoiden kannattaisi panos-

taa tulevina vuosina, jotta kansalaistoiminta säilyttäisi kiinnosta-

vuutensa kansalaisten keskuudessa.
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Vivan Storlund käsittelee omassa artikkelissaan hyvän elämän

edellytyksiä ja kansalaisyhteiskuntaa vastavoimana kvartaalitalou-

delle. Storlundin mukaan olisi paikallaan Aristoteleen tavoin kat-

soa ympärillemme, tehdä havaintoja ja miettiä, mikä estää meitä,

ei ainoastaan nauttimasta hyvästä elämästä, mutta myös puhumasta

siitä vakuuttavalla tavalla ja toimimasta hyvän elämän puolesta.

Suomalainen yhteiskunta on murrosvaiheessa. Tämän mur-

roksen keskellä toimivat myös kansalaisaktiivit. Markku Pullinen

tarkastelee paradigmamuutosta ja sen merkitystä kansalaistoimin-

nalle. Hän kysyy: Olemmeko hereillä, havaitsemmeko huomion

suunnan muutostarpeen ajoissa ja pystymmekö uudistamaan jär-

jestöjen rakenteita ja toimintatapoja näkökulmamuutosta vastaa-

vaksi? Markku Pullinen toteaa, että voimavarat ovat siellä, missä

on huomio. Kaikkeen merkittäväksi koettavaan löytyy aikaa, re-

sursseja ja hyviä toimintatapoja.

Atso Juote kuvaa artikkelissaan kansalaisjärjestöjen kehittämi-

sen haasteita. Pyrkimys näennäiseen tehokkuuteen, yksinkertai-

suuteen ja järkiperäisyyteen on uhka kansalaistoiminnalle. Salatut

voimavarat kannattaa ottaa käyttöön, moniäänisyys on järkevää

hyödyntää, monimutkaistakin voi kehittää. ”Kehittämisen edel-

lytyksenä on, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus osallistua

ja että heillä on mahdollisuus kasvattaa ymmärrystään omista ja

muiden vaikuttumista. Onnistunut kehittämistyö on sekä osallis-

tavaa että sivistävää.”

Teoksessa on kolme artikkelia, joka käsittelevät sivistystä, op-

pimista ja koulutusta eri näkökulmista. Seppo Niemelä pureutuu

peruskysymykseen; ilman demokratiaa ei ole vapaata kansalais-

toimintaa eikä mahdollisuutta monipuoliseen oppimiseen ja kan-

salaisena kasvamiseen. Seppo Niemelä tiivistää oleellisiksi oppi-

mistavoitteiksi demokraattisessa yhteiskunnassa persoonallisuu-

den kehittämisen, avoimuuden oppimiseen ja kansalaiseksi

kasvamisen. Kansalaiskasvatuksessa hän erottaa kolme näkökul-

maa: kansalaistaitojen oppiminen sekä kansalaistoiminnassa ja kan-

salaisvaikuttamisessa tarvittava oppiminen.

Jaakko Rantala käsittelee artikkelissaan oppimista järjestötoi-

minnan kontekstissa: vuorovaikutuksellista yhdessä oppimista

sukulaissielujen parissa, tekemällä oppimista, havahtumista, in-

nostumista, pyrkimystä hyvään elämään. Jaakko Rantalan mie-

lestä kansalaistoiminta tarjoaa erilaisen oppimisympäristön, mutta

juuri sen vuoksi vaikuttavan.

Juha Heikkala paneutuu järjestömuotoisen kansalaistoimin-

nan koulutukseen ennen muuta työntekijöiden näkökulmasta. Hän
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korostaa kouluttautumisen tärkeyttä, asioiden tekemistä entistä

fiksummin. Juha Heikkalan mukaan koulutus on investointi tule-

vaisuuteen myös järjestötyössä. Hän kysyykin hyvin: kenellä on

varaa olla kouluttamatta.

Elämme media-, informaatio- ja markkinointiyhteiskunnas-

sa. Eila Ruuskanen-Himma pohtii koirasymboliikan avittamana jär-

jestöllistä viestintää. Hänen mukaansa kansalaistoimijat joutuvat

elämään median kanssa ja sen kanssa myös kannattaa elää, koska

media palvelee kansalaistoiminnan asiaa: ääni kuuluu ja kuvaa

näkyy. Eila Ruuskanen-Himma antaa artikkelissaan hyviä käytän-

nön ohjeita järjestöjen mediaviestintään.

Jos on viestintä haastavaa nykyaikana, vielä vieraampaa on

monille kansalaistoimijoille järjestötoiminnan markkinointi. Kuu-

luuko se kansalaistoimintaan? Onko eettisesti oikein aktiivisesti

tuoda asiaamme esille ja lähestyä eri intressitahoja? Voiko kansa-

laistoiminnassa puhua asiakkuudesta? Kari Hämäläinen tarttuu

härkää sarvista ja toteaa pelottomasti omassa artikkelissaan, että

kansalaistoimijoiden kannattaa markkinoida itseään ja toimintaansa.

Järjestöt ovat keskeisiä vaikuttamisen paikkoja suomalaisessa

yhteiskunnassa. Sari Kuvaja käsittelee artikkelissaan aktivismia ja

uusien yhteiskunnallisten liikkeiden tarjoamaa mahdollisuutta ih-

misille vaikuttaa uudella tavalla. Hänen mukaansa tätä tarvitaan

perinteisen järjestövaikuttamisen rinnalla. Hän toteaa samalla, että

uudet liikkeet ja uudenlainen toimintatapa haastavat perinteisen

järjestöllisen toiminnan uudistumaan.

Riitta Särkelä analysoi puolestaan kansalaisjärjestöjä vaikutta-

misen väylinä. Järjestöjen johtajat ja aktiiviset jäsenet vaikuttavat,

mutta myös järjestöihin vaikutetaan. Riitta Särkelän mukaan vai-

kuttamistoiminnan merkitys on lisääntynyt järjestöjen toiminnal-

lisessa kokonaisuudessa. Valtakunnallinen edunvalvonta EU:n

kilpailupolitiikan puristuksessa ja paikallinen vaikuttaminen kun-

tien ostopalvelujen lisääntyessä ovat korostaneet vaikuttamisen

tärkeyttä. Riitta Särkelä esittää artikkelissaan myös tärkeän kysy-

myksen: Ovatko järjestöt Suomessa hyriseviä sylikoiria vai välit-

tyykö niiden kautta aito ihmisen ääni?

Järjestöjohtaminen on eräiltä osin haastavampaa kuin yritys-

johtaminen. Kirsti Vaalikivi pureutuu artikkelissaan järjestöjohta-

misen kasvaviin vaateisiin. Hän kuvaa niitä ympäröivän yhteis-

kunnan muutostekijöitä, jotka vaativat järjestöllisen johtamisen

uudistamista. Kirsti Vaalikiven mukaan järjestöissä on vierastettu

sanaa johtaminen ja puhuttu mieluimmin järjestödemokratiasta.

Hän toteaa kuitenkin, että johtamista ja vallankäyttöä tapahtuu
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jokaisessa organisaatiossa. ”On parempi, että tiedetään mitä, miksi

ja miten johdetaan”. Johtaminen on onnistumisen olennainen

tekijä – myös järjestöissä.

Kansalaistoiminta lepää vapaaehtoisuuden varassa. Anne Bir-

gitta Yeung analysoi uusimpia tutkimustuloksia siitä, millä perus-

teella ihmiset sitoutuvat vapaaehtoistoimintaan. Anne Birgitta

Yeungin mukaan ”vapaaehtoistoimintaan lähtemisen syissä pai-

nottuu vahvasti itselle saaminen, mutta myös antaminen, jatku-

vuuden etsintä sekä läheisyyden kaipuu. Huomattavasti vähem-

män haetaan etäisyyttä, toiminnallisuutta sinänsä tai pohdinnan ja

toiminnan kytköksiä.”

Artikkelisarjan päättää Eero Voutilainen kohtaamisen filosofi-

aan. Hänen mukaansa ihmisillä on aito kaipuu toisten luo. Näen-

näistapaamisten sijasta tarvitsemme ihmisten aitoa kohtaamista,

vuorovaikutusta ja välittämistä. ”Yhteisö, jossa ihmiset eivät koh-

taa, jättää käyttämättä valtaosan voimavaroistaan, erityisesti hil-

jaisesta tiedosta, jolla on ratkaiseva merkitys toiminnan tuloksel-

lisuuden kannalta. Kohtaava yhteisö on ilmapiiriltään terve, tu-

lostietoisuudeltaan selkeä ja voimavarojensa laadukkaaseen

käyttöön motivoitunut.” ”Kohtaamisen vuorovaikutuksessa

olemme sekä antajina että vastaanottajina.”

Kirjan lopussa on liitteenä Aaro Harjun kirjoittama suppea

kansalais- ja järjestötoiminnan historia niille lukijoille, joita kiin-

nostaa tietää, miten toiminta on saanut Suomessa alkunsa, mitkä

ovat olleet suuria taitekohtia kansalais- ja järjestötoiminnan his-

toriassa ja miten toiminta on nivoutunut Suomen historian tär-

keisiin vaiheisiin.

Kukin kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä. Vaikka kir-

joittajien perusviesti on yhteinen, jokaisella on oma näkökulma

ja erilaisia painotuksia kansalaistoiminnan eetoksesta. Toivotta-

vasti kirja on juuri näkemyksellisyydessään ajatuksia herättävä ja

itse kutakin jatkopohdintoihin kannustava.

Innostavia lukuhetkiä kansalaistoiminnan tulevaisuuden ja sen

kehittämishaasteiden parissa.

Vantaalla 30.10.2006

Aaro Harju

E
s
ip

u
h
e

Kirjan tilaukset: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi

elli.kekalainen@kansalaisfoorumi.fi

(09) 5840 6255, 045 657 7359

tai www.kansalaisfoorumi.fi
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Hyvä elämä
– vastavoima kvartaalitaloudelle

Vivan Storlund
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S
osiaalinen pääoma on noussut kiinnostuksen kohteeksi vii-

meisten vuosien aikana. Kun puhutaan sosiaalisesta pää-

omasta, eikö perimmiltään ole kysymys hyvästä elämästä?

Ei liene pelkkä sattuma, että sosiaalinen pääoma on niin ajan-

kohtainen käsite tänään. Se on noussut esille yhteiskuntamuutos-

ten, globalisaation ja kvartaalitalouden myötä. Tässä on siis kysy-

mys kahdesta vastakkaisesta suuntauksesta, jotka tulisi sovittaa

yhteen sekä käsitteellisellä että käytännön tasolla.

Käsitteellisellä tasolla näiden kahden suuntauksen yhteenso-

vittaminen on itse asiassa tehty jo kauan sitten, mutta se tuntuu

unohtuneen. Se on Aristoteleen käsialaa. Hän nimittäin huomasi,

että varallisuuteen suhtauduttiin erittelemättömällä tavalla. Ha-

vaintojen mestarina Aristoteles näki, että varallisuutta on kah-

denlaista; toisaalta sitä mitä tarvitaan kotitaloudessa hyvää elä-

mää varten ja toisaalta varallisuutta, jota akkumuloidaan itsetar-

koituksena.

Aristoteleen mukaan valtion perimmäinen päämäärä on tur-

vata hyvä elämä. Se on monessa suhteessa meille vieras käsite.

Jos etsimme valtion päämäärää suomalaisessa yhteiskunnassa, se

löytynee perustuslain ensimmäisestä pykälästä, jossa puhutaan ih-

misarvosta, vapaudesta, oikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta.

Jollain tasolla ne toiminevat meille kriteereinä hyvästä elämästä.

Minkä takia niin vaikeata?

Tuntuu siltä, että meille tuottaa vaikeuksia puhua luontevasti hy-

västä elämästä. Eikö se kuitenkin ole jotain mitä jokainen haluaa?

Tässä muutama poiminta takapeilistä, mikä valottanee tilannetta.

Kristinuskossa ilo, nautinto ja uteliaisuus on liitetty vanhastaan

helposti syntiin – paratiisi ja omena. Lisäksi kuuluu vielä tänään

ääni Vanhasta testamentista: ”Otsasi hiessä Sinun pitää leipäsi syö-

män”. Ihmisiä on opetettu kauan elämään kurissa ja Herran nuh-

teessa.

Myöhemmin tulivat klassiset taloustieteilijät kertomaan niuk-

kuudesta. Max Weber kertoi meille protestanttisesta etiikasta, joka

oli tehnyt Aristoteleen kuvaamasta varallisuuden itseisarvoisesta

akkumuloimisesta hyveen. Aristoteleella ei ollut uskontoomme

liittyvän ajatusmaailman rasitetta, mutta meillä on.

James Truslow Adams (1929, 289) tarjoaa kiinnostavan ha-

vainnon protestanttisesta etiikasta kirjassaan ”Our Business Civi-
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lization”. Tarkasteltuaan amerikkalaista businesskulttuuria hän

päättää analyysinsa luvulla ”The Art of Living”, jossa hän pohtii

hyvän elämän problematiikka. Hän huomauttaa, että kun mat-

kustaa maailmalla testatakseen elämän kohokohtia New Yorkis-

sa, Washingtonissa, Lontoossa, Pariisissa, Prahassa tai Wienissä,

ei voi olla hämmästelemättä miten eri tavalla eri kansat suhtautu-

vat taidoista vaikeimpaan, elämäntaitoon – ”the art of living”.

Adams toteaa, että Amerikassa useimmat ihmiset eivät edes tie-

dosta sellaisen taidon olemassaoloa. Hänen mielestään ei ole vailla

merkitystä se, että eurooppalaiset käyttävät ilmaisua ”the art of

living”, kun taas Amerikassa se tehdään ilmaisulla ”business of

life” – jos yleensä asiasta puhutaan.

Adamsin mielestä elämäntaidon kulttuuri on Euroopassa sy-

vemmällä kuin USA:ssa. Eikö meidän olisi syytä viljellä elämän-

taitoa vastavoimana neoliberalistiselle kulttuurille?

Päivityksen aika

Aristoteleen tavoin olisi paikallaan katsoa ympärille, tehdä ha-

vaintoja ja miettiä, mikä estää meitä ei ainoastaan nauttimasta

hyvästä elämästä vaan myös puhumasta siitä vakuuttavalla taval-

la. Niukkuudesta se ei ainakaan voi johtua. Meillä on tänä päivä-

nä niin tehokkaat tuotantovälineet, että yhä pienempi määrä ih-

misiä tarvitaan perustarpeiden tuottamiseen ja niiden ohella kaik-

keen muuhun enemmän tai vähemmän hyödylliseen. Jos meillä

rikkaissa maissa on tänä päivänä ongelma, se on lähinnä runsau-

den pula. Ja silti hyvä elämä ei käsitteenä luonnistu, nyt kun siihen

olisi todella mahdollisuus.

Jotta voisimme hyödyntää kaikkia niitä mahdollisuuksia, joi-

ta tämän päivän olosuhteet ja tehokas tieto- ja kommunikaatio-

tekniikka tarjoavat, olisi syytä Aristoteleen tavoin tarkkailla maa-

ilmaa ja päivittää mentaalista käyttöjärjestelmäämme tämän päi-

vän oloja vastaavaksi. Tämän askeleen jälkeen on helpompi tarttua

niihin mahdollisuuksiin, jotka vain odottavat tekijäänsä.

Tutkijat Calderon ja Lasegna ovat osuvasti kiteyttäneet yh-

teiskuntamuutoksesta johtuvan haasteemme kysymykseen: mi-

ten yhtaikaa globalisoituvassa ja pirstoutuvassa maailmassa yh-

distää uusi teknologia ja kollektiivinen muisto, universaalinen tie-

to ja yhteisöllisyyden kulttuuri, järki ja intohimo. Sosiaalisen

pääoman keskeisen rekvisiitan – identiteetin yhteisöllisyyden ja
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luovuuden edistämisen – tulee sisältyä vastaukseen. Tunnetusti

kansalaisyhteiskunta on se yhteiskuntasektori, joka tarjoaa maa-

perän sosiaalisen pääoman karttumiselle, kun taas kulttuuri ja tai-

de, itseisarvonsa ohella, ovat tässä kohdin tärkeitä välineitä.

Aaro Harju (2003, 41) on osuvasti kuvannut kansalaisyhteis-

kunnan luonnetta seuraavasti: ”Kansalaistoiminnan voima on siinä,

että se lähtee kansalaisten omasta halusta ja tarpeesta toimia oman

ja läheisten elämänlaadun turvaamiseksi ja parantamiseksi. Kan-

salaistoiminnan oikeutusta ei voi kyseenalaistaa kyseenalaistamatta

ihmisten oikeutta tavoitella hyvää elämää itselleen, läheisilleen ja

yhteisölleen.”

Ongelmien paikantaminen

Perustuslaki on hyvä mittapuu evaluoida ja uudelleen arvioida

käytäntöjä ja katsantokantoja. Perustuslain toisessa pykälässä to-

detaan, että valta kuuluu Suomen kansalle. Tosin valta edustuk-

sellisen demokratian tavoin toteutuu edustajien kautta. Näinhän

se on, mutta samassa pykälässä todetaan myös: ”Kansanvaltaan

sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elin-

ympäristönsä kehittämiseen.” Minkä takia puhumme sitten kol-

mannesta sektorista, kun valta kuuluu kansalaisille? Eikö edusta-

jiemme tulisi edustaa jotain toista sektoria, koska heidän valtansa

perustuu meidän valtuutukseemme?

Historia valottaa tätä kysymystä, koska julkiset struktuurim-

me eivät juonna juuriansa esikuvasta, eli antiikin Kreikasta, vaan

muualta. On aiheellista miettiä, minkä vuoksi kesti noin 2 500

vuotta ennen kuin pohjoinen hemisfääri oli valmis demokraatti-

selle hallitusmuodolle. Näiden noin 2 500 vuoden aikana ehti

tapahtua paljon, mikä on lyönyt leimansa kollektiiviseen muis-

tiimme. Tapahtumat juontavat juurensa pitkältä, kuten 1100-lu-

vulta, jolloin suomalaisia käännytettiin kristinuskoon. Silloin meillä

ei ollut vielä muiden Pohjoismaiden tavoin omaa ”kansanedus-

tusta”, josta ammentaa kansallista identiteettiä. Sen sijaan olem-

me vajaan vuosituhannen ajan tottuneet olemaan alamaisia kir-

kolle, Ruotsille ja Venäjälle. Missä me nyt olemme noin 100 vuo-

den demokratian jälkeen? Kuvan täydentämiseksi tulee vielä

aikaisempiin kontrollilähteisiin lisätä uudempina kontrollitasoina

teolliseen työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvä kontrolli sekä nuo-

rimpana tulokkaana projektitaloudesta juontuva kontrolli.
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Me suomalaiset elämme vielä edellisten vallanpitäjien hallin-

tokulttuurien mainingeissa. Huvittavana esimerkkinä tästä on yh-

distysrekisteri, joka tsaarin kontrollin jatkeena on väline tarkkailla

mitä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu. On maita, jotka ovat pär-

jänneet hyvin ilman yhdistysrekisteriä, Euroopasta esimerkkeinä

Ruotsi, Norja ja Malta tai Latinalaisen Amerikan maat.

Kuka kontrolloi ketä ja minkä takia?

Edustuksellisessa demokratiassa kansalaisten intressissä on kont-

rolloida edustajiansa. Mutta miten on käytännössä? Kuka kont-

rolloi ketä ja minkä takia? Tässä meidän olisi syytä kriittisesti ar-

vioida eri järjestelmiä ja käytäntöjä ja katsoa myös itseämme

peilistä; missä määrin alistumme turhaan kontrolliin tai syyllis-

tymme itse toisten kontrolloimiseen vaikka siihen ei ole varsi-

naista aihetta? Olisi syytä kysyä peikkohahmojen tavoin ”Miks-

vai hää sillai tekkee?”, ”Miksvai noinikkää, noinikkää?”, kuten

Astrid Lindgren kirjassaan Ronja Ryövärintytär.

Tässä yhteydessä tulisi myös pitää mielessä, että veronmaksa-

jien kautta ylläpidetään niitä järjestelmiä, jotka meitä ympäröivät

ja kontrolloivat. Onko siinä mitään järkeä, että se raha joka kaut-

tamme tulee valtion ja kuntien budjetteihin käytetään meidän

kontrolloimiseemme, milloin missäkin muodossa? Kontrolliin

menevän rahan voisimme kansalaisyhteiskunnassa käyttää paljon

rationaalisemmin elämän laadun parantamiseen ja sosiaalisen

pääoman kartuttamiseen, jota nyt peräänkuulutetaan ja josta kaikki

hyötyisivät. Todellinen win-win-asetelma.

Tilaa luovuudelle

Yksi indikaattori mullistavista yhteiskuntamuutoksista on taiteen

ja kulttuurityön räjähdysmäinen kasvu viimeisten vuosikymme-

nien aikana. Se on osoitus siitä vapautuneesta luovasta energias-

ta, jolle tämän päivän teknologinen yhteiskunta tarjoaa tilan. Vuo-

sien 1970–1995 aikana taiteilijoiden määrä kasvoi Suomessa 127

prosentilla. Kiinnostavaa on, että kasvu oli suurin perinteisten

taiteilijaryhmien ulkopuolella. Tilastoissa ryhmä ”muut taide- ja

viihdealan työntekijät” oli kasvanut 349 prosentilla. (Karhunen

2002, 3) Tämä jos jokin kuvaa niitä valtavia muutoksia ja muut-
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tuneita työn ja elämisen muotoja, jotka siirtyminen teollisuusval-

taisesta työelämästä tietotekniseen on tuonut mukanaan.

Taiteen ja kulttuurin tavoin kansalaisyhteiskunnassakin nou-

see keskeiseksi kysymykseksi toiminnan autonomia, toisin sanoen

missä määrin annetaan tilaa spontaanisti syntyvälle toiminnalle

sen sijaan että annetaan vanhan kontrollimentaliteetin tukahdut-

taa tai peräti estää hyvää elämää edistävää toimintaa. Richard

Florida on kirjassaan ”The Raise of the Creative Class” kuvan-

nut sitä, miten fordilaisista isoista organisaatioista juontuva kont-

rollimentaliteetti on tänään omiaan tukahduttamaan luovuutta.

Fordilainen komento- ja kontrollibyrokratia on tunkeutunut myös

sektoreille, mihin se ei kuulu, kuten julkisen sektorin eri hallinto-

haaroihin. Florida kiteyttää fordilaisen mentaliteetin komentoon

”työskentele, älä ajattele”.

Viime aikoina on ollut havaittavissa luovuuden vähentymistä

työelämässä. Tutkijoiden mukaan syy tähän piilee työkulttuuris-

sa, jossa ei anneta tilaa työntekijöiden luovuudelle. Kvartaalitalo-

us lienee yksi selittävä tekijä tälle trendille.

Yhteiskuntakeskustelussa luovuudelle on pitkälti annettu väli-

neellistä arvoa, jossa korostetaan taiteen ja kulttuurin markkina-

potentiaalia, kun taas keskustelu taiteen ja kulttuurin itseisarvosta

on jäänyt taka-alalle. Luovuus on tärkeä taloudellisen menestyk-

sen väline, kuten Florida on hyvin osoittanut, mutta hän painot-

taa myös sitä, että luovuuden mahdollisuus tulisi laajentaa kaikil-

le, jotta voidaan kaventaa yhteiskuntamuutoksen mukanaan tuo-

maa sosiaalista kuilua. Florida (2002, 321) toteaa, että jos luovuus
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on menestyksen avain ja jos jätämme hyödyntämättä työväen-

luokkaan ja palvelevaan luokkaan kuuluvien suurten ammatti-

ryhmien luovuuden, se merkitsee resurssien haaskaamista. Tämä

pätee luonnollisesti myös traditionaalisen työelämän ulkopuolel-

le jääviin ihmisryhmiin. On myös syytä muistaa se tosiasia, että

työelämän ulkopuolelle jääneet ovat pitkälti joutuneet viimeisten

vuosikymmenien yhteiskuntamuutosten maksumiehiksi ja -nai-

siksi.

Floridalle myös kansalaisyhteiskunta on tärkeä toiminnan aree-

na. Hän on sitä mieltä, että jollemme luo kansalaistoiminnalle

uusia tämän päivän oloja vastaavia muotoja, yhteiskunnassa syn-

tyy tyhjiö. Uudella luovalla luokalla on Floridan mielestä sekä

taloudellinen intressi että moraalinen imperatiivi vähentää luok-

kaeroja. Tämän ei tulisi tapahtua hyväntekeväisyyden muodossa

tai valtiollisin tulonsiirroin vaan hyödyntämällä ihmisten luovuutta

ja varmistumalla siitä, että kaikki integroituvat luovaan talouteen.

Hän tekee sen tärkeän havainnon, että tässä yhtyvät sekä ihmisar-

vo että taloudelliset motiivit. (Florida 2002, 321)

Miten mahdollistaa hyvä elämä?

Vastaus on ”järjestelykysymys”

Olemme suurten talkoiden edessä, joissa monien eri tahojen tu-

lisi arvioida nykyisiä järjestelmiä ja käytäntöjä uudelleen. Lähtö-

kohtaisesti ei tulisi sulkea pois mitään vaihtoehtoa, kuten hyvän-

tekeväisyyttä tai tulonsiirtoja. Ratkaisevaa on missä hengessä ja

millä tavoin niitä käytetään.

Evästykseksi näihin talkoisiin haluan jakaa ranskalaisilta oppi-

mani hyödyllisen lähestymistavan tämäntapaisiin haasteisiin. Rans-

kalaisilla on nimittäin tapana erottaa periaatekysymykset ja pel-

kästään järjestelykysymykset toisistaan.

Suomessa periaatteet ovat aika lailla kohdallaan. Perustuslain

ensimmäisen pykälän mainitsemat ihmisarvo, vapaus, oikeudet

ja oikeudenmukaisuus tarjoavat periaatteen tasolla hyvät eväät

edistää hyvää elämää. Miten se tehdään, se on sitten järjestelyky-

symys. Tässä kansalaisyhteiskunnalla on erityisen tärkeä asema,

koska monet innovaatiot ja uudet toimintatavat ovat syntyneet

nimenomaan kansalaisyhteiskunnassa. Siinäkään ei olisi toki mi-

tään pahaa, jos myös liike-elämä ja julkinen sektori lähtisivät

mukaan kisaan hyvän elämän edistämisestä.



33

Lähteet

Adams, James Tuslow, Our Business Civilization. Some Aspects of

American Culture. Boni Books. USA 1929.

Florida, Richard, The Rise of  the Creative Class And How It’s

transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic

Books. USA 2002.

Harju, Aaro, Yhteisellä asialla. Kansalaistoiminta ja sen haasteet.

Kansanvalistusseura 2003. Vantaa 2003.

Karhunen, Paula, Tilastoja taiteilijoiden määrästä. Tilastotiedote.

Taiteen keskustoimikunta 1/2002.

Storlund, Vivan, Conditions for an active citizenship – a problem

inventory. 2006. http://vivanstorlund.googlepages.com

Storlund, Vivan & Matinlauri, Hannele, Kansalaisvaikuttaminen –

totta vai tarua? Ruohojuuritason arviointi Espoon Pappilantiellä.

2006. http://vivanstorlund.googlepages.com


