
Kaupunkiaktivismi	  metropolin	  voimavarana	  -‐hanke	  
	  
Ohjausryhmän	  kokous	  17.1.2017	  klo	  13-‐15	  
	  
MUISTIO	  
	  
Paikka:	  Helsingin	  Kokoomuksen	  valtuustoryhmän	  huone,	  sosiaalitieteiden	  laitos,	  Aleksanterinkatu	  20	  	  	  
	  
Osallistujat	  
	  
Jussi	  Kulonpalo,	  Helsingin	  yliopisto	  
Heidi	  Pussila,	  Helsingin	  kaupunki,	  tietokeskus	  
Jalmari	  Sarla,	  Helsingin	  kaupunki,	  Lähiöprojekti	  
Teuvo	  Savikko,	  Espoon	  kaupunki	  
Päivi	  Sieppi,	  Lahden	  kaupunki,	  Lahden	  seudun	  ympäristöpalvelut	  
Katja	  Syvärinen,	  Vantaan	  kaupunki	  
Ari	  Tammi,	  Helsingin	  kaupunki,	  Osallisuus-‐	  ja	  neuvontayksikkö	  
Pasi	  Mäenpää,	  HY	  Sosiaalitieteiden	  laitos	  
Harry	  Schulman,	  Helsingin	  yliopiston	  emeritusprofessori	  (pj)	  
Maija	  Faehnle,	  SYKE	  ja	  HY	  sosiaalitieteiden	  laitos	  (siht.)	  
	  
Ohjelma	  	  
	  
− Edellisen	  kokouksen	  (5.9.)	  jälkeen	  tapahtunutta	  
− Suunnitelmat	  keväälle	  ja	  jatkoon	  
− Vantaan	  osallisuusmalli	  
− Seuraavat	  tapaamiset	  
	  
	  
Pasi	  ja	  Maija	  kertoivat	  viimeisimmistä	  tekemisistä,	  tuloksista	  ja	  kevään	  työsuunnitelmasta.	  Esitysdiat	  
täällä:	  	  
https://kaupunkiaktivismi.files.wordpress.com/2015/02/kaupunkiaktivismi-‐ohry-‐17-‐1-‐2017.pdf	  	  
	  
Kokouksen	  jälkeen	  työsuunnitelmaan	  on	  tullut	  mukaan	  jakamis/yhteistoiminta/jne-‐talouden	  
tutkimus-‐	  ja	  kehittämisverkosto,	  jossa	  hanke	  on	  yhtenä	  alullepanijana:	  	  
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/jakamistalous/	  
	  
Ohjausryhmäläiset	  ovat	  tervetulleita	  mukaan	  verkostoon	  ja	  ensimmäiseen	  seminaariin	  8.3.,	  ks.	  
Seuraavat	  tapaamiset	  ja	  yllä	  oleva	  sivu.	  Kutsua	  näihin	  saa	  mielellään	  jakaa!	  
	  
Kaupunkiaktivismi-‐verkkotietopankki	  
	  



Verkkotietopankki	  valmistellaan	  julkaistavaksi	  kesäkuun	  alussa.	  Tietopankin	  toteutuskumppaniksi	  on	  
kokouksen	  jälkeen	  varmistunut	  Lasipalatsin	  Mediakeskus	  Oy.	  SITRA	  tulee	  näillä	  näkymin	  mukaan	  
rahoittamaan	  tietopankin	  englanninkielisen	  version.	  
	  
Luonnoksia	  kommentoitutetaan	  kevään	  aikana	  blogin	  ja	  Kaupunkiaktivismi-‐FB-‐ryhmän	  kautta	  sekä	  
tapaamisissa	  ja	  työpajoissa.	  Osa	  sisältösuunnitelmista	  on	  avoimesti	  muokattavina	  dokumentteina,	  
linkit	  niihin	  tässä	  jutussa:	  https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/2017/01/01/verkkotietopankki-‐
aktivismista-‐tule-‐mukaan-‐kehittamaan/	  	  
	  
Ohjausryhmäläisten	  ehdotuksia:	  
	  
Ei	  eri	  näkymiä	  kansalaistoimijalle	  ja	  viranhaltijalle.	  Kannustetaan	  ajattelemaan	  monia	  toimijoita	  ja	  
rooleja.	  Voi	  olla	  esim.	  toimintasuosituksia	  viranhaltijoille,	  kansalaisille	  jne.	  koottuna	  yhteen	  niin	  että	  
samalla	  kertaa	  näkee	  mitä	  suositellaan	  kellekin.	  	  
	  
Käsitteiden	  määrittelyt	  tarpeellisia.	  Tarvitaan	  esim.	  ratkaistaessa	  mihin	  toimintaan	  
kaupunkiorganisaatio	  jakaa	  avustuksia.	  	  
	  
Halukkaiden	  pitää	  saada	  lisättyä	  tietopankkiin	  omia	  esimerkkejään	  ym.	  Mietittävä,	  miten	  eri	  toimijoita	  
saataisiin	  mukaan	  tuottamaan	  tietopankin	  sisältöjä	  jatkossa.	  
	  
Hyvä	  jos	  tietopankista	  pystyisi	  tekemään	  hakuja	  useammalla	  kriteerillä	  esim.	  valitsemalla	  Espoo	  ja	  
Tilat	  voisi	  nähdä	  Espoon	  tiloihin	  liittyvät	  asiat.	  
	  
Tulosten	  julkistus	  
	  
Ohjausryhmän	  jäsenet	  ovat	  avainasemassa	  hankkeen	  tulosten	  saamisessa	  osaksi	  kunkin	  mukana	  
olevan	  organisaation	  toimintaa.	  Ohjausryhmän	  apua	  tarvitaan	  kevään	  aikana	  muun	  muassa	  tulosten	  
julkistamisen	  suunnittelussa	  tältä	  kannalta.	  	  
	  
Tulosten	  julkistamisen	  ajankohdaksi	  sovittiin	  alkukesä.	  Ohjelmassa	  voisi	  olla	  toimittajille	  suunnattu	  
visiitti	  ratikalla	  tai	  metrolla,	  sovellettuna	  Pasin	  ostarihankkeessa	  hyvin	  toimineesta	  tulosjulkistuksesta	  
bussiretkeilyllä.	  Sen	  lisäksi	  voisi	  olla	  syventävä	  seminaari	  seuraavana	  päivänä.	  	  
	  
Jatkotyön	  tarpeita	  ja	  mahdollisuuksia	  
	  
Tulosjulkistuksen	  valmistelun	  ohella	  kevättä	  varten	  jäsentyi	  kaksi	  toimintalinjaa:	  1)	  tulosten	  
valmistaminen	  ja	  verkkotietopankin	  jatkuvuuden	  turvaaminen	  ja	  2)	  rahoituksen	  järjestäminen	  
tulosten	  juurruttamiseksi	  käytäntöön	  ja	  työn	  jatkamiseksi	  tarpeellisiin	  uusiin	  suuntiin.	  	  
	  
Todettiin,	  että	  hankkeessa	  tuotetun	  ymmärryksen	  ja	  toimintasuositusten	  juurruttamista	  käytäntöön	  
on	  hyödyllisintä	  suunnitella	  kaupunkikohtaisesti.	  Pasi	  ja	  Maija	  jatkavat	  keskusteluja	  tästä	  erikseen	  
kunkin	  kaupungin	  ja	  vastaavasti	  muiden	  hankekumppanien	  kanssa.	  Samalla	  selvitetään	  kumppanien	  



mielenkiintoa	  ja	  mahdollisuuksia	  olla	  mukana	  täydentämässä	  ja	  kehittämässä	  verkkotietopankkia.	  
Helsingin,	  Espoon	  ja	  Vantaan	  puolesta	  sopiva	  ajankohta	  olisi	  tuleva	  syksy,	  Lahdelle	  käy	  jo	  keväälläkin.	  	  
	  
Helsingissä	  tarve	  liittyy	  uuden	  organisaation	  ja	  osallisuusmallin	  käyttöön	  ottoon.	  Hankkeen	  tuloksille	  
on	  käyttöä	  mm.	  luotaessa	  jatkuvan	  vuoropuhelun	  käytäntöä	  3.	  ja	  4.	  sektorin	  ja	  hallinnon	  välille.	  
Toimialoille	  olisi	  hyötyä	  toimialakohtaisesta	  avusta	  neljänteen	  sektoriin	  liittyvien	  toimintatapojen	  
kokeilemisessa,	  kehittämisessä	  ja	  vakiinnuttamisessa.	  Ratkaisuja	  kuten	  alueluotsit,	  osallistuva	  
budjetointi	  ja	  uudet	  kumppanuudet	  voitaisiin	  muovata	  kootusti	  tietyissä	  pilottikaupunginosissa.	  	  	  
Yksi	  tärkeä	  kehittämiskohde	  on	  digisyrjäytymisen	  torjunta.	  
	  
Osallisuusmallien	  laatimisesta	  on	  tullut	  kaupunkien	  trendi.	  Viimeisimpänä	  Oulu	  on	  aloittamassa	  
omaansa.	  Kaupungeilla	  on	  malleissa	  pohdittavana	  yhteisiä	  kysymyksiä,	  mm.	  miten	  luottamushenkilöt	  
kytkeytyvät	  malliin,	  miten	  sovelletaan	  osallistavaa	  budjetointia	  jne.	  Kaupunkiaktivismi-‐hankkeen	  
jatkotyötä	  voisi	  olla	  sparrata	  osallisuusmallien	  kehittämistä	  neljännen	  sektorin	  tuomien	  
mahdollisuuksien	  hyödyntämiseksi.	  	  
	  
Keskusteltiin,	  voisiko	  hankkeen	  tulosten	  julkistus	  olla	  samalla	  tilaisuus	  kaupunkien	  osallisuusmallien	  
käsittelyyn	  kootusti.	  Todettiin,	  että	  osallisuusmallien	  yhteinen	  sparraus	  voisi	  kuitenkin	  sopia	  
paremmin	  tehtäväksi	  erikseen.	  Tällaista	  voisi	  suunnitella	  myös	  yhdessä	  Kuntaliiton	  ja	  
Kuntademokratiaverkoston	  kanssa.	  Miten	  tulevaisuuden	  kunnat	  voisivat	  toimia	  kansalaistoiminnan	  
alustoina?	  
	  
Rahoituksen	  etsintää	  jatkohankkeille	  jatkuu.	  Pohdittiin,	  voisiko	  rahoitusta	  hakea	  6Aika-‐ohjelmasta	  tai	  
Helsingin	  innovaatiorahastosta.	  Kummassakin	  korostuu	  yritystoiminnan	  näkökulma.	  	  
	  
Hankerahoituksen	  puuttuessa	  30.6.2017	  jälkeen	  Pasia	  ja	  Maijaa	  voi	  tilata	  avuksi	  konsultteina.	  	  
	  
Ehdotukset	  jatkotöiksi	  ja	  rahoituslähteiksi	  ovat	  edelleen	  tervetulleita!	  
	  
Vantaan	  osallisuusmalli	  
	  
Katja	  Syvärinen	  kertoi	  Vantaan	  valmisteilla	  olevasta	  osallisuusmallista.	  ”Malli”	  ei	  tosin	  ole	  osuva	  sana,	  
koska	  se	  tuo	  mieleen	  valmiin	  mallin	  ja	  tässä	  kysymys	  pikemminkin	  toimintatavasta,	  jossa	  kokeillaan	  
erilaisia	  ratkaisuja.	  	  
	  
Yksi	  Vantaan	  toimintatavan	  ajatuksista	  on	  monipuolistaa	  osallisuuden	  mahdollistamista	  niin,	  että	  
kaupunkilaisia	  ei	  vain	  konsultoida	  vaan	  he	  voivat	  ottaa	  vahvemmin	  vaikuttavia	  rooleja	  esim.	  
yhteiskehittäjinä.	  Suuntana	  on	  myös	  siirtyminen	  alueellisuudesta	  paikallisuuteen.	  	  
	  
Osallisuusmallin/toimintatavan	  on	  tarkoitus	  tulla	  käyttöön,	  kun	  myös	  luottamushenkilöt	  on	  ensin	  
koulutettu	  siihen	  vuonna	  2018.	  	  
	  
Seuraavat	  tapaamiset	  
	  



Ohjausryhmän	  seuraava	  kokoontuminen	  on	  23.5.	  klo	  13-‐15.	  Ehdotuksia	  paikaksi	  ja	  oheisohjelmaksi	  
saa	  esittää!	  Ohjelmassa	  on	  erityisesti	  tulosjulkistussuunnitelman	  tarkentaminen.	  	  
	  
8.3.	  klo	  15-‐18.30	  on	  Jakamistalouden	  pohjoismainen	  malli	  -‐seminaari,	  jonka	  hanke	  järjestää	  yhdessä	  
Kalevi	  Sorsa	  -‐säätiön	  kanssa.	  https://www.facebook.com/events/189278058221925/	  	  
	  
7.3.	  Kaupunkiaktivismi-‐verkkotietopankin	  esittely	  Kuntademokratiaverkoston	  tilaisuudessa	  (ks.	  myös	  
blogi	  http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/kolumnit/2017/Sivut/deve-‐faehnle-‐
maenpaa.aspx)	  
	  
1.2.	  hanke	  järjesti	  Some-‐data	  kaupunkisuunnittelijan	  apuna	  -‐työpajan.	  Kooste	  on	  tulossa	  blogiin.	  
Esitykset	  ovat	  sivulla	  https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/materiaaleja/	  >	  3.	  TYÖPAJOJA	  JA	  
OHJAUSRYHMÄKOKOUKSIA	  >	  Some-‐data	  kaupunkisuunnittelijan	  apuna	  –	  data-‐analyysit	  ja	  
vuorovaikutus	  –työpaja.	  
	  


