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voimavarana -hanke 2015–2018

Pasi Mäenpää & Maija Faehnle
Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos (&Suomen ympäristökeskus)

Rahoitus: Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka, Ara (+ YM, VM, Heikki von 
Hertzenin rahasto, Suomen tietokirjailijat ry ja Sitra)



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.

Kansalaisyhteiskunta kutsuu julkista hallintoa 
muutokseen



Ravintolapäivä
– anarkismista 

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

Hätäkahvit – läheltä apua 
vauva-arkeen



Alaikäisten turvapaikanhakijoiden tuki –ryhmä toimi viranomaisia nopeammin 



Myyrmäki-liike: asuinalueen yhteisöllisyys



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

Kaupunki investoi 
Myyrmäki-liikkeen 
lainaamon 
kasvattamiseen kaikkia 
vantaalaisia 
palvelevaksi



● Aktiivien ansiosta tila käyttöön, kaupunki lähti yhteistyöhön

● Erilaiset, kaikenikäiset ihmiset kohtaavat – arkinen toiminta yhdistää

● Paikka kokeilla uusia ideoita
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Jalotus – kiertotalouskeskus ja kestävän 
elämän yhteisö Keravalla

Jalotus.fi



Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä

● 19 800 jäsentä: kansalaisia, 
suunnitteluammattilaisia, lautakuntien 
jäseniä

● Tiukka moderointi -> keskustelu, johon 
suunnittelijakin uskaltautuu

● Innovoinut täydennysrakentamiskohteita

● Rikastanut suunnittelukeskustelua ja 
laajentanut sen tietopohjaa 

● Esittänyt uuden poliittisen liikkeen mallin

Lisää kaupunkia -ryhmät: proaktiivista 
vuorovaikutusta kaupunkisuunnittelussa

Kuva: Mikko Särelä
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Vertais-
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mi
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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




