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Kaupunkiaktivismi nousussa 

•  Moni vieraantunut vaikuttamisesta eri kanavien 
kautta, mutta motivoituu kehittämään omia ja yhteisiä 
elinoloja suoraan aktivistina, omaehtoisella 
toiminnalla  

•  Kyse ei siis ole vain demokratiasta tai ylipäätään 
hallintatavasta 

•  Uudet tavat organisoitua ja toimia tuovat merkittäviä 
mahdollisuuksia myönteisiin kehityssykäyksiin 
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Yhteiskunnallisen muutoksen 
hahmottaminen 

•  Aktivismit ovat osa suurta yhteiskunnallista muutosta, 
jossa kansalaisyhteiskunnan uudelleenorganisoituminen 
muokkaa valtiota ja uudet vaihdannan muodot 
muuttavat markkinoita ja taloutta 

•  Visio 1: Kaupunkilaiset ottavat vähitellen itselleen 
tehtäviä, jotka ovat perinteisesti kuuluneet viranhaltijoille 
ja edustukselliselle päätöksenteolle 

•  Visio 2: Jakamis/vertaistalouden myötä myös 
markkinaehtoinen yhteiskunnallisten hyvien 
jakautuminen muuttuu 

•  Visio 3: Sekä yhteiskunnallinen valta että koheesio 
muuttuvat toistaiseksi tuntemattomilla tavoilla  
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•  Tilojen tuunaaminen ja haltuunotto yhteisölliseen käyttöön 
•  Yksityisten tilojen avaaminen  
•  Kaupunkisuunnitteluaktivismi: vaihtoehtosuunnitelmat, 

alueiden kehittämishankkeet, Lisää kaupunkia Helsinkiin 
•  Vertaispalvelut mm. naapuriapu, vertaistuki, aikapankit 
•  Julkisten palveluiden täydentäminen ja parantaminen 
•  Lähi- ja luomuruoka-aktivismi: ruokapiirit, REKO-renkaat 
•  Muut ekoaktivismit kuten tavaroiden kierrätys, lainaus ja 

vertaisvuokraus, ruokahävikin vähentäminen, kimppakyydit 
•  Tietoyhteiskunta-aktivismi / haktivismi, mm. sovelluskehitys 
•  Joukkorahoitus – sopii moneen 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Aktivismit toteuttavat 
kaupunkienkin tavoitteita  
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Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana -hanke 

•  Miten kaupunkiaktivismit eli kansalaisten paikalliset 
organisoitumisen ja toiminnan muodot palvelevat 
kaupunkien kehittämistä? 

•  Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
•  Tarkastelussa ekologinen kestävyys, innovaatiopolitiikka, 

yhteisöllisyys ja osallisuus 
•  Avoimuus + joukkoistaminen + aktivismien 

mahdollistaminen ja tukeminen > olosuhteet voimavaroja 
synergisoivalle kaupunkikehitykselle  
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”Kansalaistoiminnan alue, joka organisoituu perinteisen 
järjestötoiminnan ulkopuolella. Tämä toimintaan 
keskittyvä aktivismi on nousussa, ja kansalaiset ovat 
siinä ottamassa tähän asti edustukselliselle 
päätöksenteolle, julkisvallalle ja kolmannelle sektorille 
kuuluneita tehtäviä itselleen. Neljännen sektorin nousu 
muuttaa yhteiskunnan pelikenttää, jolloin sektorien 
suhteet ja työnjako tulee määritellä uudelleen.” 

 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com/kasitteita 

 

Neljäs sektori 



KANSALAISET 

JULKINEN YKSITYINEN 

Neljäs sektori 
  

Kolmas sektori 
 
 

Järjestöt Naapuriapu,  
kaupunkiliikkeet,  

ruokaosuuskunnat,  
Ravintolapäivä… 

Yhteis- 
kunnallinen  

yrittäjyys 

Uusi  
yrittäjyys 

Demokratia 

Hallinta Innovaatio- 
ympäristöt 

Itseorganisoituva kaupunki 
Palvelumallit,  

kumppanuudet 



KANSALAISET 

JULKINEN YKSITYINEN 

Neljäs sektori 
  

Kolmas sektori 
 
 Aktivismi 

viriää Perustetaan yhdistys 

Hallinto soveltaa  
aktivismin toimintatapoja Perustetaan yritys 

Yhdistys soveltaa  
aktivismin toimintatapoja 

Yritys soveltaa  
aktivismin toimintatapoja 

Esim. someryhmä,  
tapaamiskäytäntö, 

osuuskunta 

Syntyy sektorien 
välisiä kumppanuuksia 
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•  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 
•  Vaikuttaminen tekemällä, DIY  
•  Tapahtumia, toimintaa  
•  Yhteisöllisyys  
•  Kumppanina yritykset 
•  Näkyvyys  
•  Hetkellisyys 
•  Uuden keksintä 
•  Avoimuus, jakaminen 
•  Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminnan stereotyypit  
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Esityksen nimi 

Perinteinen järjestö- 
mäinen: 3. sektori 

Uudentyyppinen:  
4. sektori 
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Aktivismien ja yhteistyön esteitä 

•  Usein turha byrokratian pelko > jo tiedotus voi auttaa – 
mutta myös isompi ilmapiirin muutos ”byroslaviasta” 
”sallimaahan” tarvitaan! 

•  Tukipolitiikan vaatimus alueellisesta tasapuolisuudesta: 
kaupunki ei tue esim. ehdotusta yhteiskäyttötilasta, koska 
sen nähdään eriarvoistavan alueita > tukikriteerit 
uudelleen harkittavaksi 4. sektorin potentiaaleja 
ymmärtäen, tarve tukipolitiikan muodostamiselle yhdessä 

•  Tasapuolisuus ylipäätään uuteen harkintaan – samoin 
kansalaispalautteen, lausuntojen ja aktivististen 
ehdotusten suhde (esim. kaupunkisuunnittelussa) 

•  Pienten palkkioiden ja palvelujen vaihdon verotus > apua 
normienpurkukokeiluista 
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Strategiatasolta lähtien: joukkoistetut linjaukset 
•  Tukikriteerit, periaatteet resursoinnista 
•  Avoimuuden kannustimet ja vaatimukset > hyvät ja huonot 

toimintatavat näkyviksi, kumpienkin ilmiantokanavat  
•  Porkkanat: tunnustukset, etuoikeudet (esim. 

vertaispalveluja tuottamalla voisi ansaita palveluseteleitä 
korotetun tason julkisiin terveyspalveluihin) 

•  Keppi: sanktiot mm. vapaaehtoisten hyväksikäytöstä 
Joukkoistaminen hyödyllisesti – milloin?  
•  Varhain – vaikuttaminen ajoissa 
•  Päätöksenteko – hyväksyttävyys, mandaatti 
•  Arviointi, oppiminen – jatkuva parantaminen 
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Avoimuus ja joukkoistaminen 
aktivismien tukemisessa 
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•  Ekologinen kestävyys 
•  Innovatiivisuus 
•  Osallistavuus, avoimuus 
•  Laajuus 
•  Skaalattavuus 
•  Levitettävyys 
•  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
•  Hyödynnettävyys 
•  Edustavuus 
•  Sosiaalisuus (vähäväkiset) 
•  … 
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Aktivismien arviointikriteerit 
työn alla 

Tulossa 2016: 
suositukset, mukana  
kriteerit, mittarit 
aktivismin ja 
osallisuuden  
tukemisen  
arviointiin 
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Tukemisen mahdollisuuksia 
aktivismien elinkaarien eri vaiheissa 
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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 

Toiminnan muovautumista, 
hyödyllisyyden 
lisääntymistä edistävät 
toimet esim. kannustimet 
kumppanuuksiin   

innostus alkaa laantua 
innostus toiminnan  

uudistumisen kautta 
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Apua hallinnon toimijoille – 
tekeillä / tulossa / idea-asteella 
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•  ”Täsmäkohtauttaminen”: tapaamisten järjestäminen 
puuttuvien keskusteluyhteyksien avaamiseksi 

•  Jatkuva kohtaamiskäytäntö - kasvokkainen ja sähköinen 
foorumi: alkuna Kaupunkiaktivismi-työpajat, 
Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmä 

•  Vapaaehtoistoiminnan norminpurkuselvityksen 
täydentäminen 4. sektorin näkökulmasta 

•  Huoneentaulut hallinnon toimijoille ja aktivisteille 
•  Aktivismitietopankki mm. tapausesimerkeistä – 

yhteydessä vapaaehtoistoimintaportaaliin 
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Taustaa: 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), aktivistinen kaupunkiviljely 
ja yhteishallinta (Krista Willman), kaupunki somen käyttäjänä (Tuuli Lehtonen), some 
kaupunkisuunnittelussa (Pilvi Nummi) 

•  hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja neuvontaiyksikkö, 
Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus, Tietokeskus, Nuorisoasiainkeskus), Espoo, Vantaa, Lahti 

Rahoittajat 

•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2016)  

•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 

•  sekä valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö 



www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi   etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 
 

Kiitos!  
 
Tervetuloa mukaan keskusteluun  
Facebookissa ja blogissa!  
 


