
Yhteisöjen kirjo ja 
kehittämisen haasteet 

#kehitetäänpaikallisesti - Virtuaalileiri 7.9.2018

TERVETULOA
Kirjoita chattiin:

- Mistä tulet

- Mistä iloitset 

tänä aamuna



Agenda

● Tervetuloa Virtuaalileirille

● Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä
● klo 9-10 Teemakeskustelu - Pasi Mäenpää  

- Tauko -
● Ketä CLLD koskettaa - mitkä ovat sidosryhmät?
● Esille nousseita paikallisen kehittämisen ongelmia
● Palaute ja kiitos 



Toimintatavat

Hiljennä mikki, puheenvuoroa voit pyytää chatissa 

Pidä kamera suljettuna

Ole läsnä

Ole kärsivällinen

Juo vettä! 

#kehitetaanpaikallisesti

Kehitetään paikallisesti -

CLLD2030 innovaatioleiri

Kommentoi chatissa



Roolit

Pasi Mäenpää

asiantuntija,

teemakeskustelija

Virtuaalileirin osallistujat
Pauliina Mäkelä

yhteisömanageri

Seija Kiiskilä ja 

Tiina Häkkinen

fasilitaattorit



Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä

Fasilitaattorit



CLLD2030 toteutuksen vaiheet

5. Systeeminen 
kuvaus ongelmista 

7. Virtuaalileiri I: 
Sidosryhmäanalyysi 
yhteisöjen luomisen 
problematiikka. 7.9.

3. Kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän 
sihteeristön 
kuuleminen 24.8. 

12. Raportointi

10. Paikalliskehittämisen  
käsikirja (luonnos) / 
muistilista

13. Tulosten 
esittely

14. Prosessin 
arviointi

TAUSTATYÖ OSALLISTAVA TYÖSKENTELY

FB-sivu ja FB-
ryhmä (hyvät 
käytänteet)

VIESTINTÄ

heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu

1.  Osallistujien 
haku 

6. Yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen 
työryhmän kuuleminen 
6.9.

8. Virtuaalileiri II: 
Paikalliskehittämistä 
haastavat ilmiöt 14.9.

2.  Ongelmakentän 
kartoittaminen ja 
Osapuolianalyysi 
alkaa. Viima-alusta

4. Kick Off
tilaaja & toteuttajat
28.8.

9. Ongelmista 
tavoitteiksi

11. Innovaatioleiri (2 pv) 2.-
3.2018: Tiekartta  & CLLDn 
kulmakivet

http://bit.ly/kehitetaanpaikallisesti
https://docs.google.com/presentation/d/1s3KBg5UhynTxN8D9ZyBiDfJTrazBzEzV6kubX3CTUJA/edit#slide=id.g3fdd04ff6b_0_0
https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/
https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/
https://app.viima.com/verkostopalvelut/CLLD2030/
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Pasi Mäenpää: Yhteisöjen kirjo ja jakamistalous. Kuinka 
neljäs sektori muuttaa maailmaa?

Pasi on valtiotieteiden tohtori ja 

kaupunkisosiologian dosentti Helsingin 

yliopistossa.  

Hänen tutkimuskohteensa ulottuvat kaupunki- ja 

kulutuskulttuurista yhdyskuntasuunnittelun ja 

teknologiantutkimuksen aloille. 

Hänen viimeaikainen tutkimuksensa ja tuleva 

kirjansa yhdessä Maija Faehnlen kanssa 

käsittelevät kaupunkiaktivismia, vertaisverkostoja 

ja jakamistaloutta eli ns. neljättä sektoria.



Mitä Pasin esitys herättää?

Kirjaa chattiin mielipiteitä/ 

kysymyksiä/pohdintoja!



Virittäytyminen teemaan - äänestys

Onko neljännen sektorin kansalaisaktivismi hetken ilmiö 

vai kehittyykö se pysyväksi toimintatavaksi? 

1. hetken ilmiö

2. kehittyy pysyväksi toimintatavaksi



www.helsinki.fi/yliopisto

Neljäs sektori

Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon,

muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa

Yhteisöjen kirjo ja jakamistalous, CLLD-virtuaalileiri 7.9.2018

Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos

Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tampereen yliopisto (Helsingin yliopisto, 

sosiaalitieteiden laitos)

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke 2015–2017

Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos



KAUPUNKIAKTIVISMIN 
JUURET JA MUODOT



Valtiotieteellinen tiedekunta

KAUPUNKIAKTIVISMI 
– MITÄ SE ON?

Kaupunkilaisten organisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka

• tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella

• luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista 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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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



www.helsinki.fi/yliopisto

Miksi kaupunkiaktivismi on kehittynyt ja 

lisääntynyt?

Ekologinen käänne

Ekologia yleistyneenä edistyksen eetoksen pohjavireenä

Työn muutokset

Luovan työn yleistyminen kaupungeissa

Luovan työn ulkoistaminen ja verkostoituminen 
organisaatioista projekteihin ja produktioihin

Yritystoiminta: startup-henki, eettinen yrittäjyys

Mikroyrittäjyys, freelancerismi, co-working-tilat

Maapallon samanaikainen valloitus ja pelastaminen

Pettymys politiikkaan ja järjestötyöhön

Haluttomuus sitoutua – spontaanius, innostus, yhteisöllisyys

Miksei toimisi itse toisten kanssa tässä ja nyt?



www.helsinki.fi/yliopisto

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…

• Himanen 2001: hakkerietiikka

• Benkler 2006: commons based peer-production

• Shirky 2010: cognitive surplus

• Rifkin 2014: collaborative commons

• Bauwens: P2P-networks, new value regimes

• Sauri 2015: some ja julkishallinto

• YS-lehti 3/17: itseorganisoituva kaupunki
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Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi



Sompasauna – open urban cabin
Next one in Tampere! By the Dwellers in Agile Cities project, collaboration with Hukkatila ry



Kallio Block Party 2011->



Herttoniemi Block Party 27.8.2016



Roihuvuori movement – sense of community in the neighbourhood



Myyrmäki-liike: asuinalueen yhteisöllisyys



Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-FB-ryhmä uutena kansalaistoimijana

Keskustelutilaisuuden kooste:

www.kaupunkiaktivismi.fi/fi/jalkistalinistinen-hirvio-vai-
suunnittelukeskustelun-uudistaja-laiturilla-ruodittiin-lisaa

Laituri, Helsinki 1.11.2016

Kuva Mikko Särelä



Urban Helsinki ja muu varjokaavoitus



www.helsinki.fi/yliopistoHukkatila ry – välitäjä, helpottaa ihmisten mahdollisuuksia parantaa kaupunkiaan





7.9.2018 30Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimihttp://www.konepajaliike.org/



www.helsinki.fi/yliopisto

• 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



VERTAISVERKOSTOT MUUTTAVAT 
MARKKINOITA



Saaremme-osuuskunta: puoti & kahvila, nyt Saaremme-hyvinvointikeskus
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto



35
Kuva: Jaakko Blomberg



FB-kirpputorit - vertaiskauppa, kiertotalous



HS 12.1.2018



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

USA:ssa joukkorahoitus kasvanut jo ohi perinteisen. 

(Mesenaatti.me,  EhtaRaha, Vauraus Suomi)



Jänö-kioski: ruoka-aktivismi, kuluttajaliike, 

joukkorahoitus, paikan muotoilu (placemaking)

Janokioski.fi



Aikapankit - palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi”

stadinaikapankki.wordpress.com/



i

https://horizon-magazine.eu/article/alternative-currencies-rapid-growth-phase-researchers_en.html



Mushrooming – Shared working spaces

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

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



Valtiotieteellinen tiedekunta

Trashlab – P2P learning, maker culture, circular economy

https://temporary.fi/proposals/16



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



TYÖ

YHTEIS
Ö

TEKNOLOGI
A

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



Valtiotieteellinen tiedekunta

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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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



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



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
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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
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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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Valtiotieteellinen tiedekunta



MITEN HALLINNON KANNATTAA 
MUKAUTUA?



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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HYBRIDIHALLINNOINNIN MALLI

Mäenpää & Faehnle 2017



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

• Ei riitä, että kansalaisia palvellaan käyttäjälähtöisesti ja osallistetaan
hallinnon toimiin demokraattisesti – päinvastoin hallinnon tulee 
oppia osallistumaan rakentavasti kansalaisverkostojen toimintaan.
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DEMOKRATIA LAAJENEE



Valtiotieteellinen tiedekunta

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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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



Valtiotieteellinen tiedekunta

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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Valtiotieteellinen tiedekunta

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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Valtiotieteellinen tiedekunta

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)

63



Valtiotieteellinen tiedekunta
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Valtiotieteellinen tiedekunta

ITSEORGANISOITUVAN KAUPUNGIN 
TULEVAISUUKSIA?

• Vertaistuotanto hajauttaa yhteiskuntaa – vapaakaupunkikokeiluja, poliittista 
separatismia?

• Arvomuutokset – voiko yleisen hyvän tavoittelu johtaa pahaan?

• Miten julkinen valta luopuu vallastaan ja miten verkostojen valtaa reguloidaan? 
(”kumppanivaltio”?)

• Miten yhteisoman (commons) rinnakkaistaloudet sallitaan ja integroidaan 
järjestelmään (esim. verotus)?

• Vahva valtio + vahva ja uudistuva kansalaisyhteiskunta

= jakamistalouden pohjoismainen malli, hyvinvointivaltio 2.0!
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Valtiotieteellinen tiedekunta

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 äitinsä eläkepäivillään keräämien kuivattujen mustikoiden 

ja pakurikäävän myyntiin. 

Miten tällainen tulevaisuuskuva mahdollistetaan?
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TERVETULOA MUKAAN 
KESKUSTELEMAAN JA 

YHTEISKEHITTELEMÄÄN! 

Maija.faehnle@ymparisto.fi
Maija.faehnle@gmail.com
0295 25 1109

Pasi.maenpaa@helsinki.fi
040 592 3933

Kaupunkiaktivismi
Kaupunkiaktivismi.fi / Neljässektori.fi
Facebook-ryhmä: Kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi

Jakamistalouden T&K-verkosto
www.kaupunkiaktivismi.fi/fi/teemat/jakamistalous
Facebook-ryhmä: Jakamistalouden T&K-verkosto
#jatke

SoMe & Kaupunkisuunnittelu
Facebook-ryhmä: SoMe & Kaupunkisuunnittelu
#kaupsusome
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Mitä Pasin esitys herättää?

Kirjaa chattiin mielipiteitä / 

kysymyksiä/pohdintoja!

Tallenne Pasin puheenvuorosta ja dialogista löytyy: xxxxx mihin 

tallenne laitetaan??



Tauko 10 minuuttia 



Lisää hymiö chattiin, kun olet paikalla!



Agenda

● Tervetuloa Virtuaalileirille

● Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä
● klo 9-10 Teemakeskustelu - Pasi Mäenpää  

- Tauko -
● Ketä CLLD koskettaa - mitkä ovat sidosryhmät?
● Esille nousseita paikallisen kehittämisen ongelmia
● Palaute ja kiitos 



CLLD2030 sidosryhmät - ketä asia koskee

Paikalliset toimijat
Alueelliset toimijat
Valtakunnalliset toimijat
KV-toimijat

● ketä kaikkia asia koskettaa 
● kenen pitää olla tietoinen 
● kenen pitää olla mukana, 
● kenellä odotuksia 
● kenellä panostuksia



Paikallisen kehittämisen ongelmat























Palautekysely - Millä fiiliksellä lähdet pois? 

Anna palautetta chatissa 

tai / ja 

Mene osoitteeseen www.menti.com

Lisää koodi: 12 98 64 ja vastaa kysymyksiin. 

http://www.menti.com


Näin jatkamme yhdessä 
#kehitetäänpaikallisesti

2. virtuaalileiri 14.8. klo 8.30-11.30

Tulevaisuuden muutosilmiöt 

haastavat yhteisöjä ja kehittämistä 

Innovaatioleiri 2.-3.10

Millainen CLLD vastaa yhteisöjen 

kehittämisen tarpeisiin? 

Viima

https://app.viima.com/verkostopalvel

ut/CLLD2030/

FB sivu 

https://www.facebook.com/CLLDinno

vaatioleiri/

FB ryhmä

https://www.facebook.com/groups/k

ehitetaanpaikallisesti/

www.menti.com

koodi: 12 98 64



Lisätietoja

● Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, 

puh. 02953 12454

● Laura Jänis, laura.janis@mmm.fi, puh. 02951 62090

● Seija Kiiskilä, seija@futuresgarden.fi, puh. 04040112554 

www.menti.com

koodi: 12 98 64

mailto:juha-matti.markkola@maaseutu.fi
mailto:laura.janis@mmm.fi
mailto:seija@futuresgarden.fi


KIITOS
#kehitetäänpaikallisesti


