
www.helsinki.fi/yliopisto 

Kaupunkiaktivismi −  
työkaluja ja visioita Keravalle 

Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 
Maija Faehnle, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos ja Suomen ympäristökeskus 

10.4.2017 Kerava, Lapilan kartano 



14.4.17 2 

”Osallisuuden käsitettä on kyettävä laajentamaan demokratiasta eli 
päätöksenteon legitimiteetistä ihmisten osaamisen, ideoiden ja 

kapasiteetin valjastamiseen yhteisen hyvän eli koko yhteisön parhaaksi.  
--- On silkkaa voimavarojen haaskausta, elleivät kaupungit kykene niitä 

hyödyntämään.” (Sauri 2015) 
 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

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

3 

 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Tutkijat 
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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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  Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi 
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Myyrmäki-liike – asuinalueen yhteisöllisyys  



Saaremme-osuuskunta: puoti & kahvila, nyt Saaremme-hyvinvointikeskus 

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Saaremme: paikalliset palvelut 
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 
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Esityksen nimi 
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https://www.facebook.com/notes/377502889024189/Ryhm%C3%A4n%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/1126137430827394/ 
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Esityksen nimi 

Aikapankit: Stadin aikapankki 
Palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi” 

stadinaikapankki.wordpress.com/ 
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Joukkorahoitus – yhteisölliset hankkeet 
Suomi	  2015:	  joukkorahoitusmarkkina	  84,4	  m€	  (muu	  253	  m€).	  	  
USA:ssa	  joukkorahoitus	  kasvanut	  jo	  ohi	  perinteisen.	  (MesenaaB.me,	  	  
EhtaRaha,	  Vauraus	  Suomi)	  
 



101 small ways you can improve 
your city 
The least you can do to make a big difference where you live 
  
http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking  

Placemaking eli lähi- 
ympäristön parantaminen 
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Valtaajat: maailman muuttajat 
Nuorille tukea monenlaiseen toimintaan, Valtaajat-osuuskunta 

http://valtaajat.fi/ 



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 



•  Organisoituminen: järjestö 
•  Some apuna 
•  Vaikuttaminen valmistelun 

ja päätöksenteon kautta  
•  Kokouksia, lausuntoja 
•  Vaikutusvalta  
•  Kumppanina kaupunki 
•  Edustavuus   
•  Jatkuvuus 
•  Edunvalvonta 
•  Hallittu kokonaiskehitys 
•  Myös vastustamista, 

NIMBY   

•  Organisoituminen: esim. 
vain some-ryhmä 

•  Some keskeinen 
•  Hakkeriasenne 

vaikuttamiseen 
•  Tapahtumia, toimintaa, DIY  
•  Yhteisöllisyys  
•  Verkostoituminen, yritykset 
•  Avoimuus, jakaminen 
•  Näkyvyys  
•  Hetkellisyys 
•  Uuden keksintä 
•  Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminta ideaalityyppeinä  
  
 Perinteinen järjestö- 

mäinen: 3. sektori 
Uudentyyppinen 
aktivistinen: 4. sektori 



Systeeminen muutos 

Oma juttu 

  
Tee-se-itse 

henki 

Oman asunnon 
tai auton   

vertaisvuokraus 

Aikapankit 

Myyrmäki-liike 

(Perinteiset 
kaupunginosa-

yhdistykset) 

Siivouspäivä 

Vaikuttaminen 
valmisteluun 
ja päätöksen- 

tekoon 

Nappi Naapuri 

Lisää  
kaupunkia  
Helsinkiin 

Ei laiteta  
pakasteita pieneen 
pussiin -kampanja 

Ravintolapäivä 

FB-kirpputorit 

Hätäkahvit 

Haktivismi 

Ympäristömummo- ja 
-vaaritoiminta 

Hertsikan pumppu REKO-renkaat 

Varjokaavoitus 

Tuunauspajat 

Hävikkiruoka-aktivismi 

Kallio-liike 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Tukemisen mahdollisuuksia 
aktivismien elinkaarien eri vaiheissa 

14.4.17 14.4.17 

Toiminnan viriämistä 
edistävä mahdollistaminen 
ja rohkaiseminen: viestintä 
sallivuudesta ja 
esimerkeistä, lupa- ym. 
järjestelyjen helppous, 
avustus… 

Hengen puhaltaminen 
hiipumiselle alttiiseen 
toimintaan: esim. tilan 
avaaminen, toimijoiden 
verkottaminen, uusi 
yhteistyöehdotus, 
myönteinen julkisuus 

Toiminnan muovautumista, 
hyödyllisyyden 
lisääntymistä edistävät 
toimet esim. kannustimet 
kumppanuuksiin   

innostus alkaa laantua 
innostus toiminnan  

uudistumisen kautta 
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•  Avoin toimintakulttuuri johdosta kentälle 
•  Verkostomainen yhteistyö, välittäjän ja tulkin rooli 
•  Kuntalaislähtöisyys: ei nuorille vaan nuorten KANSSA, 

empatia, ”hyväksyvä katse” 
•  Kuntalaiset voimavarana: vastuuttaminen, yhteisöpedagogia, 

motivointi 
•  Innovatiivisen kilpailutuksen malli 
•  Alue- ja yhteisölähtöinen toiminta 
•  Alueanalyysit kaikkien käyttöön, yhteistyön väline 
•  Arviointi ja seuranta, nuorten kokemustiedon hyödyntäminen 
                 

                 www.nuortenhyvinvointikertomus.fi 

                 www.hel.fi/www/uutiset/fi/nuorisoasiainkeskus/osallisuuden+kehittaminen+vaatii+yhdessa+ihmettelemista  

 

14.4.17 

Edistyksellisiä käytäntöjä:  
nuorisoasiainkeskus 
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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 
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HYBRIDIHALLINNOINNIN MALLI 

      Osallisuuden ja innovatiivisuuden tavoittelu 
itseorganisoituvan kaupunkikehityksen aikakaudella 
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HYBRIDIHALLINNOINTI 
KUMPPANUUTTA LAAJEMPANA 
TOIMINTAMALLINA 

•  Aktivismien moninaisuus 
•  Ei vastuullista oikeushenkilöä 
•  Huomio järjestelmästä, päätösvallasta ja sopimuksista 

vuorovaikutusprosesseihin 
•  Huomio kansalaisten ja hallinnon suhteesta myös kansalaisten 

keskinäisiin ja kansalaisten ja yritysten välisiin suhteisiin 
•  Monenlaiset toimijat toiminnan järjestäjinä, joukkoistajina,  

osallistujina – hallinto yksi näistä 
•  Sopivat yhteistoiminnan tasot tapauskohtaisesti, valikoimana 

kaikki kahdeksan tasoa 
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ESIMERKKEJÄ AKTIVISMIEN JA 
KAUPUNKIEN KOHTAAMISESTA 

•  REKO-jakelut Helsingin toriaukioilla: ilmainen tapahtumalupa, 
joka kiertää pysäköintirajoitukset, ylläpitäjät yhteyshenkilöiksi 

•  Helsingissä avustuksia järjestäytymättömille toimijoille 
•  Espoo: budjetoi puisto, Mun idea -kilpailu 
•  Haktivismi ja Helsingin kaupunkipyörät: avoin data 

kaupunkipyöristä -> haktivistit  paransivat pyörien 
käytettävyyttä luomalla karttapalvelun, joka näyttää pyörien 
saatavuustilanteen reaaliaikaisesti https://kaupunkifillarit.fi/ 
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NELJÄS SEKTORI HAASTAA 
HALLINNON 

Miten poliittinen kulttuuri ja virkamiesvalmistelu sopeutuvat 
avoimen datan ja ”some-politiikan” tilanteeseen? 

Miten vaihtoehtosuunnitelmat otetaan vastaan muuten kuin 
”yhtenä mielipiteenä muiden joukossa”? 

 -- > demokratia-ajattelusta voimavara-ajatteluun! 

Miten käänteinen infrastruktuuri integroidaan järjestelmään (ruoka, 
palvelut, energia)? 

Byrokratiaa pelätään enemmän kuin sitä onkaan 

 -- > ilmapiirin muutos ”byroslaviasta” ”sallimaahan”! 

Hallinnan kohde ei enää ”asukas” tai ”asiakas” vaan 
kaupunkilaiset monissa toimijarooleissa ja verkostoissa 
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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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Meitä saa kutsua myös 
•  suunnittelemaan jatkotoimia esim. työkalujen ja 

suositusten soveltamiseksi 
•  tekemään tutkimusyhteistyötä kansalaisaktivismista, 

osallisuudesta, vertaisverkostoista, jakamistaloudesta 
tai itseorganisoituvasta kaupungista 
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TERVETULOA MUKAAN! 
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www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi #jakoekon 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
Etunimi.sukunimi@helsinki.fi   Etunimi.sukunimi@gmail.com 
 
 
 


