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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Kansalaisyhteiskunta rakensi Suomen 

kansakunnan ja yhteiskuntajärjestelmän  

– nyt se rakentaa sitä uudelleen 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista 

yhteistoimintaa, joka 

 

• tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella 

• 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. 
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Kansalaisaktivismi – mitä se on? 
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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  
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 



Jeremiah Owyang, http://www.web-

strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-

the-collaborative-economy-market-expansion-

sxsw/ 

Jakamistalous  

– kaikkea ei tarvitse omistaa 
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Joukkorahoitus – yhteisölliset hankkeet 
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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  

Place-making eli lähi- 

ympäristön parantaminen 



Jakamis/alusta/vertais/kansalaistalouspalvelut 

• vertaiskauppa, ruoanvälitys (nettikirpputorit, ruokapiirit ja -osuuskunnat, REKO-renkaat, Kallion safkat kiertoon -ryhmä…) 

• palvelujen vaihto, vertaisvuokraus (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, kaupunkifillarit.fi…) 

• 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, ryhmärakennuttajat, 

kaupunkiviljely mm. Guerrilla Gardens Helsinki, jäälinnat, Hoffice, Olohuonenäyttely, Korttelipihat takaisin, Taukotila…) 

• artivismi eli taideaktivismi (muraalit, graffitit, katupiirustus, flash mobit…) 

 

Digiaktivismi eli tietotekniikan hyödyntämistä kehittävä aktivismi 

• haktivismi eli erityistä tietotekniikkaosaamista vaativa aktivismi (devaus mm. avoimen datan hackathoneissa, 

tietojärjestelmien ja datan parantaminen, sovelluksia mm. kaupunkifillarit.fi, Väistä viharatikka…) 

• 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…) 

• aktivoiva viestintä (kapitaali.com, kulttuurihäirintä, vastamainokset…) 

 

 

Kaupunkiaktivismien luokittelua 



Osallistavuus 
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Välitön apu, hyöty tai ilo 

Tavoitteena arjen tai yhteiskunnan parantaminen pitkällä tähtäimellä 

  

Kuka vain  

voi tulla  

mukaan  

aktiiviksi 

Oman asunnon 

tai auton   

vertaisvuokraus 

Pop-up-tapahtumat 

Myyrmäki-liike 

Perinteiset 

kaupunginosa-

yhdistykset 

Siivouspäivä 

Aktiiveilla 

erityistä 

osaamista  

tai muita  

valmiuksia 

Nappi Naapuri 

Lisää  

kaupunkia  

Helsinkiin 

Ei laiteta  

pakasteita pieneen 

pussiin -kampanja 

Ravintolapäivä 

FB-kirpputorit Hätäkahvit 

Haktivismi 

Ympäristömummo- ja 

-vaaritoiminta 

Hertsikan pumppu 
Kryptovaluutta- 

aktivismi 
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Osallistumisen vaikuttavuustikapuut:  

pitääkö kaikkien olla aktivisteja? 

Osallistuminen 

suunnitteluun ja 

päätöksentekoon 

(Arnstein 1969) 

Osallistuminen suoralla 

omaehtoisella toiminnalla: 

esimerkkinä tapahtuma-

aktivismi - Ravintolapäivä 

Vaikutukset 

yhteisöön, 

alueeseen, 

kaupunkielämään 

Toimintamahdollisuuksien  

luominen muille 

Ravintolapäiväkonseptin perustaminen 

 

Toiminnan järjestäminen 

Ravintolapäiväravintolan pitäminen 

 

Toiminnan kannattaminen 

Ravintolapäivässä asiointi 

 

Tiedonvälitys, muiden aktivointi 

Ravintolapäivän mainostaminen 

esim. somessa 

Kansalaisten valta 

Kansalaiskontrolli 

Jaettu valta 

Yhteistyö/kumppanuus 

 

Mielipiteenilmaisu 

Sovittelu 

Konsultointi 

Tiedottaminen 

 

Ei osallistumista 

Terapia 

Manipulaatio 



• 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. 

• Avoimuus, jakaminen 

• Näkyvyys  

• Hetkellisyys 

• Uuden keksintä 

• Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminnan tyypit  
  
 Perinteinen järjestö- 

mäinen: 3. sektori 

Uudentyyppinen 

aktivistinen: 4. sektori 
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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 

• Arviointi ja seuranta: nuorten kokemustiedon 

hyödyntäminen 
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Edistyksellistä hallintoa:  

Helsingin nuorisoasiainkeskus 
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Luonnos osallisuuden periaatteista: 

 

‒ kunnan jäsenten asiantuntemuksen ja osaamisen 

hyödyntäminen 

‒ omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 

‒ yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Edistyksellistä politiikkaa: 

Helsingin uusi osallisuusmalli  
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• Mitä nuoret voisivat tehdä kotikulmillaan/globaalisti 

oma-aloitteisesti ja itseorganisoituen? 

• Millaista tukea ja keneltä he siihen tarvitsisivat? 
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Keskustelutehtävä 1: nuorten 

rooli kansalaisaktivismissa 
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”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.” (Pekka Sauri 2015) 
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• Omaehtoinen yhteisön hyväksi toimiminen samalla 

voimavarana ja osallisuuden edistäjänä 

• Ideaali: ihminen löytää oman tapansa toimia yhteisön 

hyväksi ja vahvistaa siten itse osallisuuttaan 

• Tunne kuulumisesta yhteisöön syntyy kokemuksesta, että 

halutessaan pystyy vaikuttamaan itseä ja muita koskeviin 

asioihin ja toimimaan toisten hyväksi 

• Moni motivoituu toimimaan auttamisen halusta ja kokee 

elämäänsä merkitykselliseksi tehdessään hyvää muille 

• Ei nollaa demokratia-ajattelua mutta haastaa sen ”ylivallan”, 

monipuolistaa ajattelua 
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Voimavara-ajattelu vs 

demokratia-ajattelu 
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Visio 1: Julkisvallan ja 

kansalaisten suhde muuttuu 

Kaupunkilaiset ottavat itselleen tehtäviä, jotka 

ovat perinteisesti kuuluneet viranhaltijoille ja 

edustukselliselle päätöksenteolle 
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Visio 2: Talous ja markkinat 

Jakamistalouden myötä tavaroiden ja 

palvelujen tuotanto ja jakautuminen muuttuvat 

 

10.10.2016 21 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Visio 3: Valta ja yhteiskunnan rakenne 

Yhteiskunnan verkostojen ja toimintatapojen 

muuttuessa valta ja kansalaisuus jakautuvat 

uudelleen – oletusarvoisesti aiempaa 

tasaveroisemmin ja yhteisöllisemmin 
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• Miten taloutta pitäisi mielestäsi muuttaa? 

• Mikä jakamistalouden suunnista pitäisi valita ja miten 

siihen edetään? 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Keskustelutehtävä 2: 

jakamis/digitalouden kehitys 
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• Uusia kansanliikkeitä ja poliittisia vaikutuskanavia? 

• Eri aktivismeja kaikille vai kasautuminen yksille? 

• Keistä tulee jakamistalouden verkostojen solmuja ja 

avaimenhaltijoita? 

• Osa ei valtaistu – uusi yhteiskunnallinen jakolinja 

(mutta saattavat silti hyötyä passiivisesti) 

 

• Mitä muuta kysymyksiä herää? 

• Miten tutkimushankkeemme voisi palvella nuoria? 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Pohdittavia kysymyksiä 



 
Pasi Mäenpää etunimi.sukunimi@helsinki.fi   

Maija Faehnle etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

 

 

Tervetuloa mukaan!  

kaupunkiaktivismi.wordpress.com 

www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 

#kaupunkiaktivismi 

 


