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Ohjelma 
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Kaupunkiaktivismia eli kansalaisten paikallisia 
organisoitumisen ja toiminnan muotoja tarkastellaan 

ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan ja 
yhteisöllisyyden näkökulmista.  

 Miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien tavoitteita? 
Miten julkisen vallan kannattaa tukea kaupunkiaktivismeja? 
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1. Johdatus hankkeeseen 
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Tausta 

Idea 
Kansalaisten itseorganisoituminen on synnyttänyt toimintaa, joka 
institutionalisoituessaan, levitessään ja laajetessaan voi luoda 
merkittäviä myönteisiä kehityssykäyksiä. 
 
Visio 
Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta ja itseorganisoituminen 
ottavat vähitellen edustuksellisen demokratian, virkamiestyön ja 
asiantuntijavallan tehtäviä ja asemaa yhteiskunnassa.  
 
Teoria 
resurssitehokkuus – innovaatioympäristöt – yhteiskäyttöisyys ja 
jakamistalous – prosumerismi, DIY-kulttuuri ja some – 
osallistuminen ja kansalaisten tiedon hyödyntäminen  
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Tutkimusintressit 

Toimintatutkimus – parannetaan maailmaa 
 
”Hyötytutkimus” – autetaan hallintoa 
 
Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimus – mihin tämä 
maailma on menossa vai onko? 
 
Välitystehtävä – tietoa ja vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon kesken 
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Esimerkkejä 

Ruokapiirit  luovat yhteisöllisyyttä, vähentävät ruokahävikkiä, kasvattavat 
paikallistaloutta ja lisäävät kaupan kilpailua. 

Pitäisikö kaupungin tukea niitä? Voiko niitä yhdistää kaupungin palveluihin? Voiko ruokapiirillä tuoda 
yhteisöllisyyttä ja identiteettiä uusille asuinalueille? 

Stadin aikapankki tuottaa vertaispalveluja kaupunkilaisten kesken.  
Miten palvelut suhteutuvat julkisiin palveluihin? Voivatko kaupungit oppia vertaisvaihdon toimintatavasta? 
Voisiko julkisia, perustason ylittäviä hoivapalveluja ansaita omilla palveluksillaan? 

Kimppakyydit, PiggyBaggy-kuljetuspalvelu ja autojen vertaisvuokraus ovat 
liikkumiseen liittyviä kaupunkilaisten keskinäisiä toimintatapoja.  

Pitäisikö toimintaa integroida julkiseen liikenteeseen ja miten se voisi tapahtua? Voisiko syntyä 
järjestelmä, jossa esim. omaa autoa vuokraamalla saisi rahan sijasta arvoa HSL:n matkakortille? 

Asuinalueilla toimii useita nettikirpputoreja. 
Voisiko kaupunki edesauttaa toimintaa esim. luomalla eri ryhmien myynti-ilmoitukset yhdistävän 
markkinatorin tai yhdistämällä ryhmät paikallisiin kirpputoreihin? 

Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä on aktiivinen keskustelufoorumi, jota 
ammattilaiset seuraavat ja kaupunkisuunnittelu hyödyntää.  

Mitkä ovat tämän hyödyntämisen legitiimisyyden rajat ja riskit? Voiko muita some-ryhmiä hyödyntää 
vastaavasti? Miten kaupungin pitäisi suhtautua kansalaislähtöiseen kaupunkikehittämiseen? 
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Tutkimuskysymyksiä 

•  Millainen asukasaktivismi tukee kaupunkien innovaatiopolitiikkaa ja 
tavoitteita ekologisesta kestävyydestä ja yhteisöllisyydestä? 

•  Millainen asukasaktivismi luo itse taloudellista tuottoa ja pystyy 
kannattelemaan itseään esim. asukastilan ylläpitämisessä?  

•  Millainen asukasaktivismi voi institutionalisoitua ja kehittyä 
liiketoiminnaksi ja miten se tapahtuu? 

•  Millaisia tiloja ja muita fasiliteetteja kaupunkiaktivistinen toiminta 
tarvitsee? 

•  Millaiset toimintatavat ja tukimuodot edistäisivät ekologisen kestävyyden, 
innovaatiopolitiikan ja yhteisöllisyyden tavoitteita tukevaa 
kaupunkiaktivismia? 

•  Mitä julkinen valta voi oppia kaupunkiaktivisteilta pyrkiessään 
edistämään näitä tavoitteita ja kansalaisten osallisuutta metropolin 
kehittämisessä?  

•  Millaisia vaikutuksia kaupunkiaktivismilla on yritystaloudelle ja miten 
esim. kilpailunvapaus ja verotus ehdollistavat sekä aktivistien toimintaa 
että julkisen vallan osallisuutta siinä? 
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•  Osallistuminen, osallisuus ja kansalaisten tiedon hyödyntäminen 
(Faehnle 2014) 

•  Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja aktivismien manageeraus (Yhteismaa) 
•  Tutkimuksen ja kehityksen aktivismit: smart city, ostarifoorumit 

(Mäenpää 2015) 
•  Hybriditilat ja -palvelut: uudet organisoitumisen ja toiminnan mallit 

(Billis 2010) 
•  Paikallisuus vs. geneerisyys (glokalisaatio, palvelustartupit?) 
•  Politiikka ja demokratia: vallan kritiikki ja edustuksellisuus (Rinne & 

Rättilä ja Kuntasäpinät, Berglund, Saward) 
•  Kaupunkikulttuuri ja kulttuurituotanto: paikallisuus, hyvinvointi 
•  Julkinen tila: commons, toimijuuksien sekoittaminen (Mäenpää 2011; 

2013)) 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Näkökulmia ja teoretisointeja  
– miten suuntaudutaan? 
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•  Lähiöt ja täydennysrakentaminen: some-ryhmät, bottom 
up -suunnittelu, pop up -projektit   

•  Ekotehostaminen: yhteiskäyttö ja jakamistalous (Arcadan 
ja Haaga-Helian Katumetro-hankkeet) 

•  Innovaatioympäristöt: neloiskierre, living lab (Schulman & 
Mäenpää 2011) 

•  Yritystalous: yhteiskunnallinen yrittäjyys, startupit, 
mikroyrittäjyys 

•  Pop up -toiminta:  normien soveltaminen (terveys, 
turvallisuus jne., Jääskeläinen/rakennusvalvonta) 

•  Prosumerismi ja tee-se-itse -kulttuuri (DIY) 
•  Kiinteistöbisnesaktivismi (

www.yesmagazine.org/new-economy/neighbors-got-together-buy-vacant-buildings-
renting-bike-shop-brewer/) 
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Esityksen nimi 

Lisää näkökulmia ja teoretisointeja  
– miten suuntaudutaan? 



10.3.2015 11 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

itseorganisoituva 
kaupunki 

Kansalaisyhteiskunnan 
kaupunkiaktivismit 

Liiketoiminta Hallinta innovaatioympäristöt, uusi yrittäjyys  

Toimintakentät ja niiden rajapinnat 
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Tutkimusympäristö ja rahoitus 

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

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

Lisäksi 
•  yliopistonlehtori VTT Maaria Linko, Avoin yliopisto: tutkimusta ja kenttäkurssi  

•  professori emeritus Harry Schulman: ohryn pj., tutkimusta?  
•  graduntekijöitä: tee-se-itse-aktivismi (Turunen), yhteisötalo Malta (Harjunen), ruokapiirit 

(Nurminen)  
•  hankekumppanit: YM, VM, Ara, Syke, Helsinki (osallisuus- ja arviointiyksikkö, lähiöprojekti, 

kulttuurikeskus, tietokeskus), Espoo, Vantaa, Lahti 

Rahoittajat 
•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2016)  

•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 
•  sekä valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö 
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2. Tavoiteltavat tulokset 

•  Tietoa ja ymmärrystä  
•  Miten aktivismien muodot ja toimintatavat liittyvät 

kaupunkien tavoitteisiin?  
•  Mitkä ovat lupaavia julkisen vallan toimintatapoja 

aktivismien hyödyntämisessä, kehittämisessä ja niihin 
osallistumisessa? 

•  Uusia, lupaavia aktivismeja? 

•  Koeteltu toimintamalli  
•  Miten aktivistit, julkinen valta ja tutkimus käyvät 

vuoropuhelua metropolin kehittämisessä?  
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Tavoiteltavat tulokset 

•  Suosituksia  
•  Mitä toimia suosia ja mitä välttää, kun tuetaan 

aktiivisuutta ja osallisuutta?  
•  Ehdotuksia menetelmiksi ja mittareiksi tukemisen 

onnistumisen arviointiin ja seurantaan 

•  Normien soveltaminen ja soveltamisen rajat? 

•  Muuta?  
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Tulokset avuksi 

•  Strategioiden toteutumisen seurannan 
kehittämisessä  

•  Tavoitteiden asettamisessa  
•  Alueellisen demokratian ja asuinalueiden 

kehittämisessä: mm. kokeilujen jalkauttamisen ja 
uusien kokeilujen suunnittelun kautta  

•  Päätöksenteossa siitä, mihin kaupunkien ja 
valtiovallan kannattaa ja ei kannata keskittyä 
kansalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden 
tukemisessa 
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3. Työsuunnitelma 
 
2015 
•  Aloitus: kaupunkien tavoitteiden kartoitus, 

kaupunkiaktivismien kartoitus, hankkeiden 
yhteistyön suunnittelu, kirjallisuuskatsaus, 
tapausten valinta 

•  Toimintatutkimus: haastattelut, aktivismeihin 
osallistuminen, havainnointi, analyysi 

•  Ohry (3/15 ja 9/15), työpaja (5/15 ja 11/15) 
•  Laajennetun ohjausryhmän työpaja: tulosten 

tulkinta, tietopakettien suunnittelu  
•  Tuotokset: tietopakettisetti 1, julkaisut 
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Työsuunnitelma 

2016  
•  Työpaja: kaupunkien ja valtiovallan toimien 

kehittäminen  
•  Tarvittava täydentävä aineistonhankinta, 

analyysi 
•  Kenttäkurssi (Linko, Avoin yliopisto, 

Kaupunkiakatemia?) 
•  Ohjausryhmän työpaja: tietopakettien 

suunnittelu, tulosten soveltamisen edistäminen 
•  Tuotokset: 2. tietopakettisetti, julkaisut 
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•  Aktivismien tyypittely: muodot, elinkaaret, 
yhteydet kaupunkien ja valtion toimintaan 

•  Aktivismien tukemisen olennaiset kysymykset 
hallinnon eri prosesseissa 

•  Esimerkkikokoelma, ideapankki, aktivismikartta  
•  Avoin data -aktivistien, hallinnon, tutkijoiden ja 

muiden tahojen vuorovaikutuksen toimintamalli  
•  Uuden Tiedekulman palveluiden kehittäminen 

aktivismien, hallinnon, tutkijoiden ja muiden 
tahojen vuorovaikutuksen avuksi 

•   … 
18 

Työsuunnitelman ideoita 
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4. Ohjausryhmän toimintatavat 

•  Kokoukset 
•  Työpajat, joihin voi osallistua muitakin 
•  Pientapaamisia tarpeen mukaan 
•  Tiedotus sähköpostilistalla 
•  Julkinen materiaali Kaupunkiaktivismi-blogissa 
 
Mikä muu olisi hyödyksi? 
•  Suljettu wiki mm. ei-julkisille muistioille? 
•  Some-ryhmä tai jonkin olemassa olevan some-

ryhmän hyödyntäminen? 
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5. Seuraava kokoontuminen: 
työpaja toukokuussa 

•  Toukokuun työpaja (3h) – doodlataan? 
•  Syyskuun ohry (2 h) ja marraskuun työpaja (3h)  

sovitaan nyt 
•  Työpajat: tulosten tulkinta ja hyödyntäminen, 

tietopakettien suunnittelu  
•  Pientapaamisia kevään aikana: tarpeen mukaan 
•  Mukaan aktivistien tapaamisiin? 



Kiitos! 
 

kaupunkiaktivismi.wordpress.com 


