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Valtiotieteellinen tiedekunta

PROJECT: CIVIC
ACTIVISM AS RESOURCE
FOR THE METROPOLIS

• University of Helsinki, Department of Social Research 2015−2017

• How does civic activism contribute to the development of cities? How 
could cities and state organizations utilise and support it?

• Focus on ecological sustainability, local innovations, local
communities and civic engagement

• Advocative action research: working together with activists and 
authorities by identifying and solving their problems

• Partners: Cities of Helsinki, Espoo, Vantaa, and Lahti; Ministries of Environment, Finance, and Justice; The 
Association of Finnish Local and Regional Authorities, The Housing Finance and Development Centre of Finland, 
Finnish Environment Institute 

• Funding: Helsinki Metropolitan Region Urban Research Program, The Housing Finance and Development 
Centre of Finland, The Finnish Cultural Foundation/Uusimaa Regional fund, The Fund of Heikki von Hertzen, The 
Finnish Association of Non-fiction Writers, Ministry of Environment, Ministry of Finance, SITRA 

2



www.helsinki.fi/yliopisto

• Tapaamiset/haastattelut: muistiot blogiin

• Työpajat, seminaarit, keskustelutilaisuudet

• Osallistumista, aloitteita ja syötteitä aktivismeihin

• Ohjausryhmätyöskentely

• Aktivismiopintopiiri, Kaupunkiaktivismi-kurssi

• Esitykset kursseilla ja seminaarissa

• Viestintä: blogi, FB-ryhmä, sähköpostilista, (Twitter)

• Tehtävänannot kumppanien ongelmista: miten 
voimme auttaa?

Toimintatutkimusta kehittävällä 

otteella ja tietoa jakaen 
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The method involves an iterative cycle of 

• 1) identifying and analysing agents, activities, and 
development needs of activism 

• 2) informing authorities and examining their interests on 
the concerned activities (e.g. regulating, supporting), 

• 3) composing concrete development tasks by 
intermediation, 

• 4) implementing the tasks by organising collaborative 
meetings and workshops for activists and officials, 

• 5) combining and refining the outcome and informing 
the partners of it,

• 6) evaluating the process and its consequences.
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Advocative action research

(asianajotoimintatutkimus)
(Mäenpää & Faehnle 2016)



CIVIC ACTIVISM 
AND ITS ORIGINS
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(URBAN) Civic Activism

• Emergent, self-organized, proactive and constructive co-action, 
typically outside of formal NGOs

• Primarily DIY-action instead of orienting towards decision
making system or political engagement

‒ ’Let’s just do it!’ attitude (Pulkkinen 2014) 

• Based on networking in social media and internet solutions

• People-driven bottom-up urbanism; takes place in urban space
or is related to cities and urban life

6



www.helsinki.fi/yliopisto

Miksi kaupunkiaktivismi on 

kehittynyt ja lisääntynyt?

Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot

Digitalisaation immersio arkeen

Internet-kulttuurin massoittuminen: avoin lähdekoodi, 

hakkerietiikka, wikinomia, vertaisuus, globaalius, joukkoäly

Some ei vain kommunikaation vaan järjestäytymisen, 

toiminnan ja taloudellisen vaihdon alusta

Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakaminen

Kulutuksen kulttuuristuminen

Ekologinen etiikka

Omistamisesta käyttöoikeuksiin
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Kauunkiaktivismi –

tutkimustaustaa

~ 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…

• 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
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Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi



Kallio Block Party 2011->



Myyrmäki-liike: asuinalueen yhteisöllisyys



Roihuvuori movement – sense of community in the neighbourhood



ACTIVISM CHALLENGING 
URBAN PLANNING
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Based on our research the group has:

• Changed the planning context by making urbanism a phenomenon

• Helped the city planning department in implementing densification
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FB GROUP ’LISÄÄ KAUPUNKIA 
HELSINKIIN’ – MAKING HELSINKI
MORE URBAN

Photo: Mikko Särelä

• Enriched the 

planning discussion

and widened the 

knowledge base

• Presented a new 

model for political

action



Urban Helsinki ja muu varjokaavoitus



101 small ways you can improve

your city
The least you can do to make a big difference where you live

http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking 

Placemaking



Valtiotieteellinen tiedekunta

CHALLENGES FOR
URBAN PLANNING

• 1) Political engagement organised in social media (LKH, local
social media movements)

• 2) Citizens challenging competence, appropriateness and 
quality (hacktivism, alternative planning; Urban Helsinki, LKH)

• 3) Utilisation of social media as data and as crowdsourcing

• 4) Place-based urban development (placemaking, tactical
urbanism; Jänö kiosk, parklet, urban gardening, LKH)

• 5) Sharing economy: practices of mobility and using space
(shared uses of vehicles, REKO civic food network)
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Vuorovaikutus

Aineiston tulkinta

Some datana

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 



CIVIC ACTIVISMS 
AS SOCIAL MOVEMENTS



13.12.2018 20

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

http://www.konepajaliike.org/
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• Lähtökohta ei yleensä reaktio (konflikti, protesti tai 

kiista)

• Ne eivät yleensä suuntaudu vaikuttamiseen 

(julkisvallan päätöksentekoon ja sen valmisteluun) 

vaan suoraan toimintaan

• Poikkeuksia: LKH, Urban Helsinki, Kallio-liike, KBP, 

commons-liike…

Kaupunkiaktivismien 

epäpoliittisuus



Valtiotieteellinen tiedekunta

POLIITTISUUS 
KAUPUNKIAKTIVISMISSA

• Micheletti (2003): poliittinen konsumerismi, yksilöllistynyt 
kollektiivinen toiminta kulutusvalinnoista vertaistalouteen

• Saward (2010)/Rättilä & Rinne (2016): ”representational claim”, 
prefiguraatio ja performatiivisuus

• Iveson (2013)/Ranciere (2009): oikeus kaupunkiin 

-> erimielisyyden ja kiistan ylläpitäminen

• Mouffe (2006): agonismi? ei vallan haastamista mutta voi 
johtaa kilpailuun edustuksellisen järjestelmän kanssa
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• Castells (1976): urban social movement, marginaaliryhmien 

”utooppinen reaktiivisuus” ja koalitio systeemiä vastaan -> ei, 

mutta talousrakenteita muuttavaa ja hallintorakenteita 

haastavaa toimintaa kyllä

• Connective action, ei collective action (della Porta & Diani 

2015), ei identiteetinmuodostusta – jep!

• Uudet liikkeet (Ilmonen 1998): asiantuntijuus, ekspressiivisyys 

ja identiteettipohjaisuus sekä taipumus romantisointiin 

esimerkiksi jälkimaterialististen arvojen suhteen – aineksia 

näistä kaikista mutta eri mittakaavassa

Kaupunkiaktivismi suhteessa aiempiin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin
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• della Porta 2000 ja ”uus-uus-liikkeet”: välittynyt ja 

monimuotoinen kytkös puolueisiin – eipä juuri 

• Rasimus 2006 ja ”uusin liikehdintä”: suora toiminta, median 

käyttö, vakiintumattomuus, maltillisuuden perintö – jep!

• Rosanvallon 2006 ja ”vastapolitiikka”: ei valtaan pääsy vaan 

vallan rajoittaminen – ei 

• Ylä-Anttila 2010 ja globalisaationvastainen liike 1999->: 

globaali vastarinta, solidaarisuus, verkostot, media –

solidaarisuus ja verkostot, osin kansainvälisyys

1990–2010-luvun liikkeet
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• Finn 2014: käyttäjäystävällinen julkinen tila, kevyt kapina 

byrokratiaa vastaan – jep!

• Crawford 2012: ei vastustamista vaan mahdollisuuksien ja 

vaihtoehtojen esittämistä – jep!

• Douglas 2014: ei vastarintaa vaan paikallisia ratkaisuja 

yhteiseksi hyväksi – jep!

• Finn 2014, Bauwens: niukkuuden vastaisuus – eipä juuri

-> kaupunkiaktivismi on yleismaailmallinen, historiallinen urbaani 

ilmiö (joka perustuu someen ajan julkisuutena) 

(Urbaani) tee-se-itse-aktivismi



(CITIZEN-LED) 
SHARING ECONOMY



REKO-renkaat – lähiruokaverkosto



FB-kirpputorit - vertaiskauppa, kiertotalous
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Kimppakyytiryhmiä Facebookissa yli 150 vuonna 2017, 

isoin Kimppakyyti jossa 46 000 jäsentä



Mushrooming – Shared working spaces

Networking, ground for innovations, social support, multiple-use spaces

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



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

USA:ssa joukkorahoitus kasvanut jo ohi perinteisen. 

(Mesenaatti.me,  EhtaRaha, Vauraus Suomi)



Aikapankit - palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi”

stadinaikapankki.wordpress.com/



Suomalaisen jakamistalouden pioneerin Juho Makkosen kuvaus jakamistaloudesta. 
https://jakamistalous.fi/2017/10/08/suomalaiset-jakamistalousalustat-2017/



TYÖ

YHTEISÖ TEKNOLOGIA

YMPÄRISTÖ

Alustatalous 
(platform economy)

Digitaaliset ja 
tietojärjestelmäpohjaiset palvelut, 

jotka ovat internetissä eri 
toimijoiden käytössä

Osallisuustalous (participatory economy)
Internetissä tapahtuva toiminta, joka liittyy 

hyödykkeiden ja palvelujen innovointiin, 
tuottamiseen, kehittämiseen, jakamiseen tai 

kuluttamiseen verkon tarjoamilla markkinoilla

Vertaistalous 
(peer-to-peer, P2P economy)

Keskenään tasavertaisten yksilöiden (tai 
muiden toimijoiden) vaihto ilman välikättä

Kansalaistalous 
(civic economy)
Viittaa kansalaisten 

voimaantumiseen ja 
valtaistumiseen yhteiskunnan 
ongelmien ratkojina etenkin 

paikallisissa kysymyksissä

Solidaarisuustalous 
(solidarity economy)

Eettisesti ja 
yhteiskunnallisesti 

suuntautunut käsite, jolla 
tarkoitetaan pyrkimystä 

tuottaa yhteisön jäsenille 
arvoa yhteisresurssien 

(commons) pohjalta

Keikkatalous 
(gig economy)

Kielteisessä merkityksessä käytetty 
käsite, joka merkitsee silpputöitä 

tarpeen mukaan tarjoavaa 
yritystoimintaa ja siihen liittyviä 

työsuhteita ja -oloja

Kiertotalous 
(circular economy)

Taloudellisen toiminnan ala, jossa 
pyritään resurssitehokkuuteen 

pidentämällä materiaalien ja niiden 
arvon kiertoa taloudessa

- Talous, joka perustuu jakamiseen tavaroita 
ja palveluita tarvitsevien ihmisten välillä
- Talous, jossa resurssit pyritään

jakamaan tehokkaasti

Jakamistalous (sharing economy)

Yhteistoimintatalous
(collaborative economy)

Yhteistoiminnallinen, digitaalisia alustoja 
hyödyntävä talous

Käyttöoikeustalous 
(access economy)
Talous, jossa jaetaan 

digitaalisten alustojen avulla 
määräaikaisia oikeuksia 
tavaroiden ja palvelujen 

käyttöön 



WORK

COMMUNITY TECHNOLOGY

ENVIRONMENT

Platform economy
Digital and data system based

services available for diverse users at 
the internet

Participatory economy
Web-based action related to 

creating, producing, developing, 
sharing or consuming goods and 

services at markets privided by the 
web

Peer-to-peer,
P2P economy

Exchange between equal individuals (or
other actors) without intermediation by

a third party

Civic economy
Refers to empowernment of 

citizens as agents solving
problems of the society

especially at the local scale

Solidarity
economy

Ethically oriented concept, 
refers to using commons
for creating value for the 

community members Gig economy
Concept with negative sense, refers
to business that provides occasional

job by need, and related working
conditions

Circular economy
A line of economic action guided by

the goal of resource efficiency, 
based on prolonging the cycle of 
materials and their value in the 

economy

Economy guided by
the idea of efficient

use of resources

Sharing economy

Economy based on 
sharing between people

who need goods and 
services

Access economy
Goods and services are traded on 
the basis of access, not ownership

Collaborative economy
= sharing economy, used by EU
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JAKAMISTALOUS JA 
VERTAISTUOTANTO 
MUOKKAAVAT MARKKINOITA

• Kuluttaja-kansalaiset omaksuvat uusia toimijuuksia: osallistuva 
kulutus, vertaiskauppa, vertaistuotanto, vertaishoiva

• Kansalaiset valtaistuvat taloudellisina toimijoina

– > kohti tasa-arvoisempaa tai ainakin laajapohjaisempaa 
markkinataloutta

• Toisaalta iso alustabisnes uhkaa kansalaisten asemaa 
työntekijöinä

Ei yhtä jakamis- tms. -taloutta vaan monisuuntainen kimppu 
digitalisaation ilmiöitä, joiden nimityksistä, ominaisuuksista, 
seurauksista ja luonteesta kamppaillaan
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MULTIPLICITY OF ACTIVISMS





Hukkatila ry – välitäjä, helpottaa ihmisten mahdollisuuksia parantaa kaupunkiaan



Jänö-kioski: ruoka-aktivismi, kuluttajaliike, 

joukkorahoitus, paikan muotoilu (placemaking)

Janokioski.fi



CLASSIFYING CIVIC ACTIVISM

Services of sharing/civic/platform economy

• P2P commerce, alternative food networks, peer renting, time banking, 
other P2P services

Activism focused on community

• Open events, local movements, social support, improving public services, 
ecological movements

Shaping urban space

• Urban planning groups, squatting, opening and shaping buildings or
spaces, artivism

Activism developing the use of technology

• Hacktivism (civic apps, improving data systems and datasets…), 
developing information society (enhancing openness, digital currencies…)

Activism supporting other activisms

• Innovation and mediator communities, developing tools for activism, 
communication encouraging activism (subvertising…)

41

Activisms can be characterized as having qualities from one or more of the 

following five themes/classes:

Mäenpää & Faehnle 2017



Sharing

economy Urban space

Community

Technology

SELF-

ORGANIZED 

CITY

Open 

events

Local

movements

Urban

planning

groups

Innovation

and mediator

communities

Social support

Squatting, 

opening, 

shaping spaces

Artivism

P2P 

commerce

etc.

Hacktivism

Developing

Information

society

Improving

public services

Developing

tools for 

activism

Ecological

movements

Commu-

nication

encouraging

activism

Support,

platforming

Green: activism types that

especially can make sense for 

enhancing ecological

sustainablity Mäenpää et al,

Alternative

food 

networks

etc.



SOCIETY UNDER 
RECONSTRUCTION



Valtiotieteellinen tiedekunta

THREE VISIONS

• Relationship between citizens and the government is changing

Citizens take tasks the government has traditionally taken care of

• Markets and the economy are changing

Sharing economy: production and distribution of goods and services
are changing

• Power relations and the structure of the society are changing

Co-governance, shared regulation

Government as a partner, facilitator, or one who stays away

-> Supplemented, broadened democracy
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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



CITIZENS

PUBLIC

SECTOR

PRIVATE

SECTOR

FOURTH

SECTOR

THIRD

SECTOR

activism arises

e.g. social media 

group, meet-up

practice, project, 

cooperative
influencing goals and 

practices, using an NGO for 

appyling for funding, 

establishing a new NGO, 

competing on agency
being a customer, 

establishing a start-up, 

micro or social enterprise, 

influencing markets

asking for information, applying

for permits and grants, influencing

and challenging ways to act



• Organization: NGO

• Social media as extra

• Influencing: through official
planning and decision-
making

• Meetings, statements

• Power to influence

• Partnership with city

• Representativeness

• Continuity

• Promotion of interests

• Controlled development

• Also counteraction, NIMBY

• Organization: for example
social media group only

• Social media essential

• Influencing: hacker attitude

• Events, action, DIY 

• Sense of community

• Networking, enterprises etc.

• Openness, sharing

• Visibility

• Momentariness

• Creation of new

• Proactivity, YIMBY

Simplified types of civic action

Traditional NGO type:

3rd sector

New activism type: 

4th sector



Valtiotieteellinen tiedekunta

TARKOITAMME 
NELJÄNNELLÄ SEKTORILLA 

1) järjestöjen ulkopuolella verkostomaisesti itseorganisoituvia ja 
toimivia yhteisöjä, jotka hyödyntävät internetiä, sosiaalista 
mediaa ja tiedon avoimuutta pyrkien ensisijaisesti 
konkreettiseen yhteistoimintaan omaehtoisesti 
muodostettujen tavoitteiden eteen

49
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TARKOITAMME 
NELJÄNNELLÄ SEKTORILLA 

1) järjestöjen ulkopuolella verkostomaisesti itseorganisoituvia ja 
toimivia yhteisöjä, jotka hyödyntävät internetiä, sosiaalista 
mediaa ja tiedon avoimuutta pyrkien ensisijaisesti 
konkreettiseen yhteistoimintaan omaehtoisesti 
muodostettujen tavoitteiden eteen

2) yleisemmin hybridimäisiä verkostotoimijoita, joiden toimintaa 
luonnehtivat avoimuuden, yhteisluomisen ja jakamisen 
periaatteet, ja joissa määritelmän 1) mukaisilla 
(kansalais)tahoilla on merkittävä asema
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Valtiotieteellinen tiedekunta

TARKOITAMME 
NELJÄNNELLÄ SEKTORILLA 

1) järjestöjen ulkopuolella verkostomaisesti itseorganisoituvia ja 
toimivia yhteisöjä, jotka hyödyntävät internetiä, sosiaalista 
mediaa ja tiedon avoimuutta pyrkien ensisijaisesti 
konkreettiseen yhteistoimintaan omaehtoisesti 
muodostettujen tavoitteiden eteen

2) yleisemmin hybridimäisiä verkostotoimijoita, joiden toimintaa 
luonnehtivat avoimuuden, yhteisluomisen ja jakamisen 
periaatteet, ja joissa määritelmän 1) mukaisilla 
(kansalais)tahoilla on merkittävä asema

3) internetiin ja tiedon avoimuuteen sekä verkostomaiseen 
hallintaan ja yhteisluomiseen perustuvia toimintatapoja, joita 
voidaan omaksua myös muilla sektoreilla.
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SHIFTING GOVERNANCE 
OF CITIES



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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Mäenpää & Faehnle 2017

STAIRS TO HYBRID GOVERNING

8 Integrated system

7 Continuous co-action

6 Collaborative projects

5 Support for activism

4 Dialogue

3 Information targeted
to activists

2 Activism as source of 
information

1 Activism by it’s own



Valtiotieteellinen tiedekuntaMäenpää & Faehnle 2017

HYBRID GOVERNING – URBAN PLANNING

8 Planning as open collaboration

7 Alternative plans considered by the 
city planning committee

6 Co-productio of planning material

5 Support for alternative planning

4 Dialogue between city planners and 
activists in social media groups

3 Informing about the basic material
for planning

2 Social media groups as source of 
information

1 Alternative plans not considered
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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. 

Miten tällainen tulevaisuuskuva mahdollistetaan?
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DEMOCRACY EXPANDED
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Jeremy Heimansin ja Henry Timmsin kuvaus vanhan ja uuden vallan

luonteista. https://hbr.org/2014/12/understanding-new-power



www.helsinki.fi/yliopisto

• Tiedon avoimuus ja avoin lähdekoodi perimässä 
(hakkerietiikka)

• 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)

Neljännen sektorin 

demokraattisuus
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NELJÄNNEN SEKTORIN 
NOUSU EHDOTTAA 

1. laajentamaan käsitystämme demokratiasta yli edustuksellisen 
demokratian (ja kansalaisjärjestötyön)

2. kehittämään tapoja soveltaa käytännössä laajennettua 
demokratiaa kaupunkien hallinnoinnissa

3. pohtimaan sitä, miten demokratian laajentumat integroidaan 
edustukselliseen demokratiaan
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OSALLISUUS 
MÄÄRITELTÄVÄ 
UUDELLEEN

• Julkisen vallan tiedon monopoli murtuu

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

• Vaikuttaminen – tekeminen

• Osallisuus poliittis-hallinnollisessa prosessissa – osallisuus 
vertaisverkostojen projekteissa

• Osallisuutta esimerkiksi: vertaistuki, vertaiskauppa, paikallisten 
hankkeiden rahoittaminen, vaihtoehtosuunnittelu ja 
someryhmän perustaminen ja ylläpitäminen
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“For the past century we have compartmentalized the life of the 

citizen. At work, the citizen is an ‘employee’. Outside the office 

he may be a ‘consumer’. Sometimes she is referred to as a 

‘taxpayer’. All of these are constraining labels, ignoring the full 

spectrum of citizenship. As the network era connects people 

and things, society needs to reconnect with the multifaceted 

citizen. This is the primary role the smart city can play.”

Harold Jarche https://jarche.com/2017/10/cities-and-the-future-of-work/
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”TOISEN DEMOKRATIAN”
UUDET MUODOT 

• Voimavarademokratia: kansalaistoiminnan resurssien hyödyntäminen 
yhteiseksi hyväksi, diversiteetin inkluusio

• Asutuksellinen demokratia: paikallisten etusijaoikeus omaan 
lähiympäristöönsä ja sen paranteluun

• Tekemisen demokratia: tekoja ja tuloksia, ei vaatimuksia tehtäviksi, kokeiluja

• Joukkoistamisdemokratia: joukkoistaminen kenen tahansa lähettämänä 
tehtävänantona julkisolle (joukkoistava kuntalaisaloite!)

• Jakamistalousdemokratia: laaja pääsy resursseihin ja niiden hallintaan, 
kuluttajuutta vahvemmat toimijuudet markkinoilla 

• Somedemokratia: some datan ja tiedon lähteenä sekä aktiivisena julkisona

• Hybrididemokratia: hallinnon ja kansalaisten luomat 
vaikuttamismahdollisuudet sekä tavat määritellä ja säädellä näitä 
mahdollisuuksia toisiaan täydentäen
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MITEN TOTEUTTAA 
VOIMAVARA-AJATTELUA 
DEMOKRAATTISESTI

Tasapuolisuudesta positiiviseen diskriminaatioon 
voimavarademokratian kriteeristöllä: 

1) avoin lähdekoodi ja commons – onko toiminta lähtökohdiltaan, tuloksiltaan ja 
tuotoksiltaan avointa eli kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä ja hallinnoitavissa? 

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

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

4) synergiaedut – tuottaako toiminta hyötyjä yhdessä jonkin toisen toiminnan kanssa?

5) innovatiivisuus – luoko toiminta uusia tapoja toimia tai näkökulmia lähestyä asioita?

6) skaalattavuus – voiko toiminnan mittakaavaa kasvattaa tai levittää sitä muualle?

7) kaupunginhallinnon tavoitteiden ja toiminnan tukeminen (kriteeriä ei tule soveltaa 
poissulkevasti, jotta ylläpidetään yhteiskunnan moniarvoisuutta)
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Governing of 
self-

organising
city

City as a community

- Shaking the thinking about
governing

- Welcoming, allowing
atmosphere

- Experiments as the way to go

Meeting practices

- Activist officials as advocates
for citizens

- ’One point’ service as criterion
for officials’ work and rewards

- Social media as officials’ tool

Crowdsourcing democracy

- New words for meeting with 
citizens

- Initiatives and DIY action as 
common good

- Participatory budgeting + 
crowdfunding + grants = 

common resourcing
Collaborative economy

- Extend Varaamo service to 
private spaces

- Library as builder of sharing
networks

- Co-working spaces as support
network for gig workers

Activism antenna

- Social media groups as data-
analyzed virtual city

- Crowdsourced mapping of 
resources and evaluation of 

their governing

Mäenpää & Faehnle 2017

Solutions enabling the rise, continuation and spreading of civic activisms
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THE ARGUMENT

• Internet + social media: new individual and collective agencies for 
citizens in self-organizational networks, the 4th sector

-> changes in social cohesion, production, and political mobilisation

-> restructuring of social and economic relations

-> reconstruction of cities and society

Positive promise: enlarged…

• resource basis (open data, thick communication, material
commodities)

• democracy (new involvement in ’do-ocracy’, new and stronger
agencies in markets, more equal access to goods) 

-> hybrid governance: affirming of 4th sector as ’2nd democracy’ and 
supported case by case
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OPEN QUESTIONS

• Structural fourth sector – or just bricolage of social action?

• Emerging fourth sector – or just incubator of new corporations?

• Value basis – can search for public good turn to evil?

• Who are the multifaceted citizens – and who are not?

• How does (representative) democracy preserve its legitimacy?

• How should we regulate the power of networks (taxation)?

• New value regimes (Bauwens): how to measure, support, and 
incentivize urban commons? How to integrate them to the 
system?

68



• Helps find ways to act so that the resouces of citizens can benefit the 

community in a fair and sustainable way

• Knowledge, tools, ideas, visions to support above all public authorities, 

and also civic actors in their actions for urban development

CIVICACTIVISM.FI

– INFORMATION BANK
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YHTEISKEHITTELEMÄÄN! 
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