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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.” (Sauri 2015) 
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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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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Visio 1: Julkisvallan ja 

kansalaisten suhde 

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 päiväkodeissa, Nappi Naapuri 

 



Visio 2: Talous ja markkinat 

Jakamis/vertais/kansalais/kierto/alustatalouden 

myötä markkinaehtoinen hyödykkeiden ja 

palvelujen tuotanto ja jakautuminen muuttuvat 

 

• Yhteiskäyttöiset tilat, kulkuvälineet 

• Vertaispalveluja: pop-up-ravintolat, kimppakyydit 

• Lähiruokaverkostot: suorahankinta tuottajilta  

• Palveluvaihto, joukkorahoitus (aikapankit, Nappi 

Naapuri) 

• Vertaisvuokraus ja -lainaus (paikalliset somekirpputorit) 
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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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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

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.  

(Mesenaatti.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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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Valtaajat: maailman muuttajat 

Nuorille tukea monenlaiseen toimintaan, Valtaajat-osuuskunta 

http://valtaajat.fi/ 



Tutkijat 

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

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

Lisäksi 

• yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: kaupunkiaktivismikurssi 2016 

• professori emeritus Harry Schulman: ohjausryhmän pj. 

• hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja 

neuvontayksikkö, 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) 

• SKR:n Uudenmaan rahasto, Heikki von Hertzenin rahasto (2016) 

• Suomen tietokirjailijat (2017) 

• Sitra (2017) 
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TUTKIMUSYMPÄRISTÖ JA 
RAHOITUS 



Miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien 

kehittämistä? 

Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 

Näkökulmina ekologinen kestävyys, 

innovaatiopolitiikka, yhteisöllisyys ja osallisuus 

 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 



Mäenpää &  

Faehnle,  

Kvartti 3/16 



Jakamis/alu

statalous-

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 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

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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HALLINNON JA PAIKALLIS-
TOIMIJOIDEN SUHDE 

– TAPAUS ROIHUVUORI 

• Roihuvuori-Seura aktivismien kanavana ja apuna, 
neljäs sektori -tyyppistä toimintaa 

• Vähitellen rakentunut toimija-asema: ”kaupunki ei 
halua, että Roihuvuoren joukkovoimat nousee” 

• Suhteiden hallintaa: aktiivit tutustuttivat uuden 
aluearkkitehdin alueeseen, mm. rakentamisideat 

• Palvelusuhde: Aktiivien hallinnoima oma infra (8 sivun 
lista: tapahtumateltat, äänentoisto…), 
lainataan/vuokrataan muille − Nuorisoasiainkeskus 
lainaa Roihuvuorelta enemmän kuin toisinpäin! 

 

 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Tukemisen mahdollisuuksia 

aktivismien elinkaarien eri vaiheissa 

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   
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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  

 

 

KÄSITTEET NYKYAIKAAN! 

Mäenpää & Faehnle, Kvartti 3/16, 2/17 



HYBRIDIHALLINNOINNIN MALLI 

      Osallisuuden ja innovatiivisuuden tavoittelu 

itseorganisoituvan kaupunkikehityksen aikakaudella 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

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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RATKAISUJA ITSEORGANISOITUVAN 
KAUPUNGIN HALLINNOINTIIN 

34 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Auttaa löytämään tapoja toimia niin, että kansalaisten voimavarat 

voivat hyödyttää kaupunkiyhteisöä reilusti ja kestävästi 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

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/ 

 



Valtiotieteellinen tiedekunta 
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yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arcada Working Papers 4/2016. 
http://dspace.arcada.fi:8080/xmlui/handle/123456789/41 

Faehnle, M., Immonen, H., Mäenpää, P., Nylund, M., Träskman, T. 2016. Jakamistalous ja verotus - Mahdoton 
yhtälö? Sitra 22.9.2016. http://www.sitra.fi/artikkelit/tyo-ja-talous/jakamistalous-ja-verotus-mahdoton-yhtalo 
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Tulossa 

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Urban activism as a resource for cities. Helsinki Quarterly 1/2017. 

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Kaupunkiaktivismi: ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan. 
Kvartti 2/2017.  

Faehnle, M. & Mäenpää, P. & Blomberg, J. & Schulman, H. 2017: Civic engagement 3.0 - Shifts towards self-
made society in Helsinki metropolitan region. Yhdyskuntasuunnittelu-lehti. 

Mäenpää, P., Faehnle, M. & Schulman 2017:  Kaupunkiaktivismi, jakamistalous ja neljäs sektori. Artikkeli 
teoksessa Osalliset ja osaajat 2 (työnimi). 

Tulosraportti Helsingin seudun suunnat -julkaisussa 2017. 

Kaksi lukua kirjassa Jakamistalous (työnimi)(työryhmä Harmaala, Toivola, Nylund, Faehnle ja Mäenpää) 

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2018: Neljäs sektori ja kansalaistalous – kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, 
muuttaa markkinat ja uudisrakentaa yhteiskunnan (työnimi). Hankkeen tulokset kokoava kirja. 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen 

nimi 

LUKEMISTA 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

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 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi
http://www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi

