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Kansalaisyhteiskunta muuttuu, 
hallinnon kannattaa mukautua 

 •  Moni tarttuu omien ja yhteisten elinolojen kehittämisessä 
itse toimeen aktivistina, omaehtoisella toiminnalla  

•  Uudet tavat organisoitua ja toimia tuovat merkittäviä 
mahdollisuuksia myönteisiin kehityssykäyksiin 

•  Osa suurta yhteiskunnallista muutosta, jossa 
kansalaisyhteiskunnan uudelleenorganisoituminen 
muokkaa valtiota ja uudet vaihdannan muodot muuttavat 
markkinoita ja taloutta 
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Visio 1: Yhteiskunnan työnjako 

Kaupunkilaiset ottavat itselleen tehtäviä, jotka 
ovat perinteisesti kuuluneet viranhaltijoille ja 
edustukselliselle päätöksenteolle 
 
•  Vaihtoehtosuunnitelmat, suunnittelusovellukset, 

kaupunkikehittämishankkeet, itse tehty skeittipuisto 
•  Sähköiset palvelut mm. kuljetuksiin, kierrätykseen  
•  Sosiaalipalvelut: turvapaikanhakijoiden auttaminen, 

ympäristömummot ja -vaarit päiväkodeissa 
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Visio 2: Talous ja markkinat 

Jakamis/vertais/alustatalouden myötä 
markkinaehtoinen hyödykkeiden ja palvelujen 
tuotanto ja jakautuminen muuttuvat 
 
•  Yhteiskäyttöiset tilat, kulkuvälineet 
•  Vertaispalveluja mm. pop-up-ravintolat, kimppakyydit 
•  Lähiruokaverkostot: suorahankinta tuottajilta  
•  Palveluiden vaihto ja uudet valuutat mm. aikapankit, ”tovi”  
•  Tavaroiden vertaisvuokraus, lainaus, kierrätys mm. 

Kuinoma-palvelu, FB-nettikirpputorit 
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Visio 3: Valta ja koheesio  

Sekä yhteiskunnallinen valta että koheesio muuttuvat – 
oletusarvoisesti tasaveroisempaan ja yhteisöllisempään 
suuntaan 
 
•  Post-participation: yksilöt ja ryhmät vapautuvat ja valtaistuvat 

toimimaan itse keskenään ja markkinoilla – ei suhteessa valtioon 
•  Hallinnon rooli mahdollistaa, tukea kumppanina – tai pysyä poissa 
•  Päätöksentekoa joukkoistetusti: some, joukkorahoitus 
•  Aktivismietiikan kimppu: ekologisen, yhteisöllisen, reilun ja toimivan 

elämän tavoittelu 
•  Erilaisia aktivismeja kaikille vai kasautuminen yksille? 
•  Osa ei valtaistu – uusi yhteiskunnallinen jakolinja (mutta saattavat 

silti hyötyä passiivisesti) 
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”Kansalaistoiminnan alue, joka organisoituu perinteisen 
järjestötoiminnan ulkopuolella. Tämä toimintaan 
keskittyvä aktivismi on nousussa, ja kansalaiset ovat 
siinä ottamassa tähän asti edustukselliselle 
päätöksenteolle, julkisvallalle ja kolmannelle sektorille 
kuuluneita tehtäviä itselleen. Neljännen sektorin nousu 
muuttaa yhteiskunnan pelikenttää, jolloin sektorien 
suhteet ja työnjako tulee määritellä uudelleen.” 

 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com/kasitteita 

 

Neljäs sektori 



KANSALAISET 

JULKINEN YKSITYINEN 

Neljäs sektori 
  

Kolmas sektori 
 
 

Järjestöt Naapuriapu,  
kaupunkiliikkeet,  

ruokaosuuskunnat,  
Ravintolapäivä… 

Yhteis- 
kunnallinen  

yrittäjyys 

Uusi  
yrittäjyys 

Demokratia 

Hallinta Innovaatio- 
ympäristöt 

Itseorganisoituva kaupunki 
Palvelumallit,  

kumppanuudet 



KANSALAISET 

JULKINEN YKSITYINEN 

Neljäs sektori 
  

Kolmas sektori 
 
 Aktivismi 

viriää Perustetaan yhdistys 

Hallinto soveltaa  
aktivismin toimintatapoja Perustetaan yritys 

Yhdistys soveltaa  
aktivismin toimintatapoja 

Yritys soveltaa  
aktivismin toimintatapoja 

Esim. someryhmä,  
tapaamiskäytäntö, 
hanke, osuuskunta 

Syntyy sektorien 
välisiä kumppanuuksia 
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•  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 ym. 
•  Näkyvyys  
•  Hetkellisyys 
•  Uuden keksintä 
•  Avoimuus, jakaminen 
•  Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminnan stereotyypit  
  
 Perinteinen järjestö- 
mäinen: 3. sektori 

Uudentyyppinen:  
4. sektori 



Jakamis/alusta/vertais/kansalaistalouspalvelut 
•  vertaiskauppa, ruoanvälitys (nettikirpputorit, ruokapiirit ja -osuuskunnat, REKO-renkaat, Kallion safkat kiertoon 

-ryhmä…) 
•  vertaisvuokraus, palvelujen vaihto (Kuinoma, aikapankit, PiggyBaggy, kimppakyytipalvelut, Nappi Naapuri…) 
 
Yhteisöaktivismi eli aktivismi, jossa korostuu yhteisöllisyys, toisten auttaminen tai ekologisuus 
•  kaupunkitapahtumat (Ravintolapäivä, Siivouspäivä, Illallinen taivaan alla, Saunapäivä, Block Partyt…) 
•  paikalliset liikkeet (Kallio-, Kannelmäki-, Myyrmäki-, Jätkäsaari-liike, ARTOVA, Hertsikan pumppu, Saaremme…) 
•  sosiaalinen vertaistuki (Refugee Hospitality Club, Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmä, Hätäkahvit…) 
•  julkisten palvelujen parantaminen (ympäristömummo- ja -vaaritoiminta, yksityisten avaamat kirjastot…) 
•  ekoliikkeet (Ei laiteta pakasteita pieneen pussiin, Se parempi vaatekeräys…) 
 
Tila-aktivismi eli tilan muokkaaminen lyhytaikaisesti tai pitkällä aikavälillä, suoraan tai suunnittelun kautta 
•  kaupunkisuunnitteluryhmät (Lisää kaupunkia Helsinkiin + Espooseen + Tampereelle, Selkäranka, Urban Helsinki, 

Urbaani Tampere ry, Herttoniemen ja Roihupellon vaihtoehtoinen tulevaisuusvisio…) 
•  talon tai tilan valtaajat, avaajat ja tuunaajat (Suvilahti, Herttoniemi, Lauttasaari, Lapinlahti, Vartiosaari, kaupunkiviljely, 

jäälinnat, ryhmärakennuttajat, Hoffice, Olohuonenäyttely, Korttelipihat takaisin…) 
•  artivismi eli taideaktivismi (muraalit, graffitit, katupiirustus, flash mobit…) 
 
Digiaktivismi eli tietoverkkojen ja datan hyödyntämistä kehittävä aktivismi 
•  haktivismi eli erityistä tietoverkko- ja dataosaamista vaativa aktivismi (devaus mm. avoimen datan hackathoneissa, 

tietojärjestelmien parantaminen…) 
•  digiyhteiskunnan kehittäminen (avoimuuden kehittäminen, kryptovaluutta-aktivismi, digiapuri.com…)  
 
Aktivismien tuki eli aktivismi, joka erityisesti tukee muita aktivismeja 
•  innovaatio- ja välittäjäyhteisöt (Yhteismaa ry, Hukkatila ry, Dodo ry, Oranssi ry, ARTOVA ry…) 
•  aktivismien välineiden kehittäminen (aktivismioppaiden, toimintamallien, joukkorahoitus- ja muiden alustojen 

kehittäminen, vapaaehtoinen aktivismeja auttava tutkimus- ja selvitystyö…) 
 

Kaupunkiaktivismien luokittelua 
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Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana -hanke 

•  Miten kaupunkiaktivismit eli kansalaisten paikalliset 
organisoitumisen ja toiminnan muodot palvelevat 
kaupunkien kehittämistä? 

•  Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
•  Tarkastelussa ekologinen kestävyys, innovaatiopolitiikka, 

yhteisöllisyys ja osallisuus 
•  Kohti aktivistien, muiden kansalaisten ja hallinnon hyvää 

kohtaamista, yrityksiä ja tutkimustoimijoita unohtamatta 
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Tutkimusympäristö ja rahoitus 

Tutkijat 

•  yliopistotutkija, dosentti Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) 

•  tutkija, FT Maija Faehnle  (HY/Suomen ympäristökeskus) 

Lisäksi 

•  yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: kurssi 
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kaupunkiaktivismi-kaupunkien-voimavarana 

•  professori emeritus Harry Schulman: ohjausryhmän pj. 

•  aktivismiopintopiiri: tee-se-itse-aktivismi (Mikko Turunen), yhteisötalo (Jutta Harjunen), ruokapiirit 
(Salla Nurminen), poliittiset liikkeet (Anna-Maija Halme), ekologisen kestävyyden systeemidynamiikka 
(Katri Pulkkinen), aktivistinen kaupunkisuunnittelu (Johanna Laukkanen), aktivistinen kaupunkiviljely 
ja yhteishallinta (Krista Willman), kaupunki somen käyttäjänä (Tuuli Lehtonen), some 
kaupunkisuunnittelussa (Pilvi Nummi), kaupungin viestintä aktivistisen kaupunkikulttuurin 
innostamisessa (Ilona Reiniharju), nuorten kansalaisuus toimintana (Maija Jokela) 

•  hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja arviointiyksikkö, 
Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus, Tietokeskus, Nuorisoasiainkeskus), Espoo, Vantaa, Lahti 

Rahoittajat 

•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2016)  

•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 

•  sekä valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö 
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Havaintoja tähän mennessä  

•  Byrokratiaa pelätään enemmän kuin sitä onkaan 
 -> tarvitaan iso ilmapiirin muutos – ”byroslaviasta” ”sallimaahan”! 

•  Tasapuolisuuden vaatimus alueiden tai toimijoiden 
suhteen ehkäisee kaupungin tukea aktivismeille 

 -> tukikriteerit ja -muodot uuteen harkintaan 

•  Viralliset prosessit eivät tunnista ja tunnusta 
aktivistiryhmien asiantuntijuutta (esim. varjokaavat) 

 -> demokratia-ajattelusta resurssi-ajatteluun! 

•  Kansalaisyhteiskunta toimii somessa ja avoimella datalla 
 -> näiden hyödyntämisessä paljon käyttämätöntä potentiaalia  
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Kumppanien kanssa 
kohdennettuja T&K-tehtäviä 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

•  Espoo: somehallinto, Espoo some-edelläkävijäksi!  
•  Helsinki: hallinto kaupunkisuunnitteluaktivismien ja 

haktivismien (mm. sovelluskehittäjät) tukijana ja 
hyödyntäjänä, jatkuva kohtaamiskäytäntö 

•  Lahti: ”täsmäkohtauttaminen”, keskusteluyhteyksien 
avaaminen 

•  YM ja OKM: kansalaistoiminnan normien purku 
(tapahtumat, rakentaminen) 

•  VM: jakamis/vertais/alustatalous (verotus, sääntely, 
palvelutuotannnon resursointi) 
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Lisää kumppanien kanssa 
kohdennettuja T&K-tehtäviä 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

•  Kuntaliitto, Tampereen yliopiston Kuntasäpinää 2015 
-hanke: kuntien ja 4. sektorin kumppanuuden 
kehittäminen (työpaja, tulevaisuuskuvat, teesit, 
seminaari eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa)  

•  ARA: Aktivismit voimavarana ostoskeskusten 
kehittämisessä julkisina tiloina; tulosten juurruttaminen 

•  SYKE, Tieto käyttöön, parempia päätöksiä -hanke: 
aktivistit rakennetun ympäristön tietojen käyttäjinä 

•  Forum Virium: aktivismeista yritystoimintaa, 
Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelman 
seuraaminen 
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The method involves an iterative cycle of  
•  1) identifying and analysing agents, activities, and 

development needs of activism  
•  2) informing authorities and examining their interests on 

the concerned activities (e.g. regulating, supporting),  
•  3) composing concrete development tasks by 

intermediation,  
•  4) implementing the tasks by organising collaborative 

meetings and workshops for activists and officials,  
•  5) combining and refining the outcome and informing 

the partners of it, 
•  6) evaluating the process and its consequences. 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Advocative action research 
(asianajotoimintatutkimus) 
(Mäenpää & Faehnle 2016) 
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Toimintatutkija käytännön 
palvelijana − kokemuksia 
•  Hyvin toiminut periaate: Haluamme auttaa kaikkia 
•  Tutkijan oma moniroolisuus auttaa ymmärtämään ”autettavia” 

ja kehittämistarpeita 
•  Tutkimustyöllä ja aktivismilla  ei selvää rajaa – ei myöskään 

tutkijuudella ja ”viranomaisuudella” 
•  Tutkija käy samansukuista pohdintaa kuin viranhaltija siitä, milloin 

(somessa) toimii työroolissa ja milloin yksityishenkilönä  
•  Käytännön palvelemisessa merkittävää 

•  Keskeisiä tiedon hyödyntäjiä mukana ohjaavina ja rahoittavina 
kumppaneina hakemusvaiheesta lähtien 

•  Kumppanikohtaisesti räätälöidyt T&K-tehtävät 
•  Viestintään panostettava 

•  Kääntöpuolena hajanaisuus ja epäsystemaattisuus 
•  Tähtäimessä tiedon yhteistuotanto ja kansalaistiede 
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•  Suositukset kaupunkien ja valtion toimenpiteiksi 
asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden edistämisessä 

•  Välineitä osallisuuden tukemisen onnistumisen arviointiin 
ja seurantaan  

•  Aktivismien luokittelut (mm. aiheet, elinkaaret, luonteet) 
•  Huoneentaulut hallinnon toimijoille ja aktivisteille 
•  Aktivismitietopankki mm. tapausesimerkeistä – 

yhteydessä vapaaehtoistoimintaportaaliin 
•  Muuta, mitä? Kertokaa ehdotuksia!  
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Tuloksia 2016 



www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi   etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 
 

Kiitos!  
 
Tervetuloa mukaan keskusteluun  
Facebookissa ja blogissa!  
 


