
Neljäs	  sektori	  kun/en	  
kumppanina	  

Demokra/apäivä	  13.10.2015	  



”Osallisuuden	  käsite.ä	  on	  kye.ävä	  laajentamaan	  
demokra5asta	  eli	  päätöksenteon	  legi5mitee5stä	  
ihmisten	  osaamisen,	  ideoiden	  ja	  kapasitee5n	  

valjastamiseen	  yhteisen	  hyvän	  eli	  koko	  yhteisön	  
parhaaksi.	  -‐-‐-‐	  On	  silkkaa	  voimavarojen	  haaskausta,	  
elleivät	  kaupungit	  kykene	  niitä	  hyödyntämään.”	  

	  
	  

Pekka	  Sauri	  (2015):	  	  
Julkishallinto	  ja	  sosiaalinen	  media	  

	  
hDp://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia_98_net.pdf	  

	  



Työpajan	  tarkoitus	  

•  HahmoDaa	  kansalaisten	  ja	  hallinnon	  yhteistyön	  ja	  
kuntademokra/an	  tulevaisuuskuvia	  ja	  tunnistaa	  
kehityspolkuja	  niitä	  koh/	  

•  Huomio	  kansalaisyhteiskunnan	  toiminnassa	  ja	  
julkisen	  hallinnon	  toimissa	  suhteessa	  
kansalaisyhteiskuntaan.	  Ns.	  neljännen	  sektorin	  
toiminta,	  joka	  organisoituu	  yhä	  enemmän	  järjestöjen	  
ulkopuolella	  

•  Haetaan	  ROHKEITA	  avauksia,	  KONKREETTISIA	  
toimenpiteitä	  –	  käDä	  pidempää	  toivoDavien	  
tulevaisuuksien	  toteuDamiseen	  

	  



”Kansalaistoiminnan	  alue,	  joka	  organisoituu	  perinteisen	  
järjestötoiminnan	  ulkopuolella.	  Tämä	  toimintaan	  
keskiDyvä	  ak/vismi	  on	  nousussa,	  ja	  kansalaiset	  ovat	  
siinä	  oDamassa	  tähän	  as/	  edustukselliselle	  
päätöksenteolle,	  julkisvallalle	  ja	  kolmannelle	  sektorille	  
kuuluneita	  tehtäviä	  itselleen.	  Neljännen	  sektorin	  nousu	  
muuDaa	  yhteiskunnan	  pelikenDää,	  jolloin	  sektorien	  
suhteet	  ja	  työnjako	  tulee	  määritellä	  uudelleen.”	  
	  
kaupunkiak/vismi.wordpress.com/kasiDeita	  

	  

Neljäs	  sektori	  



Ak5vismi	  keski8yy	  
yhteiskunnan	  muokkaamiseen…	  

•  VaikuDamalla	  mielipiteisiin,	  asenteisiin	  ja	  
päätöksentekoon	  

•  Tekemällä	  itse	  –	  ”let’s	  just	  do	  it!”*	  

*Let’s	  just	  do	  it	  -‐asenne:	  Pulkkinen	  2014:	  A	  boDom-‐up	  way	  of	  building	  a	  system	  and	  changing	  percep/ons	  –	  urban	  
pioneers	  as	  a	  model	  for	  transforma/on	  for	  sustainability.	  hDp://www.systema-‐journal.org/ar/cle/view/275	  



KANSALAISET	  

JULKINEN	   YKSITYINEN	  

Neljäs	  sektori	  
	  	  

Kolmas	  sektori	  
	  
	  
Järjestöt	  Naapuriapu,	  	  

paikallisliikkeet,	  	  
ruokaosuuskunnat,	  	  
Ravintolapäivä…	  

Yhteis-‐	  
kunnallinen	  	  
yri.äjyys	  

Uusi	  	  
yri.äjyys	  

Demokra5a	  

Hallinta	   Innovaa5o-‐	  
ympäristöt	  

Itseorganisoituva	  kunta	  
Palvelumallit,	  	  
kumppanuudet	  



Kaksi	  hanke8a	  ak5vismin	  äärellä	  

	  Kuntasäpinää	  2015	  –	  Asukasak5vis5t	  kansanvallan	  edustajina	  
–  Miten	  ak/vis/t	  näkevät	  itsensä	  kansanvallan	  edustajina?	  
–  Miten	  ak/vis/en	  toiminta	  voisi	  elävöiDää	  nykyistä	  edustuksellista	  

päätöksentekojärjestelmää?	  	  
–  Tiina	  Rählä,	  Jarmo	  Rinne,	  Anna-‐Maija	  Halme,	  Tampereen	  yliopisto	  
–  Rah.	  Kunnallisalan	  kehiDämissää/ö	  
	  
	  Kaupunkiak5vismi	  metropolin	  voimavarana	  
–  Miten	  ak/vismit	  palvelevat	  kaupunkien	  innovaa/opoli/ikkaa	  ja	  tavoiDeita	  

yhteisöllisyydestä,	  osallisuudesta	  ja	  ekologisesta	  kestävyydestä?	  
–  Miten	  julkisen	  vallan	  kannaDaisi	  tukea	  ak/vismeja?	  
–  Pasi	  Mäenpää,	  Maija	  Faehnle,	  Helsingin	  yliopisto,	  sosiaali/eteiden	  laitos,	  

Maaria	  Linko,	  Avoin	  yliopisto,	  Harry	  Schulman,	  Helsingin	  yliopiston	  
emeritus	  +	  ohjausryhmä:	  Espoo,	  Helsinki,	  Lah/,	  Vantaa,	  ARA,	  SYKE,	  
KuntaliiDo,	  OM,	  VM,	  YM	  

–  Rah.	  Kaupunkitutkimus	  ja	  metropolipoli/ikka	  -‐ohjelma,	  ARA,	  (VM,	  YM)	  



Havaintoja	  tähänas5sen	  työn	  pohjalta	  

•  Asioita	  tehdään	  ruohonjuuritasolta	  alhaalta	  ylös	  –	  
kanssakäymisen	  ja	  toimijasuhteet	  horisontaalisia	  

•  Paikallisuus	  voimavarana	  (kokemus/eto	  vs.	  
viranomais/eto)	  	  

•  Jos	  minä/me	  emme	  tee	  itse,	  niin	  kuka	  tekee?	  
•  Yhteisöllisyys	  –	  iden/teeh	  	  
•  ”Keitä	  ak/vis/t	  edustavat	  ja	  millä	  oikeutuksella?”	  



Havaintoja	  tähänas5sen	  työn	  pohjalta	  

Paikallista	  ak/vismia	  ja	  kumppanuuksia	  rajoiDaa	  mm.	  
•  Usein	  turha	  byrokra/an	  pelko	  >	  jo	  /edotus	  voi	  auDaa	  
•  Tukipoli/ikan	  vaa/mus	  alueellisesta	  
tasapuolisuudesta:	  kunta	  ei	  tue	  esim.	  ehdotusta	  
yhteiskäyDö/lasta,	  koska	  sen	  nähdään	  eriarvoistavan	  
alueita	  >	  tukikriteerit	  uudelleen	  harkiDavaksi	  4.	  
sektorin	  poten/aaleja	  ymmärtäen,	  tarve	  
tukipoli/ikan	  muodostamiselle	  avoimes/	  yhdessä	  

•  Pienten	  palkkioiden	  ja	  palvelujen	  vaihdon	  verotus	  >	  
apua	  normienpurkukokeiluista	  



Kuntademokra5an	  uudistussuun5a	  
•  Kuntauudistus	  >	  millä	  aluetasoilla	  voitava	  vaikuDaa	  ja	  toimia	  

kuntalaisena/kansalaisena?	  
•  Joukkoistusfoorumien	  vaikuDavuuden	  lisääminen	  	  

–  Virallistaminen	  -‐	  Rovaniemen	  aluelautakun/en	  virallinen	  lautakunta-‐
asema	  tuonut	  vaikuDavuuDa	  vrt.	  esim.	  raadit,	  aluefoorumit	  

–  Teknologia	  mahdollistaa	  päätöksenteon	  yhdessä	  –	  voivatko	  sähköiset	  
välineet	  jopa	  korvata	  perinteisiä	  edustuksellisia	  käytäntöjä?	  

•  Kuntalaiset	  suoremmin	  talouden	  ohjaksiin	  
–  Osallistava	  budjetoin/	  	  
–  Rahanhaut	  -‐	  kuntalaisten	  hankkeiden	  rahoiDaminen	  mm.	  Hämeenlinna,	  

Tampere,	  Helsingin	  nuorisoasiainkeskus,	  uusi	  Lah/	  
–  Joukkorahoitus	  –	  vaikuDavuuDa	  myös	  ohi	  julkisen	  talouden	  



Kuntademokra5an	  uudistussuun5a	  
•  Ak/vismien	  tukeminen	  ja	  yhteistyö	  kun/en	  kanssa	  

–  Varhaiskasvatuksessa	  ympäristömummot	  ja	  -‐vaarit	  (Lah/)	  
–  Kirjastojen	  vapaaehtoiset	  hyllyDäjät	  
–  Paikalliskeskusten	  elävöiDäminen	  /lojen	  monikäytöllä,	  esim.	  

ostoskeskuksissa	  pop-‐up-‐toiminta/lat,	  ruokapiirin	  jakelupiste	  +	  kahvila	  
–  Koukkuniemen	  vanhusten	  vapaaehtoinen	  riksa-‐ajeluDaminen	  

•  VäliDäjäkäytännöt	  	  
–  VäliDäjä	  kansalaisyhteiskunnan	  puolella:	  Yhteismaa	  ry,	  Hukka/la	  ry	  
–  VäliDäjä	  hallinnossa:	  asukasyhteyshenkilö	  Lappeenrannassa,	  ”yhden	  

luukun	  viranhal/jat”	  Tampereella	  
–  Lahden	  aluekummit	  +	  virkamieskummit	  >	  ak/voin/	  	  



Tulevaisuuskuvat	  ja	  kehityspolut	  

Ryhmien	  näkökulmat	  
•  Pakolaiset	  ja	  paikalliset	  ak/vismit	  kun/en	  resurssina	  
•  Sosiaalinen	  media	  yhteistyön	  mahdollistajana	  ja	  

haastajana	  
•  Asukasenergia	  rakennetun	  ympäristön	  suunniDelussa	  
•  Kuntalaiset	  palveluyhteiskunnan	  monitoimijoina	  
	  
Ryhmissä	  mie/tään	  
•  Tavoiteltava	  ja	  ei-‐tavoiteltava	  tulevaisuus	  
•  Toimenpiteitä	  ja	  seurauksia	  



Miten	  tästä	  eteenpäin?	  	  



•  Vähintään	  kooste	  verkkoon	  jossain	  muodossa	  
•  Julkaisu:	  pamfleh,	  julkilausuma,	  kirjoitus	  johonkin	  
sarjajulkaisuun,	  muu?	  	  

•  Vierailu	  vaikuDavien	  toimijoiden	  luona	  julkaisun	  
kanssa	  

•  Seminaari	  
•  Yhteistyö	  esim.	  ennakoin/verkoston	  kanssa	  
•  Muuta,	  mitä?	  	  



h8p://kuntasapinaa2015.vuodatus.net	  
www.facebook.com/groups/kuntasapinaa2015	  
	  
kaupunkiak5vismi.wordpress.com	  
www.facebook.com/groups/kaupunkiak5vismi	  
	  

Kiitos!	  
	  


