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1. Johdatus hankkeeseen 
 
Pasi esitteli hankkeen taustaa ja tavoitteita.  

 Yhteiskunta on kehittymässä hallintojohtoisesta kansalaislähtöiseen suuntaan. Hanke 
auttaa ottamaan tätä kehitystä haltuun tiedollisesti ja hallinnallisesti.  

 Tutkijat etsivät kansalaisyhteiskunnasta toimintatapoja, joista oppien kaupungit ja valtio 
voisivat löytää tapoja tehdä asioita entistä paremmin.  

 Pasin edellisessä hankkeessa aloittama työ ostarien kehittämisessä jatkuu osana tätä 
hanketta. Laajasalon ja Pohjois-Haagan ostareille pyritään saamaan kaupungin 
palveluihin perustuva yhteiskäyttötila, joka toimisi matalan kynnyksen paikkana 
monenlaiselle paikallistoiminnalle Marttojen ruokatapahtumista nuoria työllistävään 
korttelikeittiöön. Laajasalon ostaria elävöittää jo paikallisen laajan 
ruokapiiriosuuskunnan puoti.  

 Hankkeessa on Pasin kautta mukana vahva ruokapiiritoiminnan tuntemus. Pasi on 
mukana Pro Ruokapiirit ry:ssä, joka pyrkii kehittämään ruokapiirien pohjalta 
verkkokaupan alustaa, jolla lähiruoan tuottajat ja hankkijat voisivat kohdata.  

 
Keskustelua:  
 

 Hanketta seuraa kysymys, voiko ja pitääkö julkisen hallinnon ottaa kansalaisten 
aktivismeja haltuun. Haltuunottona voi pohtia esimerkiksi sitä, että hallinto löytää 
tapoja toimia aktivismien kanssa, vähän vastaavasti kun on muotoutunut tapoja toimia 
mm. urheilujärjestöjen kanssa.   

 Aktivismille on luonteenomaista, että ihmiset ovat esillä omine kasvoineen. 
Kaupungeissa mietitään, onko viranhaltijoiden parempi toimia somessa omilla nimillään 
vai organisaation nimellä. 

 Pohdituttaa, miten tulisi suhtautua aktivismien poliittisuuteen. Miten esimerkiksi 
Helsingin pitäisi ottaa huomioon Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän poliittinen 
kytkeytyneisyys, kun kaupunki tekee ryhmän kanssa yhteistyötä?  

 Uudet kansalaisliikkeet ovat kuitenkin yhä vähemmän sidoksissa poliittisiin puolueisiin. 
Huomio on enemmän tekemisessä ja toiminnassa yhteisen kiinnostuskohteen äärellä 
kuin tietyn asian ajamisessa poliittisessa mielessä. Kirjallisuudessa uutta aktivismia on 
määritelty juuri tekemisen kautta syntyvänä toimintana. Toisaalta aktivistit voivat alkaa 
kiinnostaa poliittisia puolueita. 

 Aktivismien poliittisuutta kannattaa hankkeessa pohtia, mutta päähuomio on kuitenkin 
aktivismeissa tekemisenä ja toimintana.  

 Ihmisten osallistumisessa edustuksellisuus on tärkeä näkökohta. Asukastilaisuuksiin 
osallistuvat ovat tyypillisesti iäkkäitä, somessa taas toimivat usein nuoret. 

 Edustuksellisuus tulee pohdittavaksi myös siinä, että jotkut aktivismit ovat kaupungeille 
erityisen houkuttelevia aktivistien erityisosaamisen ansioista. Lisää kaupunkia Helsinkiin 
–ryhmän kaupunkisuunnitteluosaaminen on esimerkki siitäkin. Tärkeää kuitenkin olisi, 
etteivät tällaiset aktivismit korostu kaupunkien toiminnassa liikaa suhteessa niiden 
kansalaisten toimintaan, joilla vastaavaa erityisosaamista ei ole.  

 Aktivismi-sana voi herättää kielteisiä mielleyhtymiä. Aktivismia voi olla häiriköintikin, 
kuten valitusten tehtailu. Kansainvälisessä keskustelussa termi urban activism viittaa 
yleensä protestiluonteisiin kansalaisliikkeisiin esim. kaupunkisuunnitteluhankkeissa. 
Tässä hankkeessa huomio on kuitenkin rakentavassa, alueita ja yhteiskuntaa 
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parantamaan pyrkivässä aktivismissa. Kansalaisaktiivisuus on ehkä aktivismia 
neutraalimpi ilmaisu. 

 Kunnan rooli asioiden mittakaavan määrittelyssä mietityttää. Miten määritellään, mitkä 
asiat voidaan ratkaista paikallisesti ja mitkä vaativat laajempaa käsittelyä? Entä mikä on 
ratkaisujen järkevä tarkkuustaso? Perinteisesti alueita on tavattu suunnitella tarkkaan 
viimeistä reunakiveä myöten, mutta mikä olisi riittävä suunnittelutarkkuus, joka myös 
jättäisi käyttäjille tilaa muokata aluetta itse? Kaikkea ei tarvitse järjestää. 

 Kiinnostaa, miten paikallinen kehittämistoiminta saa alkunsa. Mistä esimerkiksi 
Kannelmäessä syntyi Kannelmäki-liike, joka on tuottanut aluetta elävöittäviä konsepteja 
kuten Unelma-iltamat ja virkkuukerhon? Oliko esimerkiksi toimijoiden 
ammattiosaamisilla erityistä merkitystä? Miten kaupunki voisi edistää ja tukea vastaavan 
pörinän syntyä muualla? Kuinka paljon aktivismit ovat yhden tai kahden henkilön 
varassa? Yhdistääkö ihmisiä aate vai joku yksilö? 

 Asukastilat on kuuma aihe ainakin Helsingissä. Tarvitaanko tiloja joka kaupunginosassa? 
Tarvitsevatko aktivismit tiloja? Miten hallinnoidaan asukastaloja? Helsingissä 
nuorisoasiainkeskus ja kulttuurikeskus korostavat alueellista työtä kaupunginosissa. 

 Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän ja Helsingin kaupunkisuunnittelun yhteistyö on 
kiinnostava esimerkkinä myös aktivismin ja hallinnon välisen kumppanuuden 
toimintatapojen muotoutumisesta.  

 Alueen kehittämiseen liittyvä peli on yksi tapa rakentaa eri aktivismien, kaupungin 
tahojen ja muiden toimijoiden välistä keskustelu ja yhteistyötä. Helsinki on käyttänyt 
Meri-Rastilassa peliä keinona entistä laajamittaisempaan, useampia toimijoita 
osallistavaan lähiökehittämiseen. Kaupunkiaktivismi-hankkeen tapaamisessa Helsingin 
Kulttuurikeskuksen kanssa oli esillä, että ainakin Vuotalo aikoo hyödyntää pelaamista 
toimintatapana jatkossa ja myös tutkijat voisivat tulla mukaan pelaamaan.  

 Yksi tarkastelukohde on aktivismien manageeraus. Yhteismaa ry kehittää ja levittää 
aktivismikonsepteja (Siivouspäivä, Nappi Naapuri, Hoffice jne.). Kaupunki voi toimia 
manageriorganisaatioiden asiakkaana ja kumppanina. Lahden kaupunki on hankkimassa 
Yhteismaalta Nappi Naapuri -palvelun käyttöönsä tarjotakseen lahtelaisille uudenlaisia 
tekemisen mahdollisuuksia. 

 Joissain tapauksissa aktivismin säilyminen ja vakiintuminen voi vaatia järjestäytymistä.  
Espoon Suurpellossa kaupunkiviljelytoiminta saatiin käynnistettyä perustamalla 
rekisteröity yhdistys. Toinen, kasvuun lähtenyt  järjestäytymisen muoto on osuuskunta.  

 Aktivistinen toiminta pitäisi tehdä asukkaille helpoksi. Mikä ei ole kiellettyä, on 
sallittava. Toteuttamisen tavat ovat tärkeitä hahmottaa. Espoossa pilotoidaan 
parhaillaan mallia, jossa asukkaat saavat esimerkiksi kaataa vesaikkoa kaupungin maalla 
eli pitää lähialueensa siistimpänä kuin kaupungin resursseilla on mahdollista, kunhan 
siitä on yhdessä sovittu. Tällaisessa sallimisessa julkisuus on tärkeä: naapurien ja muiden 
on tiedettävä, ettei vaikkapa puita raivaava asukas ole tekemässä mitään kiellettyä.  

 Hyvien ideoiden toteuttaminen pitäisi tehdä helpoksi myös virkatyössä. Espoossa 
kehitetään käytäntöä, jolla kaupungin työntekijät voisivat helposti kehittää omaa 
työtään uusilla ideoilla. Jos virkamies ja byrokratia ohitetaan, se on virkamiehestä usein 
hyvä. 

 Vastaan tulee myös keskustelu normien purkamisesta. Keskusteltavaa on mm. 
pelastuslaitoksen normeissa, kun esimerkiksi paloturvallisuusmääräykset saattavat 
rajoittaa tapahtumien toteuttamista. Aktivismeissa on potentiaalia normienpurussa: 
Ravintolapäivä lähti säännösten kritisoinnista ja on lopulta saanut Eviran linjaamaan, 
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että pop-up-ravintolatoiminta onkin sallittua. Viranhaltijoiden näkökulmasta on 
helpottavaa, jos löytyy perusteita vapauttaa hallintoa vanhoista rasitteista.   

 Kysymyksiä kilpailunvapaudesta tulee vastaan esimerkiksi siinä, jos kaupunki käy 
tukemaan ruokapiirejä. Ruokapiirit ovat tukikelpoisia. Käyvätkö kauppaketjut silloin 
syyttämään kaupunkia kilpailun vääristämisestä?  

 Tarvittaisiin tietoa avuksi uuden kuntalain osallisuutta koskevien säännösten 
toimivuuden arviointiin. Riittävätkö uudet säädökset? Mitä esteitä kansalaisten oma-
aloitteiselle toiminnalle on? 

 Tarvetta on myös avulle sen arviointiin, miten hallinnon satsaukset osallisuuden ja 
aktiivisuuden edistämiseen ovat onnistuneet. Mihin verorahoja kannatta osallisuuden 
ja aktiivisuuden edistämisessä käyttää? 

 Jos löytyy esimerkkejä tavoista tehostaa tai vähentää kuntien toimintaa, sellaisia olisi 
hyvä saada mukaan kuntatuottavuus.fi-palveluun.  

 Kuntien ja aktivistien työnjako tulee mietittäväksi mm. siinä, kun eläkeläisiä tulee 
vapaaehtoisiksi kirjastoon hyllyttämään kirjoja. Toisten mielestä on hyvä, että kunnan 
työ voi näin keventyä. Toisten mielestä vapaaehtoiset vievät kunnan työntekijöitä leivän. 

 Lähidemokratian kehittämisessä yksi näkökulma on kunnan rooli fasilitaattorina tai 
moderoijana siitä huolehtimisessa, että eri alueilla olisi toimintaa suhteellisen 
tasapuolisesti. Vaatiiko aktivismi taitoja ja löytyykö niitä tasapuolisesti, myös tavallisten 
ihmisten lähiöistä? Aktivismien myötä tarve fasilitoinnille ja moderoinnille voi korostua.  

 Vantaalla on valmisteltu aluetoimikuntakäytännön uudistamisesta avoimempaan, 
raatityyppiseen suuntaan. Nykyinen malli jatkuu valtuustokauden loppuun asti, mutta 
sen jälkeisiä mahdollisuuksia jo mietitään. Uutta mallia tarvitaan. 

 Lahdessa kuntien yhdistyminen tarkoittaa myös lähidemokratian pohtimista uudella 
tavalla.  

 Helsinki on parhaillaan verkostoimassa eri virastoissa osallisuuden ja aktiivisuuden 
parissa toimivia työntekijöitä. Koko kaupungin henkilöstöltä on kysytty kyselyllä, miten 
asukkaiden osallistuminen ja joukkoistaminen voisivat palvella kaupungin toimintaa 
paremmin. Maaliskuun lopulla osallisuudesta kiinnostuneet virkamiehet on kutsuttu 
verkostoitumaan Osallisuustori-tapahtumassa, jossa suunnitellaan jatkotoimia kyselyn 
tuloksia hyödyntäen. 

 Dian 11 kolmioon aktivismeista, liiketoiminnasta ja hallinnasta olisi hyvä piirtää mukaan 
konteksti, jossa näkyvät kansalaisyhteiskunta ja muut toimijat niin, että kuvan avulla 
päästään näkemään hankauspisteitä ja keskustelemaan niistä. Tärkeää on top down -
prosessien ja bottom up -prosessien kohtaanto. 

 Hankkeen ohjausryhmään olisi hyödyllistä saada mukaan Kuntaliitto ja 
oikeusministeriö. Sovittiin, että Maija kysyy edustajia niistä mukaan. (Päivitys kokouksen 
jälkeen: molemmat lupautuivat mukaan!  Kuntaliitosta edustajana Päivi Kurikka ja 
OM:stä Laura Nurminen) 

 Merkittäviä mahdollisuuksia tuovat avoimeen dataan liittyvät aktivismit. Tärkeitä 
toimijoita ovat ainakin HRI-tiimi Tiekessä (mm. Teemu Vass) ja Open Knowledge Finland 
-porukka (mm. Antti Poikola). OKFN:llä on demokratia yhtenä teemana.  

 
 
 
 
 



5 
 

2. Tavoiteltavat tulokset 
 
Keskusteltiin alustavasta tulossuunnitelmasta.  Tarkennettiin, millaisia tuloksia hankkeessa 
on hyödyllistä tavoitella:  
 
Tietoa ja ymmärrystä 

 Millaisia uusia, lupaavia aktivismeja on  

 Miten aktivismien muodot ja toimintatavat liittyvät kaupunkien tavoitteisiin 

 Millaisia esteitä ja rajoitteita on aktivistisen toiminnan syntymiselle ja jatkumiselle 

 Mikä voi estää tai rajoittaa aktivismin kehittymistä liiketoiminnaksi 

 Mitkä ovat lupaavia julkisen vallan toimintatapoja aktivismien hyödyntämisessä, 
kehittämisessä ja niihin osallistumisessa, kuten  

 aktivismien syntymisen edesauttamisessa 

 normien soveltamisessa 

 aktivismien poliittisuuden huomioon ottamisessa 

 erilaisten aktivismien ja kaikkiaan kansalaisten huomioon ottamisessa niin, ettei 
esimerkiksi heikommin itseään esiin tuovia ryhmiä jätetä syrjään 

 sen määrittelyssä, mitkä asiat voidaan ratkaista paikallisesti ja mitkä vaativat 
laajempaa käsittelyä 

 sen määrittelyssä, millä tarkkuudella alueita kannattaa suunnitella, jotta 
suunnittelu on riittävä mutta jätetään tilaa käyttäjille muokata aluetta itse 

 Arvioituja, analysoituja esimerkkejä hyvistä toimintatavoista 
 
Koeteltuja toimintamalleja  

 Miten aktivistit, julkinen valta ja tutkimus käyvät vuoropuhelua metropolin 
kehittämisessä 

 
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 
 

Toimintakulttuurien muovaaminen 

 Sen edesauttaminen, että aktivismia ajateltaisiin myönteisenä ilmiönä 
 
Tuloksia kootaan helppokäyttöiseen muotoon tietopaketteina, joihin kuuluu policy brief -
tyyppisiä kiteytyksiä. 
 

3. Työsuunnitelma ja ohjausryhmän toimintatavat 
 
Pasi esitteli hankkeen suunniteltuja aktiviteetteja ja aikataulua.  

 Ohjausryhmän toiminta on kiinteä osa hankkeen tutkimustyötä. 

 Ohjausryhmän asioista tiedottamisessa käytetään ohjausryhmän sähköpostilistaa.  

 Tapaamisissa, haastatteluissa, kirjallisuustyössä ja muutoin kertyvää materiaalia kootaan 
hankkeen sivuille pitkin matkaa. Tuoreimpana on juttu Helsingin Vuotalon tapaamisesta, 

https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/2015/03/11/vuotalo-ruokkii-paikalliskulttuureja-ja-etsii-uusia-tapoja-kylvaa-aktivismin-siemenia/
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ja seuraavaksi on tulossa juttu tapaamisesta Yhteismaan ja KatuMetron 
jakamistaloushankkeiden kanssa.   

 Ohjausryhmä kokoontuu koko laajuudessaan kokouksissa ja työpajoissa. 

 Idea on, että ohjausryhmäläisten organisaatiot ovat hankkeessa mukana 
mahdollisuuksien mukaan laajemminkin kuin ohjausryhmään nimettyjen edustajien 
välityksellä. Toiveena on, että ohjausryhmäläiset välittävät tietoa hankkeen ja 
organisaationsa välillä ja organisaatioista osallistuu tavalla tai toisella muitakin. Muita 
voi esimerkiksi kutsua mukaan työpajoihin. 

 SYKEssä hanke pyritään integroimaan muuhun SYKEssä tehtävään työhön ja 
hyödyntämään mahdollisimman hyvin synergiamahdollisuuksia. Hanke liittyy SYKEssä 
mm. asumisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jota rakennetaan yhdessä YM:n ja ARA:n 
kanssa.  

 Lisäksi järjestetään pienemmän porukan tapaamisia tarpeen mukaan. Esimerkiksi 
voidaan kokoontua käsittelemään verotusnäkökohtia siitä aiheesta kiinnostuneiden 
kesken. Pasia ja Maijaa voi mieluusti kutsua käymään. (Kokouksen jälkeen on 
esimerkiksi sovittu Päivi S:n ja Sari K:n Lahteen palaveri, johon kutsutaan muitakin 
Lahden kaupungilla hankkeen aihepiirin parissa toimivia). 

 Ohjausryhmäläiset ovat tervetulleita myös hanketiimin palavereihin, joita pidetään joka 
toinen viikko. Myös näitä palavereita voidaan suunnitella ohjausryhmäläisten tarpeiden 
mukaan.  

 
Tarkennettiin työtapoja:  

 Ohjausryhmän kokousten muistiot laitetaan julkisina hankkeen sivuille sen jälkeen, kun 
osallistujat ovat ne tarkistaneet ja hyväksyneet.  

 Yhteistä dokumenttien työstämistä varten perustetaan suljettu alusta, esimerkiksi 
yliopiston wiki. Maija perustaa alustan ja lähettää käyttöohjeet. 

 Todennäköisesti tarvitaan myös somefoorumi, jolla aktivistit, hallinnon toimijat ja muut 
voivat helposti keskustella, esimerkiksi FB-ryhmä. Tämän toteutusta suunnitellaan 
tarkemmin myöhemmin. 

 Hanketta pyritään aktiivisesti esittelemään aihepiirin toimijoiden verkostoissa, kuten 
Kuntaliiton Kuntademokratiaverkostossa ja Helsingin osallisuustoimijoiden verkostossa, 
jota voisi myös laajentaa seudulliseksi.   
 

4. Seuraavat kokoontumiset 
 

 Työpaja (3 h) toukokuussa. Maija lähettää ajankohtakyselyn. 

 Kokous 15.9. klo 9-11 

 Työpaja 17.11. klo 9-12.  


