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Vastaako kuntien avustuskäytännöt 
tarpeisiin?
• Ideat syntyvät nopeasti, vapaaehtoistoiminnassa ja neljännellä sektorilla käynnistytään  

välittömästi  

Rahoitusta tarvitaan heti, haasteena avustusten hakuajat. Hakijat yksityishenkilöitä ja 

rekisteröimättömiä yhteisöjä, myös ylikunnallisia, uusilla ja/tai yhteisöillä ei ole 

virallista osoitetta, perinteisiä hakemusten liitteitä, pankkitiliä… 

• Toimijat keskittyvät tekemiseen, omiin kiinnostuksen kohteisiin, ”paperityöt byrokratiaa”

Helppo, nopea ja saavutettava hakuprosessi, joustavat tai vähäiset kriteerit

• Tarvittava tuki ei ole aina pelkästään taloudellista

Asiantuntija-apu, välineet, (ammatti)työ, luvitus ja tilat yhtälailla merkittäviä, 

kumppanuuksia (kertaluontoisia ja pitkäaikaisia)



Osallisuus kiinteästi Tuusulan strategiassa
Perinteisten lautakuntien ja 
kunnanhallituksen myöntämien 
avustusten lisäksi: 

-Osallistuva budjetointi
-Hybridirahoitus
-Alueellisten kehittämisverkostojen 
toimintaraha (1€/as.) 
-Matalan kynnyksen toiminnan avustus
-Toimintaraha asukaslähtöisen 
toiminnan pieniin 
käynnistyskustannuksiin

-Muu tuki: Talkootuki, yhteisötilat, 
tapahtumakalenteri, viestintätuki, 
oppaat, hakupajat…



Tuusulalaisia kokeiluja



Tuusulan 
hybridirahoitus

• Sitran demokratiakokeilut 2020 –projekti osallistuvasta 

rahoituksesta Tampereen kanssa. Mukana myös 

mesenaatti.me.

• Tarve kokeilla ja kehittää uusia rahoitusmalleja. Osallistuvan 

budjetoinnin täydentäjä?

 Asukas, yhteisö tai yritys on aktiivinen toimija: Ideoija, 

joukkorahoituskampanjan laatija, hankkeen toteuttaja. 

 Joukkorahoitusta kerättiin mesenaatti.me –alustalla ensin 60-

70% (rahan liäsksi myös työt) ja kunta rahoitti loput. Yleisön 

peukutusten määrä kasvatti kunnan osuutta

 Kriteerit: Ei käyttötalousvaikutuksia, yhteisöllisyyttä ja alueen 

asukkaiden osallisuutta lisäävä, saavutettavuuden ja 

erityisryhmien huomioiminen etu

 Erityisryhmille tehostettua tukea

 Käynnistyi 4 kampanjaa, joista 2 saavutti tavoitteen



Case Piilipuisto, kampanjantekijän 
listaus onnistumisen edellytyksistä
1. OLEMASSA OLEVA jo ennestään aktiivinen YHTEISÖ

2. AKTIIVINEN markkinointityö mainonta useita eri kanavia käyttäen 

• Yhdistyksen facebook –sivut ja instagram

• Tiedotteet alueen ilmoitustauluilla ja bussipysäkeillä

• Yhdistyksen jäsenille sähköpostimainonta

• Flyer postilaatikoihin alueella

3. SITOUTUMINEN kampanjaan

• Tiedotettiin kampanjan etenemisestä yhdistyksen somessa

• Kiihtyvä tahti loppua kohden

• INNOSTAMINEN - puskaradio / naapurin haastaminen

4. TIIVIS YHTEISTYÖ Tuusulan kunnan sekä mesenaatti.me kanssa 

koko projektin ajan



Arviointitutkimus osallistuvan 
rahoituksen kokeilusta - Pasi Mäenpää
”kokeilu ainakin osin onnistui tavoittamaan neljännen sektorin tyyppisiä äkkiä ja 

havaitun tarpeen tai idean pohjalta mobilisoituvia työryhmätyyppisiä yhteisöjä tai 

verkostoja. Sellaiseen joka tapauksessa kannusti mallin tarjoama moniroolisuus: 

yksittäinen kuntalainen saattoi ideoida, rahoittaa, markkinoida, Tuusulassa myös 

peukuttaa, viestiä ynnä muulla tavoin tukea kampanjaa sekä osallistua toteuttamiseen. 

Moniroolinen osallisuus on ominaista juuri neljännen sektorin toimijuudelle (Mäenpää 

& Faehnle 2021). Näin kokeilu epäilemättä osallisti uusia kuntalaistyyppejä, vaikka sitä 

ei ole voitu todentaa”



”Elämisen taidetta 
kestävästi kasvavassa Tuusulassa”
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