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Kansalaisyhteiskunta muuttuu  

– miten valtio luo nahkansa? 

Tausta 

Koulutetut ja valistuneet kansalaiset ovat mm. internetin myötä 
omaksuneet uusia tapoja, kykyjä ja järjestäytymisen muotoja 
toimiakseen yhteisöllisesti ja oma-aloitteisesti yhteismaa-ajattelun 
ja tee-se-itse-kulttuurin hengessä. 

 

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.  
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Kaupunkiaktivismia eli kansalaisten paikallisia 

organisoitumisen ja toiminnan muotoja tarkastellaan 

ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan ja 

yhteisöllisyyden näkökulmista.  

 
Kaupunkiaktivismien ja julkisen vallan kohtaanto 

- miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien kehittämistä? 

- miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
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OM Kuntaliitto 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

https://www.facebook.com/groups/184085073617/?fref=ts 

https://www.facebook.com/pages/Kaupunkilaisten-oma-

pelto/221040347906045?fref=ts 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

itseorganisoituva 

kaupunki 

Kansalaisyhteiskunnan 

kaupunkiaktivismit 

Liiketoiminta 
Hallinta innovaatioympäristöt, uusi yrittäjyys  

Toimintakentät ja niiden rajapinnat 
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Tutkimusintressit 

Toimintatutkimus – parannetaan maailmaa julkis-
yksityis-kansalais-yhteistyöllä (4P) 

 

”Hyötytutkimus” – autetaan hallintoa tukemaan ja 
hyödyntämään aktivismeja 

 

Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimus – aktivismien ja 
liikkeiden neljäs sektori uudistaa kansalaisyhteiskuntaa 

 

Välitystehtävä – tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon kesken 



4P-kumppanuudet 

 

 Public-Private-  

People-Partnership 

 

KANSALAISET 

JULKINEN YKSITYINEN 

Neljäs sektori 

  

Kolmas sektori 

 

 
Järjestöt 

Aktivismi  

järjestöjen  

ulkopuolella 
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Tutkimusympäristö ja rahoitus 

Tutkijat 

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

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

 

Lisäksi 

• yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: tutkimusta ja kenttäkurssi  

• 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)  

• hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja neuvontayksikkö, 
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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Tiedonhankintaa tähän mennessä 

• Ohjausryhmätyöskentely 

• Tapaamiset / epämuodolliset haastattelut 

• Ilmianna toteutumaton aktivismi -kysely 

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Aktivistien ja hallinnon 

kohtaaminen: havaintoja    
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• Tilat 

• Talous: rahoitus, verotus ym. 

• Turvallisuus 

• Kulttuuri 

• Muut  
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

”Hyvän kohtaamisen” haasteita 
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• Asukastilan puute, esim. Roihuvuoressa 

puutalojensiirtohankkeen mutkat 

• Ruokapiirien jakelupisteelle ei sopivaa tilaa, 

esim. vuokrasopimuksen loppuminen Lahdessa 

• Myllypurossa ostarin torille ideoidut tapahtumat 

kaatuivat toritilan käytön maksullisuuteen 

• Tapiolan Aurinkoterassi: aktivistit kunnostivat 

omin luvin, olisi tarvittu myös kaupungin panosta  

• Piritorin kehittämisessä olisi tarvittu kaupungin 

vastaantuloa, mm. lupa, sähköt   
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Tilat 
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• Nuorten toiminnan tulkitseminen yritystoiminnaksi voi 

heikentää esim. opintotuen saamista 

• Mahdollisuudet hakea rahoitusta usein edellyttävät esim. 

yhdistyksen perustamista 

• Tuloja tuottavan toiminnan yltäminen verotuksen piiriin voi 

näyttäytyä esteenä, toisaalta toiminta voi jatkua 

verotettavanakin 

• Kaupunki pelkää kustannusten kasvua, kun esim. tila-

aloitteen tukeminen voisi johtaa vaatimuksiin muuallakin 

• Resurssien jatkuvuus, esim. Leppävaaran 

lipputaideteoksen ylläpitoon ei resursseja kaupungilla eikä 

paikallisella seuralla 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Talous: rahoitus, verotus… 
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• Ruokaturvallisuus: hygienianormit, pop-up-

ravintolatoiminta jo sallittua tietyin ehdoin 

• Tapahtumat: määräykset mm. 

paloturvallisuudesta, pelastusteistä, 

järjestysmiehistä 

• Rakennusten ottaminen käyttöön: Fastholmassa 

talo ei täyttänyt turvallisuusmääräyksiä ja se 

purettiin 

• Joskus tilan saaminen käyttöön jäänyt kiinni 

jopa siitä, ettei kaiteen korkeus ole riittävä 

(Tampere)  
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Turvallisuus 
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• Kieltäminen varmuuden vuoksi, kun ei tiedä, voiko sallia 

• Hallinnon sisäinen yhteistyö ja tiedonkulku, esim. 
kaupunkiviljelyhankkeissa lupien käsittelijät eivät tienneet, 
mitä oli luvattu   

• Kulttuuri ei ole idealle kypsä, esim. 1990-luvulla erään 
rouvan kutakuinkin ravintolapäivää vastaava ehdotus sai 
vastaanoton ”ennen kuulumatonta röyhkeyttä” 

• Ehdotukset asukastiloiksi eivät kiinnostavia kaupungille 
(Tuomarilan palokunnantalo ja asemarakennus, tyhjäksi 
jäänyt nuorisotalo Vantaalla) tai yritykselle (Roihuvuori)  

• Aktivismin hyötyjä ei vielä argumentoitu, vrt. 
urheiluseurojen hyödyt hyvin tiedostettu ja niitä tuetaan 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Kulttuuri 
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Kokemukset ja ideat esiin! 

Pankaa meidät töihin! 

www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 

 

pasi.maenpaa@helsinki.fi 

maija.faehnle@ymparisto.fi 
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Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos 
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