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3 Kohti kaupunkitilan yhteistuotantoa? 

4 Kansalaislähtöinen jakamistalous 

5 Kaupunkiaktivismi yhteiskunnallisena 

liikkeenä 

6 Neljäs sektori ja itseorganisoituva 

kaupunki  

7 Laajentuva demokratia 

8 Yhteenveto ja itseorganisoituvien 

kaupunkien tulevaisuudet 

Neljäs sektori – kuinka kaupunkiaktivismi 

haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja 

laajentaa demokratiaa. Vastapaino 2021. 
Ks. tiivistelmä: 

https://www2.helsinki.fi/fi/kaupunkitutkimusinstituutti/kaupunkiaktivismi-haastaa-

hallinnon-muuttaa-markkinat-ja-laajentaa-demokratiaa



Kansalaisyhteiskunnassa kehkeytyy digitalisaation, internetin ja etenkin 

sosiaalisen median myötä uusi, itseorganisoituvien vertaisverkostojen  

muodostama toimintakenttä (4. sektori). Se muuttaa yhteiskuntia ja 

vaikuttaa monin eri tavoin vakiintuneisiin organisaatioihin ja niiden 

instituutioihin (hallinto, talous, demokratia).

Hallinnon kannattaa ja lopulta täytyy lähteä muutokseen mukaan.



Ravintolapäivä

– anarkismista 

vientituotteeksi



https://yle.fi/uutiset/3-10161763

Yhden äidin ideasta 
lähtenyt 
leikkipuistojumppa 
laajentui kaupungin 
organisoimaksi 
toiminnaksi Turussa



Myyrmäki-liike: asuinalueen yhteisöllisyys



● Tyhjillään ollut navetta ympäristöineen eläväksi toimintakeskukseksi

● Erilaiset, kaikenikäiset ihmiset kohtaavat – arkinen toiminta yhdistää

● Paikka kokeilla uusia ideoita

● Mm. nuoria kesätyöntekijöinä, työpajalaisina, päihdepysäkin 
asiakkaina, vastuun saamista eläintenhoitajina, helpotusta 
ilmastoahdistukseen
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Jalotus – kiertotalouskeskus ja kestävän 

elämän yhteisö Keravalla

Jalotus.fi
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https://yle.fi/uutiset/3-7659042

Hätäkahvit – apua läheltä 

arkeen vauvan kanssa



Alaikäisten turvapaikanhakijoiden tuki –ryhmä toimi viranomaisia nopeammin 
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Mushrooming-verkosto: tilat käyttöön yhteisöllisiksi työtiloiksi



Jakamis/alu

statalous-

palvelut
Tila-aktivismi

Yhteisöaktivismi

Digiaktivismi

ITSE-

ORGANISOITU

VA KUNTA

Paikallis-

tapahtumat

Paikalliset

liikkeet

Kaupunki-

suunnnitte

-luryhmät

Innovaatio- ja 

välittäjäyhteisöt

Sosiaalinen

vertaistuki

Talon tai tilan

valtaajat, 

avaajat ja 

tuunaajat
Artivis

mi

Vertais-

kauppa, 

ruoanvälitys

Palvelujen 

vaihto, 

vertais-

vuokraus

Haktivis

mi

Digiyhteiskunnan

kehittäminen

Julkisten 

palvelujen 

parantaminen

Aktivismien 

välineiden 

kehittäminen

Ekoliikkeet
Aktivoiva 

viestintä

Aktivismien

tuki

Vihreällä aktivismityypit, joihin 

erityisesti voi liittyä ekologisen 

kestävyyden edistämistä, 

”ekoaktivismit” 

Aktivismeja

Mäenpää ym. 2017



Kaupunki/paikallisaktivismi 
Neljännen sektorin toiminta 

Kuntalaisten/kaupunkilaisten organisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka
• tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella
• luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista, ”koaktiivista” ja rakentavaa 
• suuntautuu ensisijaisesti toimintaan, ei poliittiseen 

mielipiteenmuodostukseen tai poliittiseen vaikuttamiseen
• nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun
• järjestäytyy ja toimii internetin ja somen avulla.
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Mäenpää & Faehnle 2021



Neljäs sektori - toimijat ja luonne

• Verkostomaisia yhteisöjä, jotka hyödyntävät internetiä, sosiaalista 
mediaa ja tiedon avoimuutta pyrkien konkreettiseen yhteistoimintaan

Mutta myös

• yleisemmin hybridimäisiä verkostotoimijoita, joissa 
kansalaistoimijoilla on merkittävä asema

• internetiin, verkostomaiseen hallintaan ja yhteisluomiseen perustuvia 
toimintatapoja, joita voidaan omaksua myös muilla sektoreilla.

Mäenpää & Faehnle 2021



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

Mäenpää & Faehnle 2021

Neljä 

sektoria



Mäenpää & Faehnle 2021

Kansalaistoiminnan 

ideaalityyppien 

piirteitä



● Osallisuutta ja hyvinvointia voi syntyä, kun kunta

• järjestää niiden edellytyksiä itse

• mahdollistaa ja tukee muiden, myös 4. sektorin 
toimintaa

● Osallisuuden tekijöitä mm.

• Elämän perusedellytykset (toimeentulo, 
terveys, turvallisuus…)

• Merkityksellinen kuuluminen

• Hyvän tekeminen + tekemisen demokratia –
edustuksellisen demokratian laajennus

Kunta hyvinvoinnin ja osallisuuden 

rakentajana

Osallisuus: ihmisen 
kokemaa ja 
konkreettista 
kuulumista 
yhteiskuntaan ja 
elämistä itselle 
sopivalla tavalla 

Saa kuulua! Opas: 
Kestavakaupunki.fi
/osallisuus



Neljännen sektorin yhteisöt ja aktiivit:

1) tuovat uusia toimintamahdollisuuksia muillekin, myös 

vähemmän aktiivisille, suoraan ja välillisesti

2) luovat toimintamalleja, joita julkinen valta ja kolmas 

sektori voivat käyttää, mahdollisesti myös heikossa 

asemassa olevien hyväksi

3) toisinaan suuntautuvat suoraan heikossa asemassa 

olevien auttamiseen

4. sektori osallisuuden ja hyvinvoinnin 

rakentajana



Kunta verkostotoimijana: 

toimintatapavalikoma laajemmaksi

Usein huomio ollut kuntalaisten kutsumisessa osallistumaan kuntaorganisaation 

omaan toimintaan 🡪 valikoima laajemmaksi: myös omaehtoisen toiminnan 

edistämistä ja toisaalta myös tasaveroista yhteistyötä mahdollistavia käytäntöjä

Kunta kutsuu muita 
osallistumaan

Kunta osallistuu muiden 

järjestämään toimintaan

Kunta järjestää 
osapuolten aitoa, 

tasavertaista 
yhteistyötä

Kunta toimii aidon, 
tasavertaisen yhteistyön 

osapuolena

Kunta hyödyntää 
esim. muiden 

näyttämää 
esimerkkiä tai 

some-dataa

Kunta mahdollistaa 
ja tukee muiden 

järjestämää 
toimintaa



Yhdistelmähallinnointi: toimintatapojen kirjo

Saa kuulua! –opas, kestavakaupunki.fi/osallisuus



https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007896915.html

Kaupunki investoi 

Myyrmäki-liikkeen 

lainaamon 

kasvattamiseen kaikkia 

vantaalaisia 

palvelevaksi



• Tunnista: epämuodolliset toimijat voimavarana

• Kannusta: arvostava viestintä. ”ei, koska” 🡪 ”kyllä, ja”

• Hyödynnä: kuntalaisten omia ideoita, kiinnostusta ja toimintahalua

• Kehitä tukemista: toimintatapavalikoima kokeilujen kautta

• Kehitä valmiuksia: 

• Omaehtoiseen toimintaan varautuminen strategiassa

• Resursointi – missä panostukset tuovat paljon lisäresursseja ja hyötyä 
mahdollistamalla omaehtoista toimintaa

• Koulutukset, vertaisoppiminen 

• Hyvinvointitiedon rakentaminen ja hyödyntäminen yhdessä 
paikallisyhteisöjen kanssa - hyvinvointikertomus 2.0?

Suuntia kunnan ja 4. sektorin synergiseen 

yhteiseloon



Keskusteltavaa

Miten kuntalaisten omaehtoinen, 4. sektorin toiminta on tullut teille (ja 

kollegoillenne) vastaan toimiessanne luottamushenkilönä? Entä muuten? 

Miten kuntanne on toiminut suhteessa tällaiseen kansalaitoimintaan? 

Esimerkkejä tukemisesta, hyödyntämisestä?

Millaisia kehittämistarpeita tunnistatte? Esim. toimijoiden ja toiminnan 

tunnistamisessa, tukemisessa, hyödyntämisessä? 

Mitä kuntanne luottamushenkilöiden pitäisi tehdä tarpeisiin vastaamiseksi? Mitä 

aiotte tehdä? 
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Välineitä ja vinkkejä 
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● Nuoret saivat ehdottaa, miten he itse tekisivät kaupungista 

paremman paikan, ja päättää, kuinka he jakavat 3000 euron 

budjetin toistensa ideoille. Nuoret päättivät, mikä on tärkeää, 

miten rahat jaetaan ja miten he hoitavat toteutuksen

● Nuorten halu auttaa muita lisääntyi yhteisen työskentelyn 

aikana ja nuoret olivat tyytyväisiä kokeiltuun menetelmään

● Suurimmille kaupungeille tehdyn kyselyn mukaan yli 90 % 

arvostaa nuorten omaehtoista toimintaa ja kaipaa siihen lisää 

välineitä ja menetelmiä 

Mika Tullila 2021: Proke – menetelmä nuorten omaehtoisen toiminnan 

Proke – tukea nuorten omaehtoisen 

toimintaan



• Osallistuva rahoitus Tampereella ja 
Tuusulassa: eri rahoituslähteiden 
yhdistäminen, kuntalainen monissa 
rooleissa 
https://www.tampere.fi/tiedostot/o/DiEJ0TZvD/Osallistuva_ra

hoitus_loppuraportti_Final_saavutettava.pdf

• Kuntamatch-alusta Joensuussa:  
kuntalaiset voivat tuoda omia 
ideoitaan esille ja samalla 
ilmoittautua mukaan tekijöiksi ja 
toteuttajiksi toisten ehdottamiin 
tapahtumin tai toimintaan

https://mesenaatti.me/tuusula/

Kokeiluja omaehtoisen 

toiminnan tukemiseksi



Kestavakaupunki.fi/osallisuus



Saa kuulua! –opas

Kestavakaupunki.fi/osallisuus

Keinoja omaehtoiseen toimintaan varautumisessa



Saa kuulua! –opas

Kestavakaupunki.fi/osallisuus

Tapaustarinoita osallisuuden edistämisestä



https://www2.helsinki.fi/fi/kaupunkitutkimusinstituutti/kaupunkiaktivismi-haastaa-hallinnon-muuttaa-markkinat-ja-laajentaa-demokratiaa

Kriteerit kansalaistoiminnan tukemiseen



Paikallisaktivismi.fi

Tietoa, välineitä ja ideoita avuksi kansalaisten ja hallinnon 

kohtaamiseen kaupunkien ja kylien kehittämisessä



Lehtinen ym. Ketterän kaupungin skenaariot 2030. Housingcookbook.com

Jakaminen ja itse tekeminen hyvinvoinnin 

ulottuvuuksina



Käytäntöjä yhteiseen ongelmanratkaisuun

Kimuranttien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen vaatii eri toimijoiden 

osaamista ja yhteistyötä – ”ohut osallistuminen” ei riitä. Suuntaviivoja yhteisen 

ongelmanratkaisun kehittämiseen tiekartassa: bit.ly/coretiekartta



● Faehnle, M, Isola, A.-M. & Tuomisto, J. 2021. Kolme suuntaa kaupunkien osallisuustyölle 2020-luvun 
jälleenrakennuksessa. Kaupungit murroksessa – Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja tulevaisuuden kaupungeille. 
Helsinki Symposium: Kaupungit 2.0.

● Faehnle, M. ym. 2020. Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuden edistämiseen kaupungeissa ja kunnissa. SYKE & 
Ympäristöministeriö.  

● Lehtinen ym. Ketterän kaupungin skenaariot 2030. Housingcookbook.com

● Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2021. Neljäs sektori - kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja 
laajentaa demokratiaa. Vastapaino. 

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

● Mäenpää, P. ym. 2020. Kuluttajat ja kansalaiset jakamistaloudessa - tutkijapuheenvuoroja jakamistalouden 
kehitykseen. TEM oppaat ja muut julkaisut 2020:3. 

● Peltonen ym. 2021. Ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun – tiekartta kohti 
yhteistoiminnallisempaa Suomea. bit.ly/coretiekartta, collaboration.fi 

● Ruuskanen, P., ym. 2020. Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:47. 

● Tullila, M. 2021. Proke – menetelmä nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen. 

Ajatuslähteitä

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/kaupunkisymposium-faehnle-isola-tuominen
https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/OHJELMA/Hankkeet/Saa_kuulua_inspiraatiopaketti_osallisuud%2858235%29
https://housingcookbook.com/aiheet/ketteran-kaupungin-skenaariot-2030
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/neljas-sektori/2790974
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102475
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162529
http://www.bit.ly/coretiekartta
http://www.collaboration.fi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162498
https://www.theseus.fi/handle/10024/498047


Facebook-ryhmiä:

Kaupunkiaktivismi

Jakamistalouden T&K-verkosto

SoMe & Kaupunkisuunnittelu

Kiitos!

pasi.maenpaa@helsinki.fi

maija.faehnle@syke.fi

mailto:maija.faehnle@syke.fi

