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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
-Local co-operatives: making platform economy more human�-Social/neighborhood kitchen -Common Table at Vantaa
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 



Lähiympäristön parantaminen,  
paikan muotoilu (placemaking) 

Janokioski.fi 



Joukkorahoitus – yhteisölliset hankkeet 
Suomi 2015: joukkorahoitusmarkkina 84,4 m€ (muu 253 m€).  
USA:ssa joukkorahoitus kasvanut jo ohi perinteisen.  
(Mesenaatti.me,  EhtaRaha, Vauraus Suomi) 

 



FB-kirpputorit - vertaiskauppa, kiertotalous 



www.helsinki.fi/yliopisto 15.1.2017 9 

Aikapankit - palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi” 
stadinaikapankki.wordpress.com/ 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Taxation as barrier. We’re working to get an experiment for seeing how a more timebanking-friendly tax system would work. Activists also work with alternative money systems.
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https://horizon-magazine.eu/article/alternative-currencies-rapid-growth-phase-researchers_en.html 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

KAUPUNKIAKTIVISMI  
– MITÄ SE ON? 

Kaupunkilaisten organisoimaa 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 
• järjestäytyy ja toimii internetin ja somen avulla. 

~ vertaisverkostot, popup-vapaaehtoistoiminta, itseorganisoituminen, 
DIY-toiminta, commons, sosiaalinen innovaatio, ruohonjuuritason 
toiminta, kaupunginosaliike, yhteisötoiminta, uusosuuskunta, 
sosiaalinen yrittäjyys, jakamistalous, yhteistyötalous, maker-kulttuuri, 
placemaking, taktinen urbanismi… 
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Miksi aktivismi on lisääntynyt? 

• Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot 
• Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakaminen 
• Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, 

mikroyrittäjyys, freelancerismi, co-working-tilat 
• Ekologinen käänne: kierrätys, käänteinen 

infrastruktuuri 
• Yritystoiminta: startup-henki, eettinen yrittäjyys 
• Pettymys politiikkaan 

13.11.2017 12 



Jakamis/alu
statalous-
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”  

Mäenpää ym., tulossa 



Systeeminen muutos 

Oma juttu 

  
Tee-se-itse 
-toiminta 

Oman asunnon 
tai auton   

vertaisvuokraus 

Aikapankit 

Myyrmäki-liike 

(Perinteiset 
kaupunginosa-

yhdistykset) 

Siivouspäivä 

Vaikuttaminen 
valmisteluun 
ja päätöksen- 

tekoon 

Nappi Naapuri 

Lisää  
kaupunkia  
Helsinkiin 

Ei laiteta  
pakasteita pieneen 
pussiin -kampanja 

Ravintolapäivä 

FB-kirpputorit 

Hätäkahvit 

Haktivismi 

Ympäristömummo- ja 
-vaaritoiminta 

Hertsikan pumppu REKO-renkaat 

Varjokaavoitus 

Tuunauspajat 

Hävikkiruoka-aktivismi 

Kallio-liike 
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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 





Valtiotieteellinen tiedekunta 

OSALLISUUS 
MÄÄRITELTÄVÄ 
UUDELLEEN 

• Julkisen vallan tiedon monopoli murtuu 
• Toimijuuden muutos: asukas, asiakas, kuluttaja – moniroolinen 

kaupunkilainen 
• Vaikuttaminen – tekeminen 
• Osallisuus poliittis-hallinnollisessa prosessissa – osallisuus 

vertaisverkostojen projekteissa 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

JAKAMISTALOUS JA 
VERTAISTUOTANTO 
MUOKKAAVAT MARKKINOITA 

• Kuluttaja-kansalaiset omaksuvat uusia toimijuuksia: osallistuva 
kulutus, vertaiskauppa, vertaistuotanto, vertaishoiva 

• Kansalaiset valtaistuvat taloudellisina toimijoina  
 – > kohti tasa-arvoisempaa tai ainakin laajapohjaisempaa 
 markkinataloutta 

• Toisaalta iso alustabisnes uhkaa kansalaisten asemaa 
työntekijöinä 
 –> kamppailu kansalaisten asemasta uusilla markkinoilla 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

Kansalaisten osallisuus ei ole vain osallistumista julkisen 
vallan toimiin, sen valmisteluun ja päätöksentekoon 

DEMOKRATIA EI OLE VAIN 
EDUSTUKSELLISTA DEMOKRATIAA 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

    Mitä tekee Suomi – järjestelee hallinnon rakenteita?  

KÄYNNISSÄ ON YHTEISKUNNALLINEN MURROS, 
JOSSA SOSIAALISET JA TALOUDELLISET SUHTEET 
RAKENTUVAT UUDESTAAN, KUN DIGITALISAATIO, 

INTERNET JA SOME MAHDOLLISTAVAT 
KANSALAISILLE UUSIA TOIMIJUUKSIA  

ITSEORGANISOITUVISSA VERKOSTOISSA.  
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

MITÄ SUOMEN  
PITÄISI TEHDÄ? 

• Katse rakenteista vuorovaikutukseen, hallinnosta hallinnointiin 
• Ei riitä, että kansalaisia  

• palvellaan käyttäjälähtöisesti ja  
• osallistetaan hallinnon toimiin demokraattisesti 
– päinvastoin hallinnon tulee oppia osallistumaan rakentavasti 
kansalaisverkostojen toimintaan 

• Miten saada julkishallinto ja neljäs sektori pelaamaan samaan 
maaliin? 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

KUINKA HALLINNOIDA 
NELJÄTTÄ SEKTORIA? 
 

• Co-planning, co-design, co-governance: hallinto jakaa 
suunnittelu- ja päätösvaltaansa yhteisöjen kanssa 

• 4P-kumppanuus: hallinto tekee osapuolten välisiä sopimuksia 
• Mutta neljäs sektori ei tyypillisesti  
 1) hae päätösvaltaa vaan soveltaa ”asukkuuteen” 
 perustuvaa omaa toimintavaltaa 
 2) pyri sopimuskumppaniksi tai edes muodosta 
 oikeushenkilöä 
 3) toimi hallinnon aikakäsityksen mukaan vaan heti 
 hallinnon ja neljännen sektorin epäsymmetrinen ja          
 epätahtinen suhde 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

HYBRIDI- ELI 
YHDISTELMÄHALLINNOINTI 

• Neljäs sektori tunnustetaan omaksi toimijaryhmäksi, jonka 
toimintatapoihin hallinto yhdistää tapauskohtaisesti omaa 
toimintaansa yhteistyössä kokeillen ja oppien 

• Tunnistetaan ja tuetaan neljännen sektorin toimintamalleja  
• Kehitetään, levitetään, skaalataan ja sovelletaan niitä muualla 
• Koordinoidaan niitä keskenään ja integroidaan kaupunginhallintoon 
• Joustava ja tapauskohtainen toiminta kokeilujen ja jatkuvan 

oppimisen kautta kehitettävän repertuaarin pohjalta 
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HYBRIDIHALLINNOINNIN MALLI 

Mäenpää & Faehnle 2017 



RATKAISUJA 
ITSEORGANI-

SOITUVAN 
KAUPUNGIN 

HALLINNOINTIIN 

25 Mäenpää & Faehnle 2017 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

  
KÄYTÄNNÖN ESIKUVIA 

• Sysmä ja Bristol: paikallisvaluutalla edistetään paikallisten 
palvelujen kysyntää – entä maakuntavaluutta? 

• Lappeenranta vuokraa autojaan: miten maakuntahallinto 
rakennetaan jo alusta pitäen kokonaisresurssiviisaaksi 
jakamistalouden keinoin? 

• Mäntsälä ylläpitää FB-ryhmää kimppakyydeille: miten 
maakunta voisi integroida kansalaisten kyydinvaihtoa omiin 
palvelumalleihinsa?  

• Evira salli popup-ravintolat: miten rakentaa maakuntahallintoon 
salliva, kannustava ja mukautuva toimintakulttuuri? 
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TERVETULOA MUKAAN 
KESKUSTELEMAAN JA 

YHTEISKEHITTELEMÄÄN!  

Maija.faehnle@ymparisto.fi 
Maija.faehnle@gmail.com 
0295 25 1109 

Pasi.maenpaa@helsinki.fi 
040 592 3933 

Kaupunkiaktivismi 
Kaupunkiaktivismi.fi / Neljässektori.fi  
Facebook-ryhmä: Kaupunkiaktivismi  
#kaupunkiaktivismi 
 
Jakamistalouden T&K-verkosto 
www.kaupunkiaktivismi.fi/fi/teemat/jakamistalous 
Facebook-ryhmä: Jakamistalouden T&K-verkosto 
#jatke 
 
SoMe & Kaupunkisuunnittelu 
Facebook-ryhmä: SoMe & Kaupunkisuunnittelu 
#kaupsusome 
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