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Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana -hanke 

•  Miten kaupunkiaktivismit eli kansalaisten paikallinen 
organisoituminen ja toiminta palvelevat kaupunkikehitystä? 

•  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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Kaupunkiaktivismi nousussa 

•  Kaupunkilaiset itseorganisoituvat pop-up -tyyppisesti 
sosiaalisessa mediassa omaehtoiseen tee-se-itse-
toimintaan  

•  Ei vaikuttaminen vaan tekeminen – kyse ei siis ole 
vain demokratiasta tai ylipäätään hallintatavasta 

•  Aktivismit resursoivat kaupunkia ja luovat myönteisiä 
kehityssykäyksiä 

•  Ekologia, innovaatiot, yhteisöllisyys, osallistuminen 
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Muutos ja sen taustatekijät 

•  Kansalaisyhteiskunnan uudelleenorganisoituminen ja 
toimijuuden muutos muokkaavat valtiota ja uudet 
vaihdannan muodot muuttavat markkinoita ja taloutta 

•  Digitalisaatio -> internet -> sosiaalinen media 
•  Kansalainen -> kuluttaja -> toimija 
•  Some ei viestinnän vaan organisoitumisen ja 

toiminnan väline 
•  Hyvinvointivaltiollisen projektin rajat (vrt. Big Society) 
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Visio 1: Yhteiskunnan työnjako 

Kaupunkilaiset ottavat itselleen tehtäviä, jotka 
ovat perinteisesti kuuluneet viranhaltijoille ja 
edustukselliselle päätöksenteolle 
 
•  Vaihtoehtosuunnitelmat, suunnittelusovellukset, 

kaupunkikehittämishankkeet, itse tehty skeittipuisto 
•  Sähköiset palvelut mm. kuljetuksiin, kierrätykseen  
•  Sosiaalipalvelut: turvapaikanhakijoiden auttaminen, 

ympäristömummot ja -vaarit päiväkodeissa 
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Visio 2: Talous ja markkinat 

Jakamis/vertais/alustatalouden myötä 
markkinaehtoinen hyödykkeiden ja palvelujen 
tuotanto ja jakautuminen muuttuvat 
 
•  Yhteiskäyttöiset tilat, kulkuvälineet 
•  Vertaispalveluja mm. pop-up-ravintolat, kimppakyydit 
•  Lähiruokaverkostot: suorahankinta tuottajilta (REKO-

renkaissa 100 000 jäsentä, 2016 liikevaihtoarvio 30-40 000 €) 
•  Palveluiden vaihto ja uudet valuutat: aikapankit, ”tovi”  
•  Tavaroiden vertaisvuokraus, lainaus, kierrätys: Kuinoma-

palvelu, FB-nettikirpputorit 
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Visio 3: Valta ja koheesio  

Sekä yhteiskunnallinen valta että koheesio muuttuvat – 
oletusarvoisesti tasaveroisempaan ja yhteisöllisempään 
suuntaan 
 
•  Post-participation, post welfare state: yksilöt ja ryhmät vapautuvat ja 

valtaistuvat toimimaan keskenään ja markkinoilla – ei valtion kanssa 
•  Hallinnon rooli mahdollistaa, tukea kumppanina – tai pysyä poissa 
•  Päätöksentekoa joukkoistetusti: some, joukkorahoitus 
•  Aktivismietiikka: kimppu ekologisen, yhteisöllisen, reilun ja helpon 

elämän tavoittelua 
•  Erilaisia aktivismeja kaikille vai kasautuminen yksille? 
•  Osa ei valtaistu – uusi yhteiskunnallinen jakolinja (mutta saattavat 

silti hyötyä passiivisesti) 
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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 

 

Kaupunkiaktivismi: 
yhteiskunnan neljäs sektori 
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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 
•  Hakkeriasenne vaikuttamiseen 
•  Tapahtumia, toimintaa, DIY  
•  Yhteisöllisyys  
•  Verkostoituminen, yritykset ym. 
•  Näkyvyys  
•  Hetkellisyys 
•  Uuden keksintä 
•  Avoimuus, jakaminen 
•  Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminnan stereotyypit  
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Perinteinen järjestö- 
mäinen: 3. sektori 

Uudentyyppinen:  
4. 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 
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Neljäs sektori haastaa 
kaupunkisuunnittelun 

•  Proaktiivinen YIMBYily (Lisää kaupunkia Helsinkiin 
ym. -FB-ryhmät, kaupunginosaliikkeet, HePo) 

•  Avoin data + asiantuntijuus + some: kunnianhimoiset 
vaihtoehtosuunnitelmat 

•  Varjokaava = yksi mielipide muiden joukossa 
(Koskelan sairaala-alue) 

 -- > demokratia-ajattelusta voimavara-ajatteluun! 

•  Aktivismi ja elinkeinotoimijoiden kaupunkihankkeet 
(Allas, N2:n Töölönlahti, Selkäranka) 

 -- > developperin kansalais-yritys-hybridimalli? 
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Neljäs sektori haastaa hallinnon 
ja päätöksentekojärjestelmän 

•  Normit ja sääntely (Ravintolapäivä, Siivouspäivä, 
ruokapiirit, REKO-renkaat) 

•  Verotus (aikapankit, FB-alustatalous) 
•  Sosiaalinen media (Espoon alaikäisten 

turvapaikanhakijoiden tukiryhmä) 
•  Uudet välittäjätoimijat: Yhteismaa ry, Hukkatila ry, 

Hertsikan pumppu, Saaremme-lähiosuuskunta 
•  Tasapuolisuus, edustuksellisuus ja legitimaatio 

uuteen harkintaan! 
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Neljäs sektori tulee yritysten 
toimintakentälle 

•  Yhteisöllinen ryhmärakentaminen (Malta, 
Margariinitehdas) 

•  Aktivismista nousevat palvelualojen mikro- ja start-
up-yritykset (Ravintolapäivä, kuljetuspalvelut) 

 -> ratkaisu kivijalkaliiketilojen kehittämiseen? 

•  Em. isojen yritysten innovaatioekosysteemeinä 
(Kalasatama ja smart city) 

•  Yritykset, miten hankkeemme voi olla avuksi? 
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Neljäs sektori luo jakamistaloutta 

•  Vertaistalous: kuluttajat ja tuottajat kumppaneina 
(ruokapiirit, REKO-renkaat, kumppanuusmaatalous) 

•  Alustatalous: sovellus, sivusto tai Facebook 
välittäjänä (aikapankit, kirpputorit, kimppakyydit) 

•  Kansalaistalous: yhteisöllisyys, osallistuminen, 
talkootyö, uusi toimijuus (aikapankit, Nappi Naapuri) 

•  ”Vastatalous”: ”buycottointi”, markkinajärjestelmän 
muuttaminen (ruoka-aktivismi, ryhmärakentaminen) 
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Kumppanien kanssa 
kohdennettuja T&K-tehtäviä 
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•  Espoo: somehallinto, Espoo some-edelläkävijäksi!  
•  Vantaa: sosiaalinen näkökulma (eriarvoisuuden 

vähentäminen, sosiaalinen jakamistalous) 
•  Helsinki: hallinto kaupunkisuunnitteluaktivismien ja 

”haktivismien” (mm. sovelluskehittäjät) tukijana ja 
hyödyntäjänä, jatkuva kohtaamiskäytäntö 

•  Lahti: ”täsmäkohtauttaminen”, keskusteluyhteyksien 
avaaminen 

•  YM ja OKM: kansalaistoiminnan normien purku 
(tapahtumat, rakentaminen) 

•  VM: jakamis/vertais/alustatalous (verotus, sääntely, 
palvelutuotannon resurssit) 
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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 arviointiyksikkö, 
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!  
 


