
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.
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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
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Neljä 
sektoria



Neljäs sektori -tyyppinen 
yhdistystoiminta
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● Yhdistys esim. vain kassana

● Itseorganisoituvia ryhmiä, hallitus 
mahdollistaa ja tukee – voivat 
kirittää toisiaan

● ArtovaMalli: vallan ja vastuun 
jakaminen, artovamalli.fi 

● Roihuvuori-Seura: Joukkovoimat,  
”kaikki toiminta on Seuran 
toimintaa”

● Museonystäväyhdistysten 
verkostoyhteistyö



Perinteinen organisaatio verkostotoimijana: 
toimintatapavalikoma laajemmaksi

Usein huomio ollut muiden kutsumisessa osallistumaan organisaation omaan 
toimintaan  valikoima laajemmaksi: myös omaehtoisen toiminnan edistämistä ja 
toisaalta myös tasaveroista yhteistyötä mahdollistavia käytäntöjä

Organisaatio kutsuu 
muita osallistumaan

Organisaatio osallistuu 

muiden järjestämään 

toimintaan

Organisaatio järjestää 
osapuolten aitoa, 

tasavertaista 
yhteistyötä

Organisaatio toimii aidon, 
tasavertaisen yhteistyön 

osapuolena

Organisaatio hyödyntää 
esim. muiden 

näyttämää esimerkkiä 
tai some-dataa

Organisaatio 
mahdollistaa ja tukee 
muiden järjestämää 

toimintaa



Yhdistelmähallinnointi: toimintatapojen kirjo

Saa kuulua! –opas, kestavakaupunki.fi/osallisuus



• Tunnista: ihmiset ja epämuodolliset yhteisöt voimavarana

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

• Pura tai madalla hierarkioita: valta ja vastuu  toimintainto ja rohkeus

• Hyödynnä: ihmisten 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

Miten omaksua neljäs sektori -tyyppistä toimintaa ja 

kehittyä sen tukijana ja hyödyntäjänä?



• Osallistuva rahoitus Tampereella ja 
Tuusulassa: eri rahoituslähteiden 
yhdistäminen, kuntalainen monissa 
rooleissa

• 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



OM:n Vapaa-Fri! –hankkeen 
yhteydessä selvitetään

• Miten verkostojärjestöt onnistuvat 
palvelemaan erityyppisiä 
vapaaehtoistoimijoita? 

• Millaiset keinot parantaisivat 
verkostojärjestöjen hyödyllisyyttä 
kansalaisyhteiskunnan elinvoiman 
ja demokratian kannalta? 

Verkostoyhdistysten rooli 3. 
ja 4. sektorin tukijoina



1 Johdatus kaupunkiaktivismiin 
2 Kaupunkiaktivismin kenttä  
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. 

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

hallinnon-muuttaa-markkinat-ja-laajentaa-demokratiaa

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


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

Kriteerit kansalaistoiminnan tukemiseen

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


Paikallisaktivismi.fi

Tietoa, välineitä ja ideoita avuksi kansalaisten ja hallinnon 
kohtaamiseen kaupunkien ja kylien kehittämisessä



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.  

● 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://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!

maija.faehnle@syke.fi

mailto:maija.faehnle@syke.fi
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