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Kohti aktivismin ja kaupungin  
hyvää kohtaamista! 

 
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen tuloksia  

 

Helsingin kaupungintalo 6.6.2016 
 

Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 
Maija Faehnle, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos ja Suomen ympäristökeskus 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Kansalaisyhteiskunta rakensi Suomen 
kansakunnan ja yhteiskuntajärjestelmän  

– nyt se rakentaa sitä uudelleen 
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”Osallisuuden käsitettä on kyettävä laajentamaan demokratiasta eli 
päätöksenteon legitimiteetistä ihmisten osaamisen, ideoiden ja 

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

hyödyntämään.” (Sauri 2015) 
 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista 
yhteistoimintaa, joka 

•  tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella 
•  luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa  
•  suuntautuu ensisijaisesti toimintaan, ei poliittiseen 

mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen 
•  nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun 
•  hyödyntää internetiä ja sosiaalista mediaa 

toiminnassaan ja järjestäytymisessään 
•  ja tapahtuu kaupunkitilassa tai liittyy kaupungin oloihin. 
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Kaupunkiaktivismi – mitä se on? 
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Taustalla toimijuuden muutos 
•  Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot 
•  Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakamistalous 
•  Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, mikroyrittäjyys, 

freelancerismi, co-working-tilat 
•  Ekologinen käänne: kierrätys, käänteinen infrastruktuuri 
•  Yritystoiminta: startup-henki, yhteiskunnallinen yrittäjyys 
•  Pettymys poliittiseen vaikuttamiseen -> suora toiminta 

•  Hyvinvointivaltiollisten normien purku 
•  Asiantuntijavallan purkautuminen 
•  Yhteiskehittely ja co-governance 
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Visio 1: Julkisvallan ja 
kansalaisten suhde 

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 päiväkodeissa, Nappi Naapuri 
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Visio 2: Talous ja markkinat 

Jakamis/vertais/kansalais/kierto/alustatalouden 
myötä markkinaehtoinen hyödykkeiden ja 

palvelujen tuotanto ja jakautuminen muuttuvat 
 

•  Yhteiskäyttöiset tilat, kulkuvälineet 
•  Vertaispalveluja: pop-up-ravintolat, kimppakyydit 
•  Lähiruokaverkostot: suorahankinta tuottajilta  
•  Palveluvaihto, joukkorahoitus (aikapankit, Nappi Naapuri) 
•  Vertaisvuokraus ja -lainaus (paikalliset somekirpputorit) 
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Visio 3: Valta, sosiaalinen koheesio ja 

yhteiskunnan rakenne 

Yhteiskunnan verkostojen ja toimintatapojen 
muuttuessa valta, ryhmäytyminen ja kansalaisuus 
muuttuvat – oletusarvoisesti tasaveroisempaan ja 

yhteisöllisempään suuntaan 
 
•  Yksilöt ja ryhmät vapautuvat ja valtaistuvat toimimaan itse 

keskenään ja markkinoilla – ei suhteessa valtioon 
•  Hallinnon roolina mahdollistaa tai tukea kumppanina – tai 

pysyä poissa 
•  Päätöksentekoa joukkoistetusti: some, joukkorahoitus 
•  ”Aktivismietiikka”: ekologisen, yhteisöllisen, reilun ja toimivan 

elämän tavoittelu 
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Tutkimuskysymys: miten kaupunkiaktivismit 
palvelevat kaupunkien kehittämistä? 
 
•  Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
•  Näkökulmina ekologinen kestävyys, innovaatiopolitiikka, 

yhteisöllisyys ja osallisuus 
•  Osallisuus: demokratia-ajattelun rinnalle voimavara-ajattelu! 

•  Kokeilukulttuuri: mahdollisuuksia myönteisiin kehityssykäyksiin 

•  Kohti aktiivisten kaupunkilaisten ja hallinnon hyvää kohtaamista – 
yrityksiä ja T&K-toimijoita unohtamatta! 
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•  Omaehtoinen yhteisön hyväksi toimiminen samalla 
voimavarana ja osallisuuden edistäjänä 

•  Ideaali: ihminen löytää oman tapansa toimia yhteisön 
hyväksi ja vahvistaa siten itse osallisuuttaan 

•  Tunnetta kuulumisesta yhteisöön syntyy kokemuksesta, 
että halutessaan pystyy vaikuttamaan itseä ja muita 
koskeviin asioihin ja toimimaan toisten hyväksi 

•  Moni motivoituu toimimaan auttamisen halusta (Pessi & 
Oravasaari 2010) ja kokee elämäänsä merkitykselliseksi 
tehdessään hyvää muille (Martela 2015) 

•  Ei nollaa demokratia-ajattelua mutta haastaa sen ”ylivallan”, 
monipuolistaa ajattelua 
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Voimavara-ajattelu 
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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: kaupunkiaktivismikurssi  

•  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), kaupungin viestintä aktivistisen kaupunkikulttuurin 
innostamisessa (Ilona Reiniharju), nuorten kansalaisuus toimintana (Maija Jokela) 

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

Rahoittajat 

•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2017)  

•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 

•  Valtiovarainministeriö (2015) ja Ympäristöministeriö (2015-2016) 

•  Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Heikki von Hertzenin rahasto (2016) 
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Toimintatutkijat  
kaupunkikehittäjinä 

•  Tehtävänannot kumppanien ongelmista: miten 
voimme auttaa? 

•  Tutkijan oma moniroolisuus auttaa ymmärtämään 
”autettavia” ja kehittämistarpeita 

•  Tiedon hyödyntäjiä mukana kumppaneina 
hakemusvaiheesta lähtien 

•  Vuorovaikutteiseen viestintään panostettava: blogi ja 
Facebook-ryhmä 

•  Kääntöpuolena hajanaisuus ja epäsystemaattisuus 
•  Tähtäimessä tiedon yhteistuotanto ja kansalaistiede 
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Kumppanien kanssa 
kohdennettuja T&K-tehtäviä 
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•  Helsinki: hallinto kaupunkisuunnitteluaktivismien ja 
haktivismien (mm. sovelluskehittäjät) tukijana ja 
hyödyntäjänä, jatkuva kohtaamiskäytäntö 

•  Somehallinto: Espoo edellä, muut kaupungit mukana 
•  Lahti: ”täsmäkohtauttaminen”, keskusteluyhteydet 
•  YM ja OKM: kansalaistoiminnan normien purku 

(tapahtumat, rakentaminen) 
•  VM: jakamistalous (verotus, sääntely, palvelujen resurssit) 
•  ARA: aktivismit voimavarana ostoskeskusten 

kehittämisessä julkisina tiloina 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Lisää kumppanien kanssa 
kohdennettuja T&K-tehtäviä 
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•  Kuntaliitto, Tren yliopiston Kuntasäpinää 2015 -hanke: 
kuntien ja 4. sektorin kumppanuuden kehittäminen  

•  SYKE, Tieto käyttöön, parempia päätöksiä -hanke: 
aktivistit rakennetun ympäristön tietojen käyttäjinä 

•  Forum Virium: aktivismeista yritystoimintaa, 
Kalasataman nopeiden kokeilujen seuraaminen 

•  Tutkimuskumppanit Arcada ja Haaga-Helia: 
jakamistalouden sääntelyn kehittäminen 

•  Siltamäki-Suutarila-Seuran toiminta  
•  Herttoniemen-Laajasalon yhteisötilahankkeet 
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Tulossa opiskelijoiden harjoitustöitä aiheista 
•  Kaupunkisuunnittelun some 
•  Vaihtoehtoinen yleiskaava 
•  Vaihtoehtoinen kulttuuritila 
•  Kaupunginosaliike 
•  Kimppakyydit 
•  Siivouspäivä 
•  Naapuriapu 
•  Ruokapiirit 
•  Hortoilu 
•  Työtilat 
•  Airbnb 
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Kaupunkiaktivismi-kurssi 
Avoimessa yliopistossa (5/6, 2016) 
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•  Helsingillä ja seudulla hyvät edellytykset kehittyä 
edelläkävijäksi paikkana, jossa kansalaisyhteiskunnan 
voimavarat kanavoituvat yhteiseksi hyväksi ja hallinto on 
mahdollistanut sen hyvin! 
•  Monenlaista kansalaistoimintaa runsaasti 
•  Aktivismi ja omaehtoinen toiminta Helsingin osallisuus- ja 

vuorovaikutusmallin linjauksissa > hallinnon 
uudelleenorganisointi tilaisuus kokeilla ja vakiinnuttaa 
uusia käytäntöjä 

•  Tukevia rakenteita mm. osallisuusverkosto, HRI, 
aluelähtöinen sektoriyhteistyö, asukastalot, HELKA ry… 
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Helsinki matkalla edelläkävijäksi  
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•  ”Helsinki tunnetaan kaupunkina, jossa on luova 
ilmapiiri ja vahva, osallistava kokeilukulttuuri”  
•  Kansalaiset luovat tätä omaehtoisesti omilla osallistavilla 

kokeiluillaan, hallinto mahdollistajana 
•  ”Tulevaisuudessa Helsinki tunnetaan 

vaikuttavista ihmisistä, vaikuttavista teoista ja 
vaikuttavista kohtaamisista” 
•  Sekä tämän mahdollistavista hallinnan käytännöistä! 

•  ”Jatkuvan pienen parantamisen sijaan 
poikkeuksellisia tekoja, joilla on iso vaikutus, ja joista 
kerrotaan maailmalla eteenpäin” 
•  Ja joista opitaan voimavarojen kestävää hyödyntämistä! 
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One Hel of an Impact  

www.brandnewhelsinki.fi 
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Osallistumisen vaikuttavuustikapuut: 
vaikuttavuus voimavarojen saamiseen käyttöön? 
Osallistuminen 
suunnitteluun ja 
päätöksentekoon 
(Arnstein 1969) 

Osallistuminen suoralla 
omaehtoisella toiminnalla: 
esimerkkinä tapahtuma-
aktivismi - Ravintolapäivä 

Vaikutukset 
yhteisöön, 
alueeseen, 

kaupunkielämään 

Toimintamahdollisuuksien  
luominen muille 
Ravintolapäiväkonseptin perustaminen 
 
Toiminnan järjestäminen 
Ravintolapäiväravintolan pitäminen 
 
Toiminnan kannattaminen 
Ravintolapäivässä asiointi 
 
Tiedonvälitys, muiden aktivointi 
Ravintolapäivän mainostaminen 
esim. somessa 

Kansalaisten valta 
Kansalaiskontrolli 
Jaettu valta 
Yhteistyö/kumppanuus 
 
Mielipiteenilmaisu 
Sovittelu 
Konslutointi 
Tiedottaminen 
 
Ei osallistumista 
Terapia 
Manipulaatio 



Jakamis/alusta/vertais/kansalaistalouspalvelut 
•  vertaiskauppa, ruoanvälitys (nettikirpputorit, ruokapiirit ja -osuuskunnat, REKO-renkaat, Kallion safkat kiertoon -ryhmä…) 
•  palvelujen vaihto, vertaisvuokraus (Kuinoma, aikapankit, PiggyBaggy, kimppakyytipalvelut, Nappi Naapuri…) 

Yhteisöaktivismi eli aktivismi, jossa korostuu yhteisöllisyys, toisten auttaminen tai ekologisuus 
•  kaupunkitapahtumat (Ravintolapäivä, Siivouspäivä, Illallinen taivaan alla, Saunapäivä, Block Partyt…) 
•  paikalliset liikkeet (Kallio-, Kannelmäki-, Myyrmäki-, Jätkäsaari-liike, ARTOVA, Hertsikan pumppu, Saaremme…) 
•  sosiaalinen vertaistuki (Refugee Hospitality Club, Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmä, Hätäkahvit, 

Hätäkaljat…) 
•  julkisten palvelujen parantaminen (ympäristömummo- ja -vaaritoiminta, yksityisten avaamat kirjastot, kaupunkifillarit.fi, 

Väistä viharatikka…) 
•  ekoliikkeet (Ei laiteta pakasteita pieneen pussiin, Se parempi vaatekeräys…) 

Tila-aktivismi eli tilan muokkaaminen lyhytaikaisesti tai pitkällä aikavälillä, suoraan tai suunnittelun kautta 
•  kaupunkisuunnitteluryhmät (Lisää kaupunkia Helsinkiin + Espooseen + Tampereelle, Selkäranka, Urban Helsinki, Urbaani 

Tampere ry, Herttoniemen ja Roihupellon vaihtoehtoinen tulevaisuusvisio…) 
•  talon tai tilan valtaajat, avaajat ja tuunaajat (Suvilahti, Herttoniemi, Lauttasaari, Lapinlahti, Vartiosaari, ryhmärakennuttajat, 

kaupunkiviljely mm. Guerrilla Gardens Helsinki, jäälinnat, Hoffice, Olohuonenäyttely, Korttelipihat takaisin, Taukotila…) 
•  artivismi eli taideaktivismi (muraalit, graffitit, katupiirustus, flash mobit…) 

Digiaktivismi eli tietotekniikan hyödyntämistä kehittävä aktivismi 
•  haktivismi eli erityistä tietotekniikkaosaamista vaativa aktivismi (devaus mm. avoimen datan hackathoneissa, 

tietojärjestelmien ja datan parantaminen, sovelluksia mm. kaupunkifillarit.fi, Väistä viharatikka…) 
•  digiyhteiskunnan kehittäminen (avoimuuden kehittäminen, kryptovaluutta-aktivismi, digiapuri.com…)  

Aktivismien tuki eli aktivismi, joka erityisesti tukee muita aktivismeja 
•  innovaatio- ja välittäjäyhteisöt (Yhteismaa ry, Hukkatila ry, Dodo ry, Oranssi ry, ARTOVA ry…) 
•  aktivismien välineiden kehittäminen (aktivismioppaiden, toimintamallien, joukkorahoitus- ja muiden alustojen kehittäminen, 

vapaaehtoinen aktivismeja auttava tutkimus- ja selvitystyö…) 
•  aktivoiva viestintä (kapitaali.com, kulttuurihäirintä, vastamainokset…) 

Kaupunkiaktivismien luokittelua 



Jakamis/
alustatalous

-palvelut 
 
 

Tila-aktivismi 
 

Yhteisöaktivismi 

Digiaktivismi 

ITSE- 
ORGANISOITU
VA KAUPUNKI 

Kaupunki- 
tapahtumat 

Paikalliset 
liikkeet 

Kaupunki-
suunnnitte-

luryhmät 

Innovaatio- ja  
välittäjäyhteisöt 

Sosiaalinen 
vertaistuki 

Talon tai tilan 
 valtaajat, 
avaajat ja 
tuunaajat 

Artivismi 

Vertais-
kauppa, 

ruoanvälitys 

Palvelujen 
vaihto, vertais-

vuokraus 

Haktivismi 

Digiyhteiskunnan 
kehittäminen 

Julkisten palvelujen 
parantaminen 

Aktivismien 
välineiden 

kehittäminen 

Ekoliikkeet 
Aktivoiva 
viestintä 

 

Aktivismien 
tuki 

 

Vihreällä aktivismityypit, joihin 
erityisesti voi liittyä ekologisen 
kestävyyden edistämistä, 
”ekoaktivismit”  



Osallistavuus 

To
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n 
m
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Välitön apu, hyöty tai ilo 

Tavoitteena arjen tai yhteiskunnan parantaminen pitkällä tähtäimellä 

  
Kuka vain  
voi tulla  
mukaan  
aktiiviksi 

Oman asunnon 
tai auton   

vertaisvuokraus 

Pop-up-tapahtumat 

Myyrmäki-liike 

Perinteiset 
kaupunginosa-

yhdistykset 

Siivouspäivä 

Aktiiveilla 
erityistä 

osaamista  
tai muita  

valmiuksia 

Nappi Naapuri 

Lisää  
kaupunkia  
Helsinkiin 

Ei laiteta  
pakasteita pieneen 
pussiin -kampanja 

Ravintolapäivä 

FB-kirpputorit Hätäkahvit 

Haktivismi 

Ympäristömummo- ja 
-vaaritoiminta 

Hertsikan pumppu 
Kryptovaluutta- 

aktivismi 
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•  Kansalaistoiminnan alue, joka on luonteeltaan 
proaktiivinen ja organisoituu järjestötoiminnan ulkopuolella  

•  Neljäs sektori on erityisesti toiminnan tyyppi: neljäs sektori 
-tyyppistä toimintaa muillakin kuin varsinaisilla neljännen 
sektorin toimijoilla 

•  Jotkut paikallisyhdistykset (esim. ARTOVA) toimivat 
pikemminkin neljännen sektorin paikallisliikkeiden kuin 
perinteisten yhdistysten tavoin 
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Neljäs sektori 



•  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. 
•  Avoimuus, jakaminen 
•  Näkyvyys  
•  Hetkellisyys 
•  Uuden keksintä 
•  Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminnan stereotyypit  
  
 Perinteinen järjestö- 

mäinen: 3. sektori 
Uudentyyppinen 
aktivistinen: 4. sektori 



KANSALAISET 

JULKINEN  
SEKTORI 

YKSITYINEN 
SEKTORI 

KOLMAS 
SEKTORI 

NELJÄS 
SEKTORI 

Aktivismi viriää 

Esim. someryhmä, 
tapaamiskäytäntö, 
osuuskunta, hanke 

vaikutetaan tavoitteisiin ja 
toimintatapoihin, käytetään 
yhdistystä tuenhakuun, 
perustetaan oma yhdistys, 
kilpaillaan toimijuudesta 

ryhdytään asiakkaaksi, 
perustetaan mikro-, start 
up- tai yhteiskunnallinen 
yritys, vaikutetaan 
markkinoihin 

haetaan tietoa, lupia ja tukia, 
vaikutetaan toimintatapoihin, 
haastetaan toimintatapoja 
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Ehdotuksia käsiteuudistukseksi 

•  Kaupunki-kaupunkilaiset -jako -> 
kaupunkiyhteisö 

•  Osallistuminen -> yhteistekeminen 
•  Osallistaminen -> joukkoistaminen 
•  Asukas -> kaupunkilainen, paikallinen 
•  Vapaaehtoistyö -> yhteisötoiminta 
•  Naapuriapu -> palvelujako 
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Kehittämiskohteita 
•  Byrokratiaa pelätään enemmän kuin sitä onkaan 

 -> tarvitaan iso ilmapiirin muutos – ”byroslaviasta” 
     ”sallimaahan”! 
 -> kannustimet kokeiluihin ja opitun hyödyntämiseen, 
     johdon tuki, kunniaa edistysaskeleista… 

•  Viralliset prosessit eivät tunnista ja tunnusta aktivistiryhmien 
asiantuntijuutta (esim. varjokaavat) 

 -> demokratia-ajattelusta resurssiajatteluun!  
 -> neljäs sektori -tyyppisen toiminnan tunnistaminen 
     mukaan hallinnon prosesseihin, voimavarojen  
     kartoitukset laajempaan käyttöön 
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Kehittämiskohteita 
•  Kansalaisyhteiskunta toimii somessa ja avoimella datalla 

 -> näiden hyödyntämisessä paljon käyttämätöntä     
     potentiaalia 
  -> avauksia kehittämiseen kaupunkisuunnittelussa   
      Kaupunkiaktivismi-hankkeen työstä Helsingin,   
      Espoon ja Vantaan kanssa 

•  Tasapuolisuuden vaatimus alueiden tai toimijoiden suhteen 
ehkäisee kaupungin tukea aktivismeille 

 -> tukikriteerit ja -muodot uuteen harkintaan, mukaan
     voimavarojen käyttöön saamisen näkökulma 
 -> arviointia työstetään Kaupunkiaktivismi-hankkeen       
     loppusuoralla 
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Tukemisen mahdollisuuksia 
aktivismien elinkaarien eri vaiheissa 

6.6.16 6.6.16 

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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•  Avoin toimintakulttuuri johdosta kentälle 
•  Verkostomainen yhteistyö, välittäjän ja tulkin rooli 
•  Kuntalaislähtöisyys: ei nuorille vaan nuorten KANSSA, 

empatia, ”hyväksyvä katse” 
•  Kuntalaiset voimavarana: vastuuttaminen, yhteisöpedagogia, 

motivointi 
•  Innovatiivisen kilpailutuksen malli 
•  Alue- ja yhteisölähtöinen toiminta 
•  Alueanalyysit kaikkien käyttöön, yhteistyön väline 
•  Arviointi ja seuranta, nuorten kokemustiedon hyödyntäminen 
                 

                 www.nuortenhyvinvointikertomus.fi 

                 www.hel.fi/www/uutiset/fi/nuorisoasiainkeskus/osallisuuden+kehittaminen+vaatii+yhdessa+ihmettelemista  
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Edistyksellisiä käytäntöjä:  
nuorisoasiainkeskus 
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Kaupunkien mahdollisuuksia 

•  Kaupunki voi tarjota tiloja kansalaistoimijoille ja 
mikroyrityksille: varaamo.hel.fi -palvelu, Marian sairaala 

•  Julkisten tilojen hallinnointi ja luvitus yleensä 
kehittämiskohteina (tilakeskuksen tehtävänkuva?) 

•  Vertaistalouden integrointi kaupungin palvelutiloihin (esim. 
kirjastoon) 

•  Vertaistalouden huomiointi kaupungin palveluissa ja 
elinkeinopolitiikassa? (kaupunki suosittelijana, suojelijana) 

•  Kaupunki voisi koota Airbnb-majoittajat yhteen ja käyttää 
matkailumarkkinointikanavana tai kehittää niistä 
autenttisen matkailun klusterin 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Kaupunkien roolinottoja 
jakamistaloudessa 

•  Soul: kaupunki sääntelee kuljetuspalvelujen ekologisuutta 
ja kannustaa standardointiin niiden tehostamiseksi 
(Haaga-Helia)  

•  Birmingham: jakamistalous kaupunkikehityksen välineeksi 
periaatteena osallistaa asukkaat itse toimintaan (Haaga-
Helia) 

•  Helsingistä jakamistalouden pohjoismaisen mallin esikuva: 
kansalaislähtöinen, sosiaalinen, reilu! 
•  kaupunki palvelumallien takaajana, levittäjänä ja 

universalisoijana 

•  hybridipalvelut: kansalaiset toimivat, hallinto vastaa 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Yhteiskunnallisia kysymyksiä 

•  Uusia kansanliikkeitä ja poliittisia vaikutuskanavia? 
•  Erilaisia aktivismeja kaikille vai kasautuminen yksille? 
•  Keistä tulee jakamistalouden verkostojen solmuja ja 

avaimenhaltijoita? 
•  Osa ei valtaistu – uusi yhteiskunnallinen jakolinja 

(mutta saattavat silti hyötyä passiivisesti) 
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•  Miten luoda edellytyksiä omaehtoiselle yhteisötoiminnalle? 
•  Hallinnon sisäinen resurssitehokkuus: millaiset 

uudelleenkohdennukset hyödyllisimpiä?  
•  Miten välttää päällekkäistä työtä voimavarojen kartoittamisessa?  

•  Miten hyödyntää muualla tehtyä työtä, esim. jo kehitettyjä 
menettelyjä uusien toimintamuotojen arvioimiseen?  

•  Millä käytännöillä hallinnasta saadaan itseään korjaava? 

•  Miten yhdistää osallistamisen (top-down) keinot, foorumit ja 
aikataulut aktivismin vastaaviin (bottom-up)? 

•  Miten tehdä pitkäjänteistä kaupunkipolitiikkaa pop-up -toimijoille? 

•  Miten kaupungin poliittinen kulttuuri ja virkamiesvalmistelu 
valmistautuvat LKH-tyyppisen ”some-politiikan” nousuun? 

•  New public management -> commons management (Joanna 
Saad-Sulonen) 

6.6.16 

 
Pohdittavaa hankkeen loppusuoralle 
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Tuloksia 2016-2017 
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•  Suositukset aktivismin ja osallisuuden tukemiseen: mihin kannattaa 
keskittyä, mihin ei, miten arvioida onnistumista 

•  Julkaisut ainakin: kirja, luku Osalliset ja osaajat -kirjan jatko-osassa, 
artikkeli(t) Kvartti-lehdessä, yhteiskirjoitus jakamistalouden verotuksesta, 
blogijutut 

•  Huoneentaulut hallinnon toimijoille ja kansalaistoimijoille 
•  Aktivismitietopankki mm. tapausesimerkeistä – yhteydessä 

vapaaehtoistoimintaportaaliin 
•  Jatkuva kohtaamiskäytäntö? Kasvokkainen ja sähköinen foorumi, alkuna 

Kaupunkiaktivismi-työpajat, Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmä 
•  Pohja jatkotyölle: perusteellisempi aktivismien vaikutusten arviointi, mitä 

muuta? Ideat jatkohankkeiksi ja niiden rahoittamiseksi tervetulleita! 

Parhaimmillaan tulokset tuovat monenlaisille toimijoille inspiraatiota, 
helppokäyttöistä tietoa ja konkreettisia toimintavinkkejä - siihen tähdätään! 



 
Pasi Mäenpää etunimi.sukunimi@helsinki.fi   
Maija Faehnle etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 

Tervetuloa mukaan!  
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi 
 



 
#kaupunkiaktivismi 

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

•  Mitä ajatuksia kaupunkiaktivismi herättää? 
•  Mitä mahdollisuuksia kaupunkiaktivismi tuo oman alasi 

näkökulmasta? 
•  Miten yksikkösi voisi edistää aktivismien ja kaupungin hyvää 

kohtaamista?  


