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• Tietoa ihanuuskokemusten kirjosta 

• Asukasbarometri (Strandell), urbaanit heimot (Kyttä ym.) 

• Hyvinvointitietoa erikseen esim. hyvinvointikertomukset

• Unelmatieto, kaupunginosavisiot

• Ihanuuden rajat yhteisistä tavoitteista – ihanuuden kokeminen 
mahdollista myös tuleville sukupolville

• Ihanuus demokratiakysymyksenä

• Tekemisen demokratia – edustuksellisen demokratian laajennus

Kenen ihana kaupunki?



IhanaKamala Ok

Fyysinen ja toiminnallinen kaupunki

Kaupungin yhteisöt, ilmapiiri

Hallinto

Kuulumisen ja osallistumisen edellytykset

Kamaluuden kitkeminen & ihanuuden ruokkiminen 



Lehtinen ym. Ketterän kaupungin skenaariot 2030

Jakaminen ja itse tekeminen ihanuuden 
tuottamisen ulottuvuuksina



• Arviointi vuoropuhelun ja oppimisen välineenä

• Hyvinvointikertomukset 2.0?

• Yhteistoiminnallinen tiedontuotanto paikallisyhteisöjen ja eri 
aluetasojen hallinnon tietotarpeisiin

• Ihanuustieto strategisen suunnittelun syklissä, säännöllinen 
reflektointi, jatkuva oppiminen vrt. Lahden yleiskaavoitus

Miten arvioida ihanuutta?



Kumppanivaltion tehtäviä

• Tunnistaa kansalaisyhteiskunnan keskeinen rooli yhteisen hyvän 
edistäjänä ja tukea sosiaalisten innovaatioiden syntyä (Restakis 2015)

• Taata yhteisöjen toimiminen yhteisen hyvän eteen, huolehtia eri 
väestöryhmien tasaveroisesta pääsystä yhteisöihin ja jakamispalvelujen 
piiriin sekä kontrolloida, ettei kumppanivaltio supistaisi omaa 
palvelutarjontaansa siten, että kansalaisten hyvinvointi yhteisomien 
ulkopuolella vaarantuisi (Mäenpää ym. 2020, Mäenpää & Faehnle 2021)

• Hakea win-win-malleja yhteiskunnan sektorien välille (Bauwens & Kostakis
2015) 

Kumppanivaltio tunnistaa yhteisöt voimavarana



• Valtion roolin avoin yhteiskehittäminen & osallistuva budjetointi

• Ihanuustiedon rakentaminen ja hyödyntäminen

• Prosessit, menetelmäpakki (Innokylään), tietojärjestelmät, avoin 
data, sen hyödyntämisen tuki, tietokiteet

• Ihanuuden tekemisen helpottaminen

• Kansalaistoiminnan digi-infra, resursointi, alueelliset tukevat 
toimijat, toimijarekisteri, esimerkkien koonti

• Koulutukset, vertaisoppimisen edistäminen

Valtio ihanampien kaupunkien 
mahdollistajana
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