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Kaupunkisosiologin maaseutukiinnostuksesta

• Kaupunki on modernisaation ja modernin kulttuurin tiivistymä            – 
maaseutu on pikemmin määrällisesti kuin laadullisesti erilaista

• Iso osa maaseutu/luontoelämästä kaupunkiperäistä: kesämökki, 
rantasauna, puutarhanhoito, retkeily, luontowellness

• Ekologinen kriisi: tarvitaan uusi 
maaseutu-kaupunki-yhteiskuntasopimus

• Suomen kylät ry:n korttelijaoston pj 2020-



Valtiotieteellinen tiedekunta

KAUPUNKIAKTIVISMI 
– MITÄ SE ON?

Kaupunkilaisten itseorganisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka
• tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella
• luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista, ”koaktiivista” 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.

Termi tullut yleiskieleen suunnilleen tässä merkityksessä noin vuosina 2011–2012
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Miksi aktivismi on lisääntynyt?

• Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot
• Some ei vain kommunikaation vaan järjestäytymisen ja toiminnan välineenä

• Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakaminen
• Ekologinen käänne: yleistynyt edistyksen eetos
• Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, verkostoituminen
• Yritystoiminta: startup-henki, eettinen yrittäjyys
• Pettymys politiikkaan ja järjestötyöhön
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Valtiotieteellinen tiedekunta

KAUPUNKIAKTIVISMIN 
RINNAKKAISKÄSITTEITÄ

 
~ vertaisverkostot, popup-vapaaehtoistoiminta, itseorganisoituminen, 
DIY-toiminta, commons based peer-production, sosiaalinen innovaatio, 
ruohonjuuritason toiminta, kaupunkiliike, yhteisötoiminta, uusosuuskunta, 
sosiaalinen yrittäjyys, jakamistalous, yhteistyötalous, maker-kulttuuri, 
placemaking, taktinen urbanismi, do-democracy, prosumerismi, impact 
movement, community based initiative…

Yhteistä kaikille kansalaisten keskinäinen toiminta perinteisten organisaatioiden 
ulkopuolella.
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Valtiotieteellinen tiedekunta

KANSALAISVERKOSTOJEN 
TEORIATAUSTAA

• Castells 1996: value produced and distributed in networks
• Himanen 2001: hakkerietiikka, wikinomics
• von Hippel 2005: open innovation
• Benkler 2006: commons based peer-production
• Shirky 2010: cognitive surplus
• Rifkin 2014: collaborative commons
• Bauwens: P2P-networks, new value regimes
• Owyang 2016: valtaistuvat kansalaiset
• Heinonen & Ruotsalainen 2017: itseorganisoituvat vertaisverkostot

Avoin tiedonkulku, vuorovaikutus, järjestäytyminen ja toiminta kansalaisten 
kesken internetin alustoilla.
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YHTEISÖLLISIÄ 
KAUPUNKITAPAHTUMIA

JA KAUPUNGINOSALIIKKEITÄ
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  Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi
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Kuva: Jaakko Blomberg

Siivouspäivä: yhteisöllinen kiertotalous – joukkoistava luvitus
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Myyrmäki-liike – kaupunginosan yhteisöllisyys 



TILOJEN HYÖTYKÄYTTÖÄ



Sompasauna – aluksi ilman lupia
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Lapinlahden lähde, Tilajakamo ja viljely-yhteisö. Viheralueilla on ollut monta
merkitystä kaupunkihistoriassa: palosuojelualue, työväen virkistys, ekosysteemipalvelut, 
mikrobiterveys. Seuraavaksi urbaani yhteismaa?
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Kalasataman kauppakeskus Redin Vapaakaupunki -tila.
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http://www.konepajaliike.org/



Mushrooming – Shared working spaces
Networking, ground for innovations, social support, multiple-use spaces 

https://www.mushrooming.fi/en/



VERTAISTUKEA
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Kahden naisen ruokajakelu Kontulan ostarilla koronakeväänä 2020
https://blogs.helsinki.fi/yhteisollinen-resilienssi/2021/08/12/kahden-naisen-ruoka-apu/
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Sähköautot – Nyt! ja Latausverkosto – Nyt! –Facebook-ryhmät 
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Maata pitkin matkustavat –Facebook-ryhmä: 18 000 jäsentä



KAUPUNKISUUNNITTELUN 
ALOITTEITA



• Muuttanut suunnittelukeskustelua nostamalla urbanismin ilmiöksi

• Auttanut näin kaupunkisuunnitteluvirastoa täydennysrakentamisessa ja 
yleiskaavoituksessa
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LISÄÄ KAUPUNKIA HELSINKIIN 
–FACEBOOK-RYHMÄ

Photo: Mikko Särelä

• Innovoinut 
täydennysrakentamis-ko
hteita

• Rikastanut 
suunnittelukeskustelua 
ja laajentanut sen 
tietopohjaa 

• Esittänyt uuden 
poliittisen liikkeen mallin



Urban Helsinki ja muu varjokaavoitus



Lähiympäristön parantaminen, 
paikan muotoilu (placemaking)

Janokioski.fi



ARJEN RUOKAHUOLTOA 
KANSALAISRUOKAVERKOSTOISSA
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto



Saaremme-osuuskunta: puoti & kahvila, nyt Saaremme-hyvinvointikeskus
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Valtiotieteellinen tiedekunta

Luomulähiruokaa, ruokakassit viikoittain, kahvila noutopaikkana.
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Esityksen nimi

Ruokaosuuskunta Oma maa



JAKAMISTALOUTTA JA 
VERTAISTUOTANTOA

…JOSSA KANSALAISET OMAKSUVAT KULUTTAMISTA 
           VAHVEMPIA MARKKINATOIMIJUUKSIA



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
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Kimppakyytiryhmiä Facebookissa yli 150 vuonna 2017, 
isoin Kimppakyyti jossa 46 000 jäsentä



15.1.2017 36

Aikapankit - palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi”
stadinaikapankki.wordpress.com/
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Paikallisia kierrätystiloja ja -yhteisöjä, myös hävikkiruoka- ja vaaterinkejä



Valtiotieteellinen tiedekunta

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

KAUPUNKIAKTIVISMI 
-> YHTEISKUNNAN 
NELJÄS SEKTORI

• Ei vain liikehdintää vaan pysyvä uusi toimija- ja toimintakenttä 
kansalaisyhteiskunnassa ja yhteiskunnan rakenteessa

• Miten toimijoiden suhteet muihin sektoreihin ja niiden instituutioihin rakentuvat ja 
kehittyvät?

• Termi neljäs sektori on alkanut levitä julkishallinnossa suurin piirtein tässä 
merkityksessä
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KANSALAI
SET

JULKINEN 
SEKTORI

YKSITYINEN
SEKTORI

KOLMA
S

SEKTO
RI

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
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Kansalaisyhteiskunnassa kehkeytyy digitalisaation, internetin ja etenkin 
sosiaalisen median myötä uusi, itseorganisoituvien vertaisverkostojen  

muodostama toimintakenttä (4. sektori), joka muuttaa 
(kaupunki)yhteiskuntia ja vaikuttaa monin eri tavoin vakiintuneisiin 

organisaatioihin ja niiden instituutioihin (hallinto, talous, demokratia).

ARGUMENTTI



Valtiotieteellinen tiedekunta

KUINKA HALLINNOIDA NELJÄTTÄ 
SEKTORIA?

• 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
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Kuvio: Maija Faehnle, SYKE 
https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/OHJELMA/Hankkeet/Saa_kuulua_inspiraatiopaketti_osallisuud%2858235%29



Valtiotieteellinen tiedekunta

KUNNAN OSALLISUUSTEHTÄVÄ 
ITSEORGANISOITUMISEN OLOISSA

1) luoda tuntosarvet joilla seurata itseorganisoituvaa osallistumista (some)
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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RATKAISUJA 
ITSEORGANI-SOIT
UVAN KAUPUNGIN 
HALLINNOINTIIN

49Mäenpää & Faehnle 2017



OSALLISUUS 
JA DEMOKRATIA MUUTTUVAT

• Ei riitä, että kansalaisia palvellaan käyttäjälähtöisesti ja osallistetaan 
hallinnon toimiin demokraattisesti

– päinvastoin hallinnon tulee myös oppia osallistumaan rakentavasti 
kansalaisverkostojen toimintaan
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Valtiotieteellinen tiedekunta

OSALLISUUS  AJATELTAVA 
UUSIKSI

• Neljäs sektori laajentaa osallisuuden piiriä
• Asukas, asiakas -> moniroolinen toimija
• Osallisuutta on esimerkiksi toisten auttaminen, vertaiskauppa, paikallisten hankkeiden 

rahoittaminen, vaihtoehtosuunnittelu ja someryhmän perustaminen
• Laajentuva osallisuus täydentää edustuksellista demokratiaa
• Kaikkien ei tarvitse olla aktivisteja, mutta aktivistit rakentavat edellytyksiä myös 

vähemmän aktiivisten osallisuudelle 
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Valtiotieteellinen tiedekunta

DEMOKRATIA-AJATTELUN 
LAAJENTAMINEN

• Voimavarademokratia: kansalaistoiminnan hyödyntäminen 
yhteiseksi hyväksi

• Asutuksellinen demokratia: paikallisten etusijaoikeus 
omaan lähiympäristöönsä

• Joukkoistamisdemokratia: joukkoistaminen ideointina, 
keskusteluna ja valmistelun ohjauksena

• Jakamistalousdemokratia: yhteisresursointi 
commons-aluetta kasvattamalla

• Somedemokratia: kansalaisyhteiskunnan tuntosarvet 
(data-analyysi ja deliberoiva keskustelu)
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Valtiotieteellinen tiedekunta

Vuorovaikutus

Aineiston tulkinta

Some datana (Damiano Cerrone: metamorfologia)

Some keskusteluna, 
yhteiskehittämisenä ja 

kansalaisyhteiskuntana

FB-RYHMIEN MIELIPITEET
JA NÄKEMYKSET

SUUNNITTELIJAN OMAAN 
SOVELLUKSEENSA PYYTÄMÄT TÄGIT

INSTAKUVAT HYVISTÄ 
PAIKOISTA

FB-RYHMIEN IDEAT
JA REFERENSSIT

Some tiedon lähteenä – moninainen kenttä

Datan keruu

Tiedon 
yhteistuotanto

Suunnittelija 
keskeinen
tulkitsija

Tulkintojen
tuottaminen 

yhdessä 
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Valtiotieteellinen tiedekunta

KRITEERISTÖ NELJÄNNEN 
SEKTORIN DEMOKRAATTISEKSI 
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

DUUBIOITA JA VASTAVÄITTEITÄ

• Epäpoliittinen lähtökohta: ei kiista tai konflikti, eikä vaikuttaminen 

mielipiteenmuodostukseen

• Keskiluokka vs heikot: Neljäs sektori ei korvaa sosiaalipolitiikkaa mutta voi auttaa sitä 
1) tuomalla uusia toimintamahdollisuuksia myös heikossa asemassa olevien luokse

    2) luomalla toimintamalleja julkiselle vallalle ja kolmannelle sektorille heikkojen tukemiseen

    3) toisinaan suuntautumalla suoraan heikkojen auttamiseen.

• Ei koko totuus aikamme kansalaisyhteiskunnasta vaan kuvaus sen uudesta osasta
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KAUPUNKIEN JA VALTION 
REAKTIOITA JA RATKAISUJA



TEM: Edelläkävijyydestä kestävää kasvua - Kaupunkiohjelma 
2018–2022
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HELSINGIN OSALLISUUS- JA VUOROVAIKUTUSMALLI
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https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005890508.html



Yhdistelmähallinnointia kaupunkiviheralueiden hoidossa: viheralueiden hoitosopimukset, 
joissa asukkaat ja taloyhtiöt voivat itse tekemällä korottaa lähiympäristönsä hoitotasoa, 
esim. Espoon Meidän puisto -malli.
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https://www.tampere.fi/tiedostot/o/DiEJ0TZvD/Osallistuva_rahoitus_loppuraportti_Final_saavutettava.pdf

Tampereen ja Tuusulan
hybridirahoituksen kokeilu
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Paikallisaktivismi.fi



Valtiotieteellinen tiedekunta

JULKAISUJA
• Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2021: Neljäs sektori - kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja 

laajentaa demokratiaa. Vastapaino, Tampere.
• 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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Valtiotieteellinen tiedekunta

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


Kiitos!
pasi.maenpaa@helsinki.fi

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

Tilaukset:
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/neljas-sektori/2790974

mailto:pasi.maenpaa@helsinki.fi

