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Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Miten kaupunkiaktivismit palvelevat 
kaupunkien kehittämistä? 
Miten kaupunkien kannattaa tukea ja 
hyödyntää niitä? 
Näkökulmina ekologinen kestävyys, 
innovaatiopolitiikka, yhteisöllisyys ja 
osallisuus 
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TUTKIMUSKYSYMYKSET 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Tutkijat 
•  yliopistotutkija, dosentti Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) 
•  tutkija, FT Maija Faehnle  (HY/Suomen ympäristökeskus) 

Lisäksi 
•  yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: kaupunkiaktivismikurssi 2016 
•  professori emeritus Harry Schulman: ohjausryhmän pj. 
•  hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja arviointiyksikkö, 

Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus, Tietokeskus, Nuorisoasiainkeskus), Espoo, Vantaa, Lahti 
Rahoittajat 
•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2017)  
•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 
•  Valtiovarainministeriö (2015) ja Ympäristöministeriö (2015-2016) 
•  SKR:n Uudenmaan rahasto, Heikki von Hertzenin rahasto (2016) 
•  Suomen tietokirjailijat (2017) 
•  Sitra (2017) 
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TUTKIMUSYMPÄRISTÖ JA 
RAHOITUS 
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Kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista 
yhteistoimintaa, joka 
 

•  tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella 
•  on luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa  
•  suuntautuu ensisijaisesti toimintaan, ei poliittiseen 

mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen 
•  nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun 
•  hyödyntää internetiä ja sosiaalista mediaa toiminnassaan ja 

järjestäytymisessään 
•  ja tapahtuu kaupunkitilassa tai liittyy kaupungin oloihin. 

 
 
 

KAUPUNKIAKTIVISMI  
– MITÄ SE ON? 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Miksi aktivismi on lisääntynyt? 

•  Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot 
•  Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakaminen 
•  Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, 

mikroyrittäjyys, freelancerismi, co-working-tilat 
•  Ekologinen käänne: kierrätys, käänteinen 

infrastruktuuri 
•  Yritystoiminta: startup-henki, eettinen yrittäjyys 
•  Pettymys politiikkaan -> suora toiminta 
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•  Tapaamiset/haastattelut: muistiot blogiin 
•  Työpajat, seminaarit, keskustelutilaisuudet 
•  Osallistumista, aloitteita ja syötteitä aktivismeihin 
•  Ohjausryhmätyöskentely 
•  Aktivismiopintopiiri, Kaupunkiaktivismi-kurssi 
•  Esitykset kursseilla ja seminaarissa 
•  Viestintä: blogi, FB-ryhmä, sähköpostilista, (Twitter) 

•  Tehtävänannot kumppanien ongelmista: miten 
voimme auttaa? 
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Osallistavaa toimintatutkimusta 
kehittävällä otteella ja tietoa jakaen  
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•  Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana -kurssi 
Avoimessa yliopistossa 2016 (35 opiskelijaa, 11 
julkaistua harjoitustyötä 

•  Aktivismiopintopiiri (14 pro gradun tai väitöskirjan 
tekijää) 

•  Neljä pro gradua 
•  Vierailuluentoja (esim. YTK:n pitkä kurssi, Åbo 

Akademi) 
 

 
OPETUS 



Mäenpää &  
Faehnle,  
Kvartti 3/16 



Jakamis/
alustatalous

-palvelut 
 
 

Tila-aktivismi 
 

Yhteisöaktivismi 

Digiaktivismi 

ITSE- 
ORGANISOITU
VA KAUPUNKI 

Kaupunki- 
tapahtumat 

Paikalliset 
liikkeet 

Kaupunki-
suunnnitte-

luryhmät 

Innovaatio- ja  
välittäjäyhteisöt 

Sosiaalinen 
vertaistuki 

Talon tai tilan 
 valtaajat, 
avaajat ja 
tuunaajat 

Artivismi 

Vertais-
kauppa, 

ruoanvälitys 

Palvelujen 
vaihto, vertais-

vuokraus 

Haktivismi 

Digiyhteiskunnan 
kehittäminen 

Julkisten palvelujen 
parantaminen 

Aktivismien 
välineiden 

kehittäminen 

Ekoliikkeet 
Aktivoiva 
viestintä 

 

Aktivismien 
tuki 

 

Vihreällä aktivismityypit, joihin 
erityisesti voi liittyä ekologisen 
kestävyyden edistämistä, 
”ekoaktivismit”  

Mäenpää ym., tulossa 
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KANSALAISET 

JULKINEN  
SEKTORI 

YKSITYINEN 
SEKTORI 

KOLMAS 
SEKTORI 

NELJÄS 
SEKTORI 

Aktivismi viriää 

Esim. someryhmä, 
tapaamiskäytäntö, 
osuuskunta,  
hanke 

vaikutetaan tavoitteisiin  
ja toimintatapoihin,  
käytetään yhdistystä tuenhakuun, 
perustetaan oma yhdistys, 
      kilpaillaan toimijuudesta ryhdytään asiakkaaksi, 

perustetaan mikro-, start 
up- tai yhteiskunnallinen 
yritys, vaikutetaan 
markkinoihin 

haetaan tietoa, lupia ja 
tukia, vaikutetaan 
toimintatapoihin, haastetaan 
toimintatapoja 
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•  Ilmiön kuvaaminen 
•  Käsitteet hallinnon uudelleensanoitukseen 
•  Kaupunkiaktivismien luokittelu, elinkaaret, nelikentät 
•  Jakamistalouden käsitekartta 

•  Toiminnan suunnittelu, reflektointi, arviointi 
•  Yhteistoiminnan tasot hybridihallinnoinnissa 
•  Somehallinnon portaat 
•  Voimavara-ajattelu ja -barometri 
•  Huoneentaulut 
•  Toimintatutkimuksen malli 

 
 

TYÖKALUJA KAUPUNKIEN 
HALLINTAAN 
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•  Kaupunkiaktivismi  
•  Neljäs sektori 
•  Hybridihallinnointi 
•  Osallisuus – syntyy myös omaehtoisen ja taloudellisen 

toiminnan kautta  
•  Asukas > Kaupunkilainen 
•  Osallistaminen > Joukkoistaminen  
•  Vapaaehtoistyö > Yhteisötoiminta 
•  Naapuriapu > Palvelujako  

 
 

HALLINNON 
UUDELLEENSANOITUS 

Mäenpää & Faehnle, Kvartti 3/16, 2/17 



RATKAISUJA ITSEORGANISOITUVAN 
KAUPUNGIN HALLINNOINTIIN 



HYBRIDIHALLINNOINNIN MALLI 

      Osallisuuden ja innovatiivisuuden tavoittelu 
itseorganisoituvan kaupunkikehityksen aikakaudella 
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Alulle pantuja kohtaamiskäytäntöjä ja tehtyjä aloitteita  
•  Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmä 
•  Some kaupunkisuunnittelussa -T&K-prosessi 
•  Aktivismiopintopiiri 
•  Lahen aktiivit 
•  Jakamistalouden verotuksen kehittäminen 
•  Aikapankkitoiminnan verovapauden kokeilu 
•  Jakamis/yhteistoimintatalouden T&K-verkosto 
•  Jakamistalouden pohjoismainen malli -visio 
 

SYSÄYKSIÄ TOIMINTAAN 



TYÖ	  

YHTEISÖ	   TEKNOLOGIA	  

YMPÄRISTÖ	  

Alustatalous	  	  
(pla%orm	  economy)	  

Digitaaliset	  ja	  
5etojärjestelmäpohjaiset	  palvelut,	  

jotka	  ovat	  interne5ssä	  eri	  
toimijoiden	  käytössä	  

	  

Osallisuustalous	  (par5cipatory	  economy)	  
Interne5ssä	  tapahtuva	  toiminta,	  joka	  lii?yy	  
hyödykkeiden	  ja	  palvelujen	  innovoin5in,	  

tuo?amiseen,	  kehi?ämiseen,	  jakamiseen	  tai	  
kulu?amiseen	  verkon	  tarjoamilla	  markkinoilla	  

	  

Vertaistalous	  	  
(peer-‐to-‐peer,	  P2P	  economy)	  

Keskenään	  tasavertaisten	  yksilöiden	  (tai	  
muiden	  toimijoiden)	  vaihto	  ilman	  välikä?ä	  

Kansalaistalous	  	  
(civic	  economy)	  
Vii?aa	  kansalaisten	  
voimaantumiseen	  	  ja	  

valtaistumiseen	  yhteiskunnan	  
ongelmien	  ratkojina	  etenkin	  
paikallisissa	  kysymyksissä	  	  

Solidaarisuustalous	  	  
(solidarity	  economy)	  

EeFses5	  ja	  
yhteiskunnallises5	  

suuntautunut	  käsite,	  jolla	  
tarkoitetaan	  pyrkimystä	  
tuo?aa	  yhteisön	  jäsenille	  
arvoa	  yhteisresurssien	  
(commons)	  pohjalta	  

Keikkatalous	  	  
(gig	  economy)	  

Kielteisessä	  merkityksessä	  käyte?y	  
käsite,	  joka	  merkitsee	  silpputöitä	  

tarpeen	  mukaan	  tarjoavaa	  
yritystoimintaa	  ja	  siihen	  lii?yviä	  

työsuhteita	  ja	  -‐oloja	  	  

Kiertotalous	  	  
(circular	  economy)	  

Taloudellisen	  toiminnan	  ala,	  jossa	  
pyritään	  resurssitehokkuuteen	  

pidentämällä	  materiaalien	  ja	  niiden	  
arvon	  kiertoa	  taloudessa	  	  

Talous,	  jossa	  resurssit	  pyritään	  
jakamaan	  tehokkaas5	  

	  

Jakamistalous	  (sharing	  economy)	  
	  

Talous,	  joka	  perustuu	  jakamiseen	  
tavaroita	  ja	  palveluita	  

tarvitsevien	  ihmisten	  välillä	  
	  

Yhteistoimintatalous	  
(collabora5ve	  economy)	  

Yhteistoiminnallinen,	  digitaalisia	  alustoja	  
hyödyntävä	  talous	  



JAKAMISTALOUDEN 
T&K-VERKOSTO 

kentän ja julkisvallan 
välittäjänä 

JULKINEN 
HALLINTO 

TUTKIMUS 

KANSALAIS- 
YHTEISKUNTA YRITYKSET 

VTT 

SYKE 

Helsingin 
yliopisto 

Tampereen 
yliopisto 

Arcada 

Lapin  
yliopisto 

Haaga-Helia 

Metropolia 

Helsingin 
kotimajoitus tmi 

Sharetribe Oy 

AirBnB 

Über 

Wolt 

Foodora  

Hävikkiruoka- 
ravintolat 

ResQ 

Luottamuksen 
löyly osk 

Ennakointiverkosto 

MeUskaltajat- 
verkosto 

Kalevi Sorsa -
säätiö 

Yhteinen pöytä 

Aikapankit 
 

Seurakunnat 
 

Kirpputorit 
Commons.fi 

Ehta Raha 

Lainaamot 

Ruokaosuus- 
kunnat Coreorient Oy 

TEM 

VM 

VNK 

Kokeileva 
Suomi 

Tulevaisuus- 
valiokunta 

Valtionhallinnon  
viranhaltijoiden 
jakamistalous- 
verkosto 

Tutkimus- ja 
innovaatio- 
neuvosto 

Kunnat 

Sitra 

Jakamistalous.fi 

Demos 

Itä-Suomen  
yliopisto 

Ammattiliitot 
 

Verohallinto 
 

DIAK 

Pellervo 
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Auttaa löytämään tapoja toimia niin, että kansalaisten voimavarat 
voivat hyödyttää kaupunkiyhteisöä reilusti ja kestävästi 
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21.3.2017 
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka 21.3.2017 

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka KAUPUNKIAKTIVISMI-
VERKKOTIETOPANKKI 

•  Tietoa, välineitä, ideoita ja 
näkemyksiä avuksi toimintaan 
kaupunkien kehittämisessä 

•  Avautuu alkukesästä 2017 
(pohjautuu hankesivustoon) 

•  Tervetuloa mukaan kehittämään!  
 
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/
2017/01/01/verkkotietopankki-aktivismista-tule-
mukaan-kehittamaan/ 
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•  Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2016. Kaupunkiaktivismi voimavarana. Kvartti 3/2016, 16-33. http://www.kvartti.fi/
fi/kvartti-3-2016 

•  Faehnle, M., Immonen, H., Mäenpää, P., Nylund, M., Träskman, T. 2016. Jakamistalous ja verotus: Eväitä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arcada Working Papers 4/2016. http://dspace.arcada.fi:8080/xmlui/handle/
123456789/41 

•  Faehnle, M., Immonen, H., Mäenpää, P., Nylund, M., Träskman, T. 2016. Jakamistalous ja verotus - 
Mahdoton yhtälö? Sitra 22.9.2016. http://www.sitra.fi/artikkelit/tyo-ja-talous/jakamistalous-ja-verotus-
mahdoton-yhtalo 

•  Mäenpää, P., Faehnle, M. & Lehtonen, T. 2016. Laiturilla ruodittiin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmää: 
”Jälkistalinistinen hirviö” vai suunnittelukeskustelun uudistaja? Yhdyskuntasuunnittelu 54:4. 

Tulossa 
•  Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Urban activism as a resource for cities. Helsinki Quarterly 1/2017. 

•  Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Kaupunkiaktivismi: ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön 
hallintaan. Kvartti 2/2017.  

•  Faehnle, M. & Mäenpää, P. & Blomberg, J. & Schulman, H. 2017: Civic engagement 3.0 - Shifts towards self-
made society in Helsinki metropolitan region. Yhdyskuntasuunnittelu-lehti. 

•  Mäenpää, P., Faehnle, M. & Schulman 2017:  Kaupunkiaktivismi, jakamistalous ja neljäs sektori. Artikkeli 
teoksessa Osalliset ja osaajat 2 (työnimi). 

•  Tulosraportti Helsingin seudun suunnat -julkaisussa 2017. 
•  Kaksi lukua kirjassa Jakamistalous (työnimi)(työryhmä Harmaala, Toivola, Nylund, Faehnle ja Mäenpää) 

•  Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2018: Neljäs sektori ja kansalaistalous – kuinka kaupunkiaktivismi haastaa 
hallinnon, muuttaa markkinat ja uudisrakentaa yhteiskunnan (työnimi). Hankkeen tulokset kokoava kirja. 
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MUUT JULKAISUT 
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Meitä saa kutsua myös 
•  pitämään hankekumppanien kanssa räätälöityjä 

tulostilaisuuksia 
•  suunnittelemaan jatkotoimia esim. työkalujen ja 

suositusten soveltamiseksi 
•  tekemään tutkimusyhteistyötä kansalaisaktivismista, 

osallisuudesta, vertaisverkostoista, jakamistaloudesta 
tai itseorganisoituvasta kaupungista 

TULOSJULKISTUS 
KESÄKUUSSA 
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TERVETULOA MUKAAN! 
  

21 

www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi #jakoekon 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
Etunimi.sukunimi@helsinki.fi   Etunimi.sukunimi@gmail.com 
 
 
 


