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Julkisen hallinnon kannattaa muuttua 

kansalaisyhteiskunnan mukana 

 

 
• Visio 1: Kaupunkilaiset ottavat vähitellen itselleen tehtäviä, jotka 

ovat perinteisesti kuuluneet viranhaltijoille ja edustukselliselle 

päätöksenteolle 

• Visio 2: Jakamis/vertaistalouden myötä myös markkinaehtoinen 

hyödykkeiden ja palvelujen tuotanto ja jakautuminen muuttuvat 

• Visio 3: Sekä yhteiskunnallinen valta että koheesio muuttuvat – 

oletusarvoisesti tasaveroisempaan ja yhteisöllisempään suuntaan 

 



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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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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Havaintoja tähän mennessä  

• Usein turha byrokratian pelko haittaa aktiivisuutta ja 

yhteistyötä. > Viestinnän kehittäminen, mutta myös isompi 

ilmapiirin muutos ”byroslaviasta” ”sallimaahan”! 

• Aloitteet törmäävät tasapuolisuuden vaatimukseen. 

Kaupunki ei tue esim. ehdotusta yhteiskäyttötilasta, koska 

sen nähdään eriarvoistavan alueita. > Tukikriteerit ja 

tasapuolisuus uuteen harkintaan, samoin 

kansalaispalautteen, lausuntojen ja aktivististen 

ehdotusten suhde esim. kaupunkisuunnittelussa 

• Kansalaisyhteiskunta toimii somessa, julkinen hallinto 

tulee hitaasti perässä. Somen ja avoimen datan 

hyödyntämisessä paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia.  

 



• Edistää kaupunkiaktivistien ja hallinnon välistä 

vuoropuhelua! 

• Tunnistaa koettuja ongelmakohtia ja edistyssykäyksiä! 

• Muodostaa konkreettisia ehdotuksia jatkotoimiksi! 

 

 

 

Millaiset ajattelun, toiminnan ja normien 

muutokset tai muut asiat auttaisivat 

kaupunkiaktivisteja ja hallintoa toimimaan 

entistä paremmin yhdessä hyvän 

kaupunkielämän edistäjinä? 

 

Tavoitteena tänään 
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9.00  Tervetuloa! Johdatus työpajaan 

9.20  Työskentely teemaryhmissä 

10.40  Tauko 

 

10.55  Tervehdys InTransit-hankkeesta 

           Mikko Fritze, Goethe Institut 

11.00  Ryhmien töiden esittely, raadin kommentit 

 ja yhteinen keskustelu 

11.55  Kiteytykset jatkotoimista 

12.00  Tilaisuus päättyy 
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Kaupunkisuunnittelu 
 
 

• Vaihtoehtoisten ja omaehtoisten suunnitelmien 

ajoitus ja lähtökohdat 

• Kaupunki vaihtoehtoisia ja omaehtoisia 

suunnitelmia tukemassa 

• Vaihtoehtosuunnittelijoiden hyvät käytännöt  

• Muu kaupunkisuunnitteluun liittyvä 

kaupunkiaktivismi    

• Käytäntöön sovellettavat ideat:  Kuka voisi tehdä 

ja miten? Mitä voitaisiin kokeilla? 

 

 

Johanna Laukkanen ja Maija Merikanto 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Sosiaalinen media 

• Miten saada some osaksi kaupungin 

hallintokulttuuria? 

• Miten sovittaa some kaupunginhallinnon 

prosesseihin (valmistelusta seurantaan)? 

• Mitä hyviä esimerkkejä – tai huonoja ”some-

hallinnosta” on? 

 

Johanna Pellinen ja Pasi Mäenpää 
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Avoin data  

• Avoin data ja haktivismit: mahdollisuudet ja uhat 

kaupunkien ja palvelujen kehittämisessä 

• Toimiva palvelu syntyy 1) datan tarjoajan, 2) 

sovelluskehittäjien/haktivistien sekä 3) käyttäjien 

kolmiossa  

• Keiden muodostamia kolmioita olisi hyödyllistä saada 

aikaan? Mitä datasettejä pitäisi avata, millaisia palveluita 

voisi syntyä?  

• Konkreettiset ehdotukset jatkoon: Miten hallinto voisi 

tukea ja hyödyntää haktivismia entistä paremmin? 

Mitä eri toimijoiden kannattaisi tehdä seuraavaksi? 

Maija Faehnle 
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Raati 

• Mikko Aho, virastopäällikkö, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto 

• Timo Hämäläinen, kaupunkiaktivisti, mm. Urban Helsinki 

• Otso Kivekäs, Helsingin kaupunginhallituksen 

tietotekniikkajaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu 

• Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland 

• Tanja Lahti, projektipäällikkö, Helsingin kaupungin 

tietokeskus, Helsinki Region Infoshare 

• Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto 
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Kohti konkreettisia 

edistysaskeleita!  

Let’s just do it! 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 

facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 

 

pasi.maenpaa@helsinki.fi 

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