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Mietittäväksi:

• Mitä aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa
Erasmus+:ssa ?

• Mitä aktiivisella kansalaisuudella halutaan
edistää?

• Miten ammatillisessa voitaisiin paremmin
hyödyntää aktiivista kansalaisuutta?



AKTIIVINEN 
KANSALAISUUS



KANSALAISUUDEN ULOTTUVUUKSIA

ANNETTU

Muodollinen 
kansalaisuus

-toteutuu muodollisena 
asemana

- kansalaisen oikeudet ja 
velvollisuudet

OSALLISTUVA
Toiminnallinen kansalaisuus

- toteutuu osallistumisena yhteisön 
toimintaan

- poliittinen, sosiaalinen, kulttuurillinen 
ja taloudellinen kansalaistoiminta

KOETTU

Kokemuksellinen 
kansalaisuus

- toteutuu kokemuksena 
kuulumisesta

- kansalaisidentiteetti ja 
yhteenkuuluvaisuuden 
tunne

Lähde: Nivala E & Ryynänen S 2019. 
Sosiaalipedagogiikka, 161.



Kansalaisuuden ulottuvuudet 1/2

• Kansalaisuuden käsite avaa ymmärrystä ihmisen yhteiskunnallisen toiminnan ehdoista 
ja mahdollisuuksista, kuten muodollisen kansalaisuusaseman vaikutuksesta siihen, 
millainen poliittinen toiminta on mahdollista kansalaiselle, mutta mahdotonta ei-
kansalaiselle.

• Yhteiskunnan jäsenyys ei lähtökohtaisesti perustu muodolliseen kansalaisuusasemaan, 
vaan yhteiskuntaan kiinnittymiseen muilla tavoilla, erityisesti toiminnallisesti ja 
kokemuksellisesti. Kansalaisuuden käsitteeseen liittyy olennaisesti myös ajatus 
kuulumisesta johonkin kokemuksen tasolla.

• Nämä kolme kansalaisuuden ulottuvuutta –muodollinen, toiminnallinen ja 
kokemuksellinen- auttavat meitä ymmärtämään ihmisen ja yhteiskunnan välistä 
suhdetta. Ne vaikuttavat toisiinsa ja kietoutuvat toisiinsa, mutta niitä voi tarkastella 
myös erikseen. Yhteiskunnan jäsenen kansalaisuus voi toteutua kaikilla näillä 
ulottuvuuksilla, mutta kansalaisuus on mahdollista myös jonkin tai joidenkin 
ulottuvuuksien puuttuessa.



Kansalaisuuden ulottuvuudet 2/2
• Muodollinen asema määrittelee kansalaisen toiminnan ehtoja ja mahdollisuuksia, jolloin 

sen puuttuminen tarkoittaa joitakin rajoituksia osallistumiselle tai ylipäätään elämälle 
yhteiskunnassa

• Osallistuminen toimintaan kansalaisena rakentaa suhteita muihin yhteiskunnan jäseniin 
ja tarjoaa siten yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja sen pohjalta koetun yhteiskunnan 
jäsenyyden kehittymiselle. Toiminta yhteiskunnassa voi myös haastaa vallitsevaa 
järjestystä, jolloin se voi vahvistaa vastarinnan identiteettien kehittymistä. 

• Myös vastarinnan identiteetissä voi olla kyse koetusta kansalaisuudesta, vaikka 
kansalaisyhteisö, johon identiteetti kiinnittyy on jotain muuta kuin perinteinen 
yhtenäiskulttuuriseksi mielletty kansallisvaltio. Kansallisidentiteetin vahvistuminen 
puolestaan voi vahvistaa osallistumista kansalaisena, vaikka toisaalta koettu 
kansalaisuus voi olla vahvaa myös ilman, että se perustuu tai saa aikaan osallistumista.



Muodollinen kansalaisuus 1/3

ANNETTU 

- viittaa siihen, että yhteiskunnan jäsenyyden yhtenä perustana on 
muodollinen kansalaisuusasema, joka on annettu hänelle tiettyjen 
kriteerien perusteella joko syntymässä tai hakemuksesta 

- sidottu pääsääntöisesti valtioon

- turvaa tietyt oikeudet ja velvollisuudet

- Erottelee kansalaiset ja ei-kansalaiset

- Ei-kansalaisillakin on kuitenkin yleensä erilaisia oikeuksia, esim. EU-
kansalaiset tai turvapaikan hakijat. Mutta paperittomilla siirtolaisilla on 
muodollisesta näkökulmasta olematon jäsenyys yhteiskunnassa (kvasi- tai 
reunakansalaiset)



Toiminnallinen kansalaisuus 2/3
OSALLISTUVA
- Kansalaisuus on jotain, mitä ihminen omalla toiminnallaan rakentaa: osallistumalla yhteiskunnan 

toimintaan määrittyy samalla sen jäseneksi

- keskeisiä kysymyksiä on, että miten ihminen kasvaa yhteiskunnan toimintakykyiseksi jäseneksi, 
millaista kansalaisuutta halutaan kasvatuksella edistää ja miten voidaan tukea niiden tietojen, 
taitojen ja asenteiden omaksumista, jota toivotunlainen kansalaistoiminta edellyttää

→ keskeinen ajatus on kasvaminen demokratiaan

- osallistuminen kansalaisena sekä edellyttää joitain valmiuksia, mutta myös kehittää niitä 
valmiuksia

- Ihminen voi olla hyvinkin aktiivinen osallistuja ja yhteiskunnallinen toimija, vaikka hänellä ei 
olisikaan muodollista kansalaisuutta, ja tätä kautta toimia kansalaisena erilaisissa 
kansalaisliikkeissä, -järjestöissä tai järjestäytymättömissä ryhmissä ja yksilönä

- Yhteiskunnalliset liikkeet: yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, sananvapaus, kansalaisoikeudet jne.

- Vastademokratia haastaa ”annettuja” osallistumisen muotoja, jotka voivat aiheuttaa 
osallistumisen polarisaatiota

- HUOM. Yhteiskunnallinen osallistuminen voi olla tavoitteiltaan tai keinoiltaan myös tuhoavaa 
rakentavan sijaan!



Kokemuksellinen kansalaisuus 3/3
KOETTU
- jäsenyyden perustana on oma kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta

- voi pohjautua tietoisuuteen muodollisesta kansalaisuudesta tai kehittyä yhteisön toimintaan 
osallistumisen kautta, mutta koettu jäsenyys voi perustua pelkkään tietoisuuteen yhteisön 
olemassa olosta ja tunteesta omasta kiinnittymisestä siihen esim. jaetun kulttuurin tai ideologian 
pohjalta

- Historiallisesti rakennettu kansallisvaltioissa yhdistämällä kansalaisuuteen mielikuva 
kuulumisesta kansaan. Poissulkeva: ”me” ja ”ne muut”. 

→ tarve rakentaa kansalaisuus koettuna yhteiskunnan jäsenyytenä jollekin muulle kuin erityisen 
vahvasti ulossulkevalle kansalliselle perustalle. Erotetaan etnis-kulttuurillinen yhteenkuuluvuus 
kuulumisesta kansalaisten demokraattiseen yhteisöön, jolloin koettu kansalaisuus voi rakentua  
siltä pohjalta, että yhteiskunnan jäsen tiedostaa kuuluvansa yhteiskuntaan ja haluavansa osallistua 
ja vaikuttaa yhteiskunnassa, tai se voi kehittyä osallistumalla ja sen kautta saadun 
yhteenkuuluvaisuuden tunteen muiden osallistujien kanssa. Haaste kasvatus- ja sivistystyölle sekä 
harjoitetulle politiikalle, jotta voidaan luoda monimuotoinen, demokraattinen ja tasa-arvoinen sekä 
kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen perustuva kansalaisyhteisö

HUOM. Kokemuksellinen kansalaisuus voi kehittyä myös kielteisten kokemusten pohjalta, jos 
ihminen kokee, että hänet suljetaan ulkopuolelle tai hänellä ei ole mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnassa, vaikka hän haluaisi.



•Tähän voit laittaa 
esimerkiksi kuvan

LAAJA-ALAINEN KÄSITE



Aktiivisen kansalaisuuden käsite
• Aktiivinen kansalaisuus on laaja-alainen käsite ja sillä voidaan 

tarkoittaa monenlaista osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan. 

• Eri määritelmien mukaan aktiivinen kansalaisuus voi olla 
pientä omassa lähiympäristössä tehtävää vaikuttamista, kun 
taas toisten määritelmien mukaan se on monipuolista 
osallistumista kulttuurilliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja 
yhteiskunnalliseen elämään. 

• Kaikissa määritelmissä kiteytyy se, että kuulutaan johonkin 
yhteisöön ja toimitaan sen hyväksi.



EDELLYTTÄÄ 
TIETOJA JA TAITOJA 



Mitä aktiivinen kansalaisuus edellyttää?

• Aktiivisen kansalaisuuden katsotaan edellyttä̈vä̈n tietoa ja 
ymmä̈rrystä̈ yhteiskunnan toiminnasta, sen laeista ja instituutioista, 
mutta lisä̈ksi tarvitaan myö̈s taitoja ja toimintakykyä̈, joiden 
kehittä̈misessä̈ pelkkä̈ teoreettinen tiedonjako ja oppiminen ei riitä. 

• Aktiivisen kansalaisuuden kehittymiseksi on tuettava 
kansalaisuuden toiminnallista ja kokemuksellista ulottuvuutta, ja se 
tapahtuu parhaiten toiminnassa itsessää̈n: harjoittelemalla 
vaikuttamista, pää̈töksentekoa ja yhteistyö̈tä̈ ja osallistumalla 
erilaisiin hankkeisiin ja kansalaistoimintaan. 

• Juuri näitä tietoja ja taitoja opitaan Erasmus+ -ohjelmassa.



ERASMUS+ -OHJELMA JA 
AKTIIVINEN 
KANSALAISUUS



Aktiivinen kansalaisuus Erasmus+ -ohjelmassa

• Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista 
osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä 
sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja 
medialukutaidon kehittymistä. 

• Ohjelmassa etusijalla ovat hankkeet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja nuorten kansalaistoimintaan. 

• Lisäksi keskiössä ovat tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen 
Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista sekä 
yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.  Samalla halutaan 
edistää tunnetta Euroopan unioniin kuulumisesta.



Opittua aktiivisesta kansalaisuudesta

• Jotta nuorista voi kasvaa vallitsevia ajattelutapoja kyseenalaistavia ja 
uutta luovia kansalaisia, heille täytyy antaa tähän mahdollisuus ja  
kansainväliset hankkeet ovat mainio ympäristö tähän. Nuorten 
ohjaaminen sisäistämään ohjelman ja hankkeiden  asettamia tavoitteita 
tarkoittaa samalla heidän oman toimijuutensa kesyttämistä.

• Erasmus + ohjelma parhaimmillaan tarjoaa maailman ja itsen tutkimiseen 
välineitä ja menetelmiä, joiden avulla nuorten  toimijuus voi kehittyä. 
Kritiikin keinot auttavat näkemään itsestään selvät ja näkymättömät arjen 
käytännöt, sosiaalisen maailman ilmiöt pysyvien faktojen sijaan 
historiallisen kehityksen tuloksena ja muutettavissa olevina seikkoina…



Jos tiedämme  alusta lähtien 
lopputuloksen, johon haluamme päästä, 
emme anna mahdollisuuksia oppimiselle, 
muutokselle
ja uuden luomiselle.



Aktiivinen kansalaisuus arjessa

Aktiiviseen kansalaisuuteen oppii tekemällä ja saamalla 
kokemuksia siitä että voi vaikuttaa omilla teoillaan.
Ohjaavien ammattilaisten pitää valita kontrollin (pysytään 
suunnitellussa) ja aktiivisen kansalaisuuden välillä.



• Lisää Erasmus+ -ohjelman aktiivinen kansalaisuus –
painopisteestä verkkosivuillamme:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aktiivinen-kansalaisuus

• Katso Erasmus+ Launch -tilaisuuden aktiivinen kansalaisuus -
osio

• Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -lanseeraus 
13.10.2021 / Sessio: aktiivinen kansalaisuus - YouTube

Aktiivinen kansalaisuus– yksi 
Erasmus+ -ohjelman painopisteistä

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aktiivinen-kansalaisuus
https://www.youtube.com/watch?v=wCIrP7YNMNQ


KIITOS


