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Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana (kaupunkiaktivismi.wordpress.com) 

Tutkijat 

•  vastuullinen tutkija, dosentti Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) 

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

Lisäksi 

•  yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: kaupunkiaktivismikurssi  

•  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 (2015–2017)  

•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 

•  Valtiovarainministeriö (2015) ja Ympäristöministeriö (2015-2016) 

•  Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Heikki von Hertzenin rahasto (2016) 
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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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Kaupunkiaktivismi – 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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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 
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 
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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)	  
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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 
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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 



Sharing 
economy Urban space 

Community 

Technology 

SELF-
ORGANIZED 

CITY 

Open 
events 

Local 
movements 

Urban 
planning 
groups 

Innovation 
and mediator 
communities 

Social support 

Squatting, 
opening,  

shaping spaces  
Artivism 

P2P 
commerce 

etc. 

Hacktivism 

Developing 
Information 

society 

Improving 
public services 

Developing 
tools for 
activism 

Ecological 
movements 

Commu-
nication 

encouraging 
activism 

Support 

Green: activism types that 
especially can make sense for 
enhancing ecological 
sustainablity Mäenpää et al., forthcoming  

Alternative 
food 

networks 
etc. 



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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Abstrakti 

•  Kehittyvällä jakamistaloudella on monta ulottuvuutta, joita kuvataan 
esimerkiksi alustatalouden, keikkatalouden, vertaistalouden, 
kansalaistalouden, solidaarisuustalouden ja tilaustalouden termeillä. Yhteistä 
näille on digitalisoitumisen ja internetin sekä niihin liittyvän sosiaalisen 
kommunikaation ja järjestäytymisen kehitys, joka tuottaa uuden 
yhteiskunnallisen tilan kansalaisten ja muiden toimijatahojen keskinäiselle 
taloudelliselle vaihdolle perinteisen elinkeinotoiminnan ulkopuolella. 
Kansalaisille on muodostunut kuluttajaa monipuolisempia ja vahvempia 
toimijarooleja markkinoilla.  

•  Jakamistaloudella on kuitenkin kahdet kasvot: yhtäältä se voimaannuttaa 
kansalaisia toimimaan arvon muodostuksen ja välittämisen verkostoissa 
mutta toisaalta se edustaa aiempaa tehokkaampaa tuotantotapaa, jossa 
kansalaisten tuotannollinen asema työntekijöinä heikkenee.  

•  Jakamistalouden tutkimuksen piirissä on esitetty erilaisia tapoja ohjata 
jakamistaloutta sosiaalisesti kestävään suuntaan. Esittelemme näitä 
pyrkimyksiä sekä käsitteellisellä että empiirisellä tasolla etsien tietä 
”sosiaaliseen jakamistalouteen”. Pohdimme myös jakamistalouden ja valtion 
suhdetta ja kysymme, millainen voisi olla hyvinvointivaltiota uudistava 
pohjoismainen jakamistalouden malli.  



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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Suomi jakamistalouden kartalla 

•  Vahva julkinen sektori 
•  Heikko valmius kaupalliseen alustatalouteen 
•  Koulutettu väestö 
•  Hyvinvointiyhteiskunnan perintö ja perinne 
•  Ekologinen painotus jakamistaloudessa 
•  Somen merkitys (vertaisverkkokauppa, REKO) 
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Suomalaisen jakamistalouden 
luokittelu (Nylund 2016) 
Globaalit 
 	  

AirBnB, Uber, Couchsurfing 
 	  

Kauppapaikat 
 	  

Tori.fi, Huuto.net, (E-Bay)	  

Yhteisövetoiset 
 	  

Nappi Naapuri, Stadin aikapankki, Ravintolapäivä, Siivouspäivä, 
Saunapäivä, kimppakyyti.fi 
 	  

Liiketoiminta 
 	  

PiggyBaggy, Sharetribe, Ratti.fi, Swap.com, City Car Club, HBB 
 	  

Facebook 
 	  

Kallion Safkat kiertoon, Haaga kierrättää, Töölö kierrättää, Vuokra-asunnot 
Helsinki 
 	  

Kaupunki 
 	  

Kutsuplus, kirjasto (laajennettu kirjastotoiminta), Helsinki Region infoshare, 
Kierrätyskeskus 
 	  

Rajatapaukset 
 	  

Nearhood, Digiapuri, Split Finland, REKO-renkaat, Wolt, Foodora 
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Jakamistalous yhteiskunnallisena 
muutoksena – kansalaisnäkökulma 

•  Jakamistalous on osa mittavaa yhteiskunnallista muutosta, 
jossa sosiaaliset ja taloudelliset suhteet rakentuvat 
uudestaan, kun digitalisaatio mahdollistaa uusia toimijuuksia 
suhteessa  julkiseen valtaan ja markkinoihin.  

•  Seurauksena on, että markkinaehtoisten hyödykkeiden 
tuotanto ja jakautuminen muuttuvat – oletusarvoisesti tasa-
arvoisempaan tai ainakin laajapohjaisempaan suuntaan. 

•  Jakamistalous on yhtä aikaa taloutta ja sosiaalista, globaalia 
ja paikallista. Se tapahtuu sekä fyysisessä että virtuaalisessa 
tilassa ja näitä sekoittaen.  

•  Moninaisuus: jakamistaloutta syytetty sekä valtiovaltaisesta 
libertarismista että kommunismista! 





www.helsinki.fi 

Solidaarisuustalous 
(solidarity economy, commoning) 

•  Arvon tuottaminen yhteisresurssien pohjalta 
•  Oikeudenmukainen, kestävä ja demokraattinen 

talous (Miller 2010) 
•  ”Yhteiset” (commons), autonomia suhteessa 

kapitalismiin, vastavuoroisuuden siteet (”taking back 
the economy”) 

•  Stadin aikapankki (osa 780 vaihtoryhmän 
järjestelmää), Suomen Solidaarisuustalous-verkosto, 
yhteisö/paikallisvaluutat 

•  Talous taloudessa ei viranomaisten suosiossa 
(verotus) 
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Esimerkki sääntelyn haasteista: 
jakamistalouden verotuksen neljä 
pulmaa 
•  1) Silpputulojen verotus aiheuttaa enemmän 

kustannuksia kuin tuo verotuloja 
•  2) Silpputulojen ilmoittaminen on työlästä, jolloin 

syntyy harmaata taloutta 
•  3) Ilmoittamisen työläys viestii byrokratiasta, joka voi 

rapauttaa yleistä veromoraalia ja ehkäistä 
taloudellista toimeliaisuutta, myös verovapaata 

•  4) Verkkopalveluja tarjoavat yritykset maksavat 
veronsa muualle 
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Sosiaalinen jakamistalous 

•  Miten jakamistalouden tuoma resurssilisäys ohjataan 
sosiaalisesti kestävästi? 

•  Jakamistalouden toimeentulolisä pienituloisille ilman 
palkkatyön muuttumista toimeentulolisiä vaativaksi? 
(sääntely) 

•  Keskiluokan hyperkulutuksesta tarvepohjaiseen? 
(ekologia) 

•  Eettisestä kuluttamisesta solidaarisuustalouteen? 
(yhteisöllisyys) 



Sosiaalisen	  jakamistalouden	  ituja	  	  
–	  tutkimuksessa	  

•  hIp://thenextsystem.org:	  The	  framework	  of	  a	  civic	  economy	  of	  
provision	  integrates	  the	  three	  basic	  pracSces	  of	  any	  human	  
community:	  providing	  for	  one	  another,	  protecSng	  one	  another,	  and	  
creaSng	  meaning	  together.	  

•  Botsman:	  True-‐sharing=	  creaSng	  new	  forms	  of	  sharing	  (that	  are	  not	  
happening	  on	  a	  market)	  …	  The	  people	  that	  provide	  the	  value	  in	  
Sharing	  Economy	  are	  not	  geBng	  rich,	  the	  plaXorms	  are.	  

•  Trebor	  Scholtz:	  Pla$orm	  coopera,vism	  equals	  a	  more	  humane	  
workplace	  equals	  real	  benefits	  for	  workers.	  
hIps://medium.com/@trebors/plaXorm-‐cooperaSvism-‐vs-‐the-‐sharing-‐economy-‐2ea737f1b5ad#.zcfmt1biy	  

•  Esim.	  Uber	  -‐>	  Arcade	  City	  ja	  AirBnB	  -‐>	  FairBnB	  (movement	  that	  
seeks	  to	  encourage	  vacaSon	  rentals	  that	  comply	  with	  the	  
principles	  of	  a	  fair,	  non-‐extracSve	  and	  collaboraSve	  
economy)	  

•  Lohkoketjuteknologia?	  



For-profit Non-profit 

Global 

Local 

Centralized 

Distributed 

netarchical capitalism 
    Facebook 

Michel Bauwens: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKMV4cqRgV6Q&h=VAQERRxvA 

global commons 

local resilience 
    Transitional towns 

distributed capitalism 
    Bitcoin 



Michel	  Bauwens:	  Four	  scenarios	  for	  
the	  collaboraSve	  economy	  

•  Bauwens:	  super-‐peers	  (bitcoin)	  –	  ”toiset	  ovat	  
vertaisempia	  kuin	  toiset”	  (PM)	  

•  Bauwensin	  kaksi	  keinoa	  siirtyä	  kohS	  for	  
benefit	  -‐talouIa:	  	  

	  1)	  peer	  producSon	  licence	  
	  2)	  semi-‐closure	  of	  the	  commons	  –	  preferenSal	  
	  treatment	  for	  ethical	  companies	  



Tutkimuspyrkimyksiä	  Suomessa	  

•  Eskelinen	  2014:	  kaupunki	  aikapankin	  
toviveroIajana	  	  

•  Mäenpää	  2011,	  2013:	  	  
–  paikallinen	  rahapelitoiminta	  
–  paikallinen	  bonusjärjestelmä	  tai	  valuuIa,	  jolla	  tuetaan	  
paikallisia	  palveluja	  

–  ruokapiiri	  lähiruokakaupassa	  
•  Aikapankkien	  verovapaus	  kokeilutoimena	  
•  Seminaarisarja	  jakamistaloudesta?	  (SKR:n	  
Argumenta)	  



Sosiaalisen	  jakamistalouden	  ituja	  	  
–	  käytännössä	  1	  

•  Yhteinen	  pöytä	  -‐hanke,	  hävikkiruokaravintola	  Loop,	  	  Kallion	  sajat	  
kiertoon,	  hävikkiruokapiirit:	  voiko	  kehiIyä	  leipäjonon	  
jakamistalousversio?	  

•  FB-‐ryhmät	  Apua	  vähävaraisille	  pääkaupunkiseudulla,	  Autetaan	  kun	  
voidaan,	  Refugee	  Hospitality	  Club,	  Jouluapua,	  Avustuksia	  
vähävaraisille:	  voiko	  integroida	  neBkirpputoreihin	  tai	  kehiIää	  
kolmannen	  sektorin	  työtä	  joukkoistamisen	  suuntaan?	  

•  Mushrooming	  -‐verkosto	  ym.	  työhuonekollekSivit:	  freelancerien	  
sosiaalinen	  turvaverkko	  

•  Isola	  et	  al	  2016:	  ”Asuinlähiöissä,	  leikki-‐	  ja	  koirapuistoissa	  tai	  
kantakapakoissa	  oli	  syntynyt	  erilaisia	  jakamistalouksia,	  joissa	  
vaihdeBin	  palveluksia,	  Setoa	  ja	  taitoa,	  esimerkiksi	  asSoiden	  pesua	  
leipäjonokäynteihin	  ja	  työllistymis-‐	  ja	  harrastusvinkkejä”	  

•  PanBpullojen	  keruusäiliöt:	  voiko	  luoda	  infraa	  kiertotalouden	  
joukkoistamiselle?	  



Sosiaalisen	  jakamistalouden	  ituja	  	  
–	  käytännössä	  2	  

•  Aikapankit	  ja	  Nappi	  Naapuri	  -‐yhteisöpalvelu:	  voiko	  
integroida	  hoiva-‐	  ym.	  palveluihin?	  

•  KorIelikeiBötoiminta	  (Kallio)(ks.	  SilvasS):	  voiko	  liiIyä	  
asukasSloihin	  ja	  hyvinvoinSkeskuksiin	  (Saaremme)?	  

•  (NeB)kirpputorit:	  voiko	  kehiIää	  sovelluskehityksellä	  
tarvepohjaisemmaksi	  sovelluskehityksellä	  
vähävaraisia?	  

•  Joukkorahoitus:	  miten	  luoda	  ja	  tukea	  innostusta	  
sosiaalisin	  perustein?	  miten	  integroida	  osallistuvaan	  
budjetoinSin?	  

•  REKO-‐renkaat:	  miten	  lisätä	  ei-‐ammaBmaista	  
tuotantoa?	  



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Local organic food, weekly bags, urban café as pick-up point 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen 
nimi 

FOOD CO-OPERATIVE OMA MAA 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Saaremme co-operative: Shop & café, now Saaremme well-being centre 

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen 
nimi 

SAAREMME: LOCAL SERVICES 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen 
nimi 

TIME BANK: STADIN AIKAPANKKI 
Service exchange between individuals, alternative currency  

stadinaikapankki.wordpress.com/ 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen 
nimi 

VALTAAJAT: CHANGING WORLD   
Young people supported to act, Valtaajat co-operative 

http://valtaajat.fi/ 



Palvelutarjonnan	  Se	  	  
–	  kaupunkien	  roolinoIo?	  

•  Tuija	  Toivola:	  Soul	  kannustaa	  
yhteiskäyIöautotoimijoita	  yhteiseen	  standardiin	  ja	  
sähköautoihin	  

•  Birmingham	  osallistaa	  kaupunkilaisia	  jakamistalouteen	  
ruohonjuuritasolla	  

•  HybridiordanisaaSot	  ja	  -‐palvelut	  (Billis	  2010):	  
kansalaistoimijat	  mukaan	  palvelutuotantoon	  (esim.	  
aikapankkien,	  Nappi	  Naapurin	  ja	  PiggyBaggyn	  
integroiminen	  kaupungin	  palveluihin)	  

•  Bauwens	  ja	  commons-‐rakenne:	  “Partner	  State”	  
commons-‐alueIa	  muodostamassa	  (metaeconomic	  
networks)	  
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Pasi Mäenpää etunimi.sukunimi@helsinki.fi   
Maija Faehnle etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 

Tervetuloa mukaan!  
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi 
 


