
KANSALAISLIIKKEIDEN MERKITYS 
KUNNALLISPOLIITIKASSA



∗ Nykyinen malli on perinteisesti ollut virkamies  vetoinen. 
Sille on annettu poliitikkojen toimesta tiukat budjettiraamit. 
Lisäksi valtion kuntatuet ovat vähentyneet. Tämä tekee sen 
että virkamiehet saattavat esittää esim. lähipalveluiden 
lakkauttamisia.

∗ Kuntapoliitikot ovat yleensä oman alansa asiantuntijoita, 
mutta sekin tieto on yleensä hyvin suppeata. 
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∗ Kuntalaisista muodostuu oman alan asiantuntijoita määrällisesti 
paljon. Tiedot ja kokemukset on saatu ”näppituntumalla”

∗ Kansalaisliikkeiden aktiivisuus alkaa aina tarpeesta. Saattaa olla 
että lähipalvelut ovat vaarassa. Kyläkoulu tai terveyskeskus pitää 
pelastaa.  Homekoulut tulee korjata tai rakentaa uusi koulu.
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∗ Kunnallisten lähipalveluiden puolustajina 
kansalaisliikkeet ovat keskeisiä vaikuttajia. 
Toisaalta epäröivät kuntapoliitikot saavat 
hyvän ”selkänojan” kuntalaisten 
aktiivisuudesta. 
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∗ Parhaimmillaan eri kansalaisaktiivit 
muodostavat laajempia yhteisöjä jotka voivat 
ottaa kantaa tai olla aktiivisia useampiin 
asioihin.

∗ Tämmöinen ryhmä voi ajaa asioita pitemmällä 
aikajänteellä. Sillä voi olla päätavoite jonka 
välissä on pienempiä välitavoitteita
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∗ Kokeneella kansalaisliikkellä esim. ilmasto 
muutosten hillitseminen voisi olla päätavoite ja 
asian julkituominen ja keskustelun avaaminen 
vähäpätöisempi tavoite.

∗ Kansalaisliikkeen tapoja toimia on monia. 
Kuntalaisaloite, adressikeräykset   Lehdistö, 
TV, radio, mielenosoitukset ja 
kansalaistottelemattomuus. 
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∗ Aina kannattaa yrittää muuttaa 
vallitsevia olosuhteita. 

∗ Ole aktiivinen kuntalainen, kyllä 
kaikkia kuullaan. 

∗ Rohkeutta ja Tsemiä!
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