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Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi



Sompasauna – aluksi ilman lupia
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Myyrmäki-liike – kaupunginosan yhteisöllisyys 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

http://www.konepajaliike.org/



7REKO-renkaat – lähiruokaverkosto



FB-kirpputorit - vertaiskauppa, kiertotalous



www.helsinki.fi/yliopisto 15.1.2017 9

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



Joukkorahoitus – yhteisölliset hankkeet
Suomi 2015: joukkorahoitusmarkkina 84,4 m€ (muu 253 m€). 

USA:ssa joukkorahoitus kasvanut jo ohi perinteisen. 

(Mesenaatti.me,  EhtaRaha, Vauraus Suomi)
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

Paikallisia kierrätystiloja ja -yhteisöjä, myös hävikkiruoka- ja vaaterinkejä. 



Valtiotieteellinen tiedekunta

https://medium.com/h-o-l-o



Valtiotieteellinen tiedekunta

KAUPUNKIAKTIVISTI 
JAAKKO BLOMBERG (HS 13.11.2016)

• "Kaipaa säröjä": vapautuminen kaupunkielämän anonyymisyydestä ja toistosta

• "Mahdollisuus puhua vieraille": yhteisöllisyyden tavoittelu

• "Miksi noudattaa lakia, jossa ei ole järkeä": ”sääntö-Suomen” epäily

• "Siivotaan koti ja mieli": itsen hyvinvoinnista huolehtiminen

• "Kiksejä tekemisestä": politikointi ei riitä vaan tekemistä kaivataan

• "Jatkuva ideointi": uuden keksiminen on itseisarvo

• "Oikeat ihmiset ympärillä": sosiaalinen verkosto arjen resurssina ja minuuden jatkeena

• "Katson tiloja: mitä tässä voisi tehdä": ympäristön omiminen ja kokeminen vajaakäyttöisenä

• "Hetkellisyys, pop-up": ilmiöitä, ei rakenteita - yhteisö syntyy tunnepohjalta

• "Ihmiset luovat kaupungin": kaupunki yhteisönä, ei organisaationa

• "Valittajat vs YIMBY": kaupunkiin mahtuu kaikkea (uusurbanismi)
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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



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

LEO STRANIUS 17.9.2019:
KOLMAS JA NELJÄS SEKTORI -
KUNNAT KUPLIEN YHDISTÄJÄNÄ?

• 1. Sitoutuminen löystyy: ilmiöt – ei organisaatiot, pop up

• 2. Itseorganisoituminen nousee: oma toiminta, some

• 3. Vapaaehtoistoiminta henkilöityy: yksilöt – ei johtajat

• 4. Kokeileva ja ketterä kehittäminen: toimintakulttuurin muutos

• 5. Rajapinnat liudentuvat: esim. vapaaehtoistyötä työajalla

”Nyt pitää uskaltaa tehdä hyppy neljännelle sektorille.”
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DEMOKRATIA EI OLE 
JULKISVALLAN MONOPOLI



DEMOKRATIA EI OLE 
JULKISVALLAN MONOPOLI

Kansalaisten osallisuus ei ole vain osallistumista 

edustuksellisen demokratian mukaisiin toimiin, sen 

valmisteluun ja päätöksentekoon.



DEMOKRATIA EI OLE 
JULKISVALLAN MONOPOLI

Kansalaisten osallisuus ei ole vain osallistumista 

edustuksellisen demokratian mukaisiin toimiin, sen 

valmisteluun ja päätöksentekoon

KOHTI LAAJENNETTUA 
DEMOKRATIAA – JA ANARKISMIA
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen 

nimi





www.helsinki.fi/yliopisto

• Tiedon avoimuus ja avoin lähdekoodi

• Inklusiivisuus ihanteena

• Yhteisöllisyys jopa itseisarvona

• Osallistaminen ja joukkoistaminen toimintaperiaatteina

• Jakamisen kulttuuri yleisasenteena (somekulttuuri)

• Verkostomainen järjestäytyminen, hierarkiattomuus ihanteena

• Toiminnan läpinäkyvyys (some kanavana) 

• Tavoitteenasetteluna yhteinen hyvä

• Suora demokratia päätöksenteossa (avoimet kokoukset, some)

KAUPUNKIAKTIVISMIN 

DEMOKRAATTISUUS



Valtiotieteellinen tiedekunta

LAAJENNETUN DEMOKRATIAN
UUDET MUODOT (VS TASAPUOLISUUS)

• Voimavarademokratia: kansalaistoiminnan resurssien hyödyntäminen 

• Asutuksellinen demokratia: paikallisten etusijaoikeus ympäristöönsä

• Tekemisen demokratia: tekoja ja tuloksia, kokeiluja

• Joukkoistamisdemokratia: lähettäjänä kuka tahansa

• Jakamistalousdemokratia: laaja pääsy resursseihin ja niiden 
hallintaan 

• Somedemokratia: some datan lähteenä ja aktiivisena julkisona
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YHDISTELMÄHALLINNOINNIN MALLI

Mäenpää & Faehnle 2017



Mäenpää & Faehnle 2017



Valtiotieteellinen tiedekunta

KRITEERISTÖ NELJÄNNEN 
SEKTORIN TUKEMISEKSI

1) avoin lähdekoodi ja commons – onko toiminta kaikkien halukkaiden 
hyödynnettävissä ja hallinnoitavissa? 

2) inklusiivisuus – onko toiminta avointa ja mukaan kutsuvaa suhteessa 
kaikkiin kansalaisryhmiin?

3) itsekorjaavuus – sisältyykö toimintaan mekanismeja, joilla siinä esiintyviä 
puutteita ja haitallisia ulkoisvaikutuksia korjataan?

4) synergiaedut – tuottaako hyötyjä toisen toiminnan kanssa?

5) innovatiivisuus – luoko uusia tapoja toimia tai näkökulmia?

6) skaalattavuus – voiko toiminnan mittakaavaa kasvattaa?

7) kaupunginhallinnon tavoitteiden ja toiminnan tukeminen?
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Valtiotieteellinen tiedekunta

TULEVAISUUS: 
YHTEISÖT INTEGROITU 

JÄRJESTELMÄÄN?

PiggyBaggy-kuljetuspalvelun kautta REKO-ruokaa Nappi 
Naapurista yhyttämilleen vanhuksille kuljettanut nuori saa 

palkkion HSL:n matkakortille Stadin aikapankin toveissa, joilla 
hän kustantaa kiinan opintojaan Avoimen yliopiston 
verkkokurssilla avatakseen nettikaupan mummonsa 
eläkepäivillään keräämien kuivattujen mustikoiden ja 

pakurikäävän myyntiin. 
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www.helsinki.fi/yliopisto

• Taloudellinen ja sosiaalinen arvonmuodostus kietoutuvat yhteen

• Jakamistalous 

1) laajentaa kansalaisten toimintarepertuaaria markkinoilla 

kuluttajaa vahvemmilla toimijuuksilla

2) luo osallisuutta vertaisten vaihdannassa

3) tapahtuu yhteisöllisessä kehyksessä (jakamisen kulttuuri)
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

JAKAMISTALOUS: ”TALOUDEN 

LÄPISOSIAALISTUMINEN” (Lahti 2016)



Valtiotieteellinen tiedekunta

OSALLISUUS 
MÄÄRITELTÄVÄ UUDELLEEN

• Toimijuuden muutos: asukas, asiakas, kuluttaja – moniroolinen
kaupunkilainen

• Vaikuttaminen – tekeminen

• Osallisuus poliittis-hallinnollisessa prosessissa – osallisuus 
vertaisverkostojen projekteissa

• Engagement = tunteenomainen halu toteuttaa itseään (vs
participation) (Dahlgren 2006; Jousilahti 2016)

-> ryhtymys?
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Valtiotieteellinen tiedekunta

KUNNAN OSALLISUUSTEHTÄVÄ 
ITSEORGANISOITUMISEN OLOISSA

1) luoda tuntosarvet joilla seurata itseorganisoituvaa osallistumista

2) koordinoida ja skaalata osallistumisen muotoja ja sosiaalisia 
innovaatioita

3) valtaistaa ja resursoida autonomista yhteisomaa (commons) 

4) huolehtia kaikkien mukaan ottamisesta

5) osallistaa itse niitä joita kansalaistoimijat eivät osallista 

6) yhteistää kunnan resursseja

7) taata yhteinen hyvä edustuksellisen demokratian mandaatilla
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Valtiotieteellinen tiedekunta

NELJÄS SEKTORI JA 
KESTÄVYYSKÄÄNNE

• YK 11.9.2019: kestävyyskäänne edellyttää ruohonjuuritason epämuodollisen
kentän innovaatioita ja niiden hyödyntämistä

• Jakamistalous edistää ekologista kestävyyskäännettä (Celata & Sanna 2019)

• Em. edellyttää julkisvallan oppivan voimistumaan paikallisyhteisöistä ja 
huomioimaan niiden innovaatio- ja disruptiopotentiaali (Celata & Coletti 2019)

• EU: kansalaisverkostot luovat innovaatioita (EESC 2016)

• Järjestelmä ehdollistaa sos. innovaatioiden kehittymistä (Seyfang et al. 2010)

• Sauri (2017): jakamistaloudessa toteutuu ”kuntalaisten kokeiluohjelma”

• Mäenpää & Faehnle (2019): jakamistalouden pohjoismainen malli –
kansalaiset hyvinvointitoimijoina
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Valtiotieteellinen tiedekunta

KUNNAN KAKSI 
STRATEGISTA TEHTÄVÄÄ

1) Sote-uudistuksen luoma kuntien uusi rooli: momentum
hyödynnetään laajennetun demokratian rakentamiseen

2) Luodaan ”uusi osallisuusdiili” kestävyyskäänteen 
toteuttamiseksi ja reiluuttamiseksi
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HELSINGIN OSALLISUUS- JA VUOROVAIKUTUSMALLI
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi
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https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005890508.html



TEM: Edelläkävijyydestä kestävää kasvua - Kaupunkiohjelma 2018–2022
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Valtiotieteellinen tiedekunta

JULKAISUJA
• Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2019/20: Neljäs sektori: kuinka vertaistoiminta haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa 

demokratiaa (työnimi). Hankkeen tulokset kokoava kirja, tulossa.

• Mäenpää P. & Faehnle, M. 2017: Itseorganisoituva kaupunki: hallinta, talous ja demokratia. Futura 4/17.

• Faehnle, M. & Mäenpää, P. & Blomberg, J. & Schulman, H. 2017: Civic engagement 3.0 - Shifts towards self-made society in 
Helsinki metropolitan region. Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 3/2017. 

• Mäenpää P. 2017: Jakamistalous tekee pikkukodin. Rakennettu ympäristö -lehti 4/17.

• Mäenpää P. & Faehnle, M. 2017: Hommelit haastavat himmelit: järjestelmästä vuorovaikutukseen. Teoksessa 100 vuotta 
suomalaista aluekehittämistä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.

• Mäenpää, P., Faehnle, M. & Schulman, H. 2017. Kaupunkiaktivismi, jakamistalous ja neljäs sektori. Teoksessa Kansalaiset 
kaupunkia kehittämässä (toim. Bäcklund, Häkli & Schulman). Tampere University Press.

• Harmaala, Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää & Nylund 2017: Jakamistalous. Alma  Talent, Helsinki.

• Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Neljäs sektori suuntaa kaupunkien elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja kestävyyttä. Helsingin 
seudun suunnat 2/2017.  

• Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Kaupunkiaktivismi: ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan. Kvartti 2/2017. 

• Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Urban activism as a resource for cities. Helsinki Quarterly 1/2017.

• Mäenpää, P., Faehnle, M. & Lehtonen, T. 2016. Laiturilla ruodittiin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmää: ”Jälkistalinistinen 
hirviö” vai suunnittelukeskustelun uudistaja? Yhdyskuntasuunnittelu 54:4.

• Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2016. Kaupunkiaktivismi voimavarana. Kvartti 3/2016, 16-33. 

• Faehnle, M., Immonen, H., Mäenpää, P., Nylund, M., Träskman, T. 2016. Jakamistalous ja verotus: Eväitä yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Arcada Working Papers 4/2016. 
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Kaupunkiaktivismi
Kaupunkiaktivismi.fi / Neljässektori.fi
Facebook-ryhmä: Kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi

SoMe & Kaupunkisuunnittelu
Facebook-ryhmä: SoMe & Kaupunkisuunnittelu
#kaupsusome

Jakamistalouden T&K-verkosto
www.kaupunkiaktivismi.fi/fi/teemat/jakamistalous
Facebook-ryhmä: Jakamistalouden T&K-verkosto
#jatke

Maija.faehnle@ymparisto.fi

Maija.faehnle@gmail.com

0295 25 1109

@maija_f

Pasi.maenpaa@helsinki.fi

040 592 3933

@pasiamaenpaa

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja 
yhteiskehittelemään!

http://www.kaupunkiaktivismi.fi/fi/teemat/jakamistalous
mailto:Maija.faehnle@ymparisto.fi
mailto:Maija.faehnle@gmail.com
mailto:Pasi.maenpaa@helsinki.fi

