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Esityksen sisältö

 Itseohjautuvuus ja kaupungin kehitys

 Case Artova: omaehtoinen toiminta

 Case Kekseliäät kaupunginosat: itseohjautuvan kehityksen tekijöitä



Itseohjautuvuus

 Itseohjautuvuusteoria (ks. esim. Deci & Ryan, 2002)

 Psykologinen motivaatio- ja persoonallisuusteoria

 Hyvinvoinnille 3 välttämätöntä psykologista perustarvetta, jotka toimivat sisäisen 
motivaation perustana: omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys 

 Adaptoitu organisaatioihin, joissa valtaa ja vastuuta jakamalla tuottavuus ja 
työtyytyväisyys on parantunut

 Itseohjautuvuus lisää hyvinvointia ja tuottavuutta

 Itseohjautuvasti kehkeytyvä tulevaisuus osana kaupunkien kehitystä?

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (Eds.), (2002). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American 

Psychologist, 55, 68-78. 



Kaupungin kehitystekijöitä

 Pitkän aikavälin vaikutuksia: rakennusten tyylit ja materiaalit, rakennusten ja 
toimintojen sijoittelu, teiden ja muun infran sijoittaminen

 Jos katsoo kaupunkien historiallista muutosta, näihin liittyviä valintoja ovat ohjanneet 
ainakin isot liikkumisteknologian muutokset (junarata, autot), eri vuosisatojen 
rakennusarkkitehtuuri ja -teknologia, eri hallitsijat, elinkeinoelämän rakenne 
(maatalous, teollistuminen...), muuttoaallot ja kaavoitusperinteet

 Lyhyen aikavälin vaikutuksia: sote-palvelut, kulttuuri, liikunta, koulutus, virkistys, 
vapaa-aika, yritysten sijoittuminen, yksityinen palvelutarjonta…

 Voitaisiinko jotain näistä suunnitella paikallisesti, itseohjautuvasti? 

 Omaehtoisuus tarkoittaa mahdollisuutta määrittää itse tavoitteet ja menetelmät

 Vallan ja vastuun jakaminen tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa asioita





Kaupungin kehitystekijöitä asukkaan 

näkökulmasta

 Elettävyys, turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys, palveluiden saavutettavuus, 

esteettömyys, yhteisöllisyys, elämyksellisyys, hauskuus, toiminnallisuus…

 kuilu kunnan virastorakenteiden (top-down) ja asukkaiden (bottom-up) ajattelun 

välillä

 Kehitystrendit: Kestävä kehitys, segregaation ehkäisy, maahanmuutto, 

väestön ikääntyminen, digitalisaatio, automatisaatio…

 kuilu kunnan virastorakenteiden (top-down) ja kehitystrendien välillä

 Voisiko itseohjautuva kehittäminen olla ratkaisuna asukaslähtöiseen ja 

ketterään / resilienttiin kehitykseen?



Muuttuvat valtarakenteet ja 

itseohjautuvuus

 Y. Bar-Yam, Complexity rising: From human beings to human 

civilization, a complexity profile, Encyclopedia of Life Support 

Systems (EOLSS UNESCO Publishers, Oxford, UK, 2002)

http://www.necsi.edu/projects/yaneer/Civilization.html
http://www.eolss.net/


Itseohjautuvuus ja systeemiteoria

 Itseohjautuvuus ~ itseorganisoituminen

 Yhteiskunnan/kaupungin voi nähdä kompleksisena järjestelmänä/systeeminä

 Kompleksisessa systeemissä osat muodostavat itseään laajemman kokonaisuuden, 

mutta osia ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta ei hallitse mikään yksi yhteinen 

ylhäältä päin määrittävä tekijä

 Kompleksisessa systeemissä muodostuu järjestystä itseorganisoitumisen 

kautta



Kompleksisen systeemin kehittyminen 

- bifurkaatiopisteet -

Mitkä ovat itseorganisoitumisen syötteitä kaupungeissa? 

Voidaanko itseorganisoitumista organisoida?







Helsingin kaupungin osallisuusmalli

 Helsingin kaupungin hallintosääntöön kirjattiin kaupunginvaltuuston 

16.11.2016 hyväksymät osallisuus- ja vuorovaikutusmallin periaatteet:

 Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen

 Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

 Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen

 Uusi osallisuusmalli on määrä ottaa käyttöön 1.6.2017 alkaen



Itseohjautuvan kehityksen 

mahdollistaminen

 Hyvinvoinnin näkökulmasta:

 Omaehtoisuus – valta ja vastuu määrittää tavoitteet ja tekeminen

 Kyvykkyys – kukin omien kykyjen mukaan saaden onnistumisen kokemuksia

 Yhteisöllisyys – yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne

 Rakenteellinen näkökulma:

1. Vallan ja vastuun jakaminen

2. Kehityksen mahdollistaminen



Case

Artova & ArtovaMalli

- vallan ja vastuun jakaminen -



ARabianranta

TOukola

VAnhakaupunki

• n. 9000 asukasta

• n. 4000 työpaikkaa

• Arabianranta 2000-2015

• Sosiaalista sekoittamista

• Tunnettu yhteisöllisyydestä



Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki

kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys

• Perustettu 1977 (Toukola-Vanakaupunki)

• Uudistunut 2007

• Pääkaupunkiseudun (ja Suomen) aktiivisimpia kaupunginosayhdistyksiä

• Vuoden kotiseutuyhdistys 2013

• Kaupunkikehittämistä, taide- ja kulttuuritapahtumia, uusia 

toimintamalleja ja käytäntöjä



Artova lukuina

 8+4 jäsentä hallituksessa

 21 toimintaryhmää 

 300-600 vapaaehtoista, 100+ kumppania, 10-30 000 kävijää / v

 1 puolipäiväinen koordinaattori

 1-10 osa-aikaista työntekijää / v

 120+ jäsentä

 Budjetti 60 – 100 000 € / v

 Lehden painomäärä 20 000 kpl / numero

 Nettisivujen kävijät 2000 – 15 000 / kk

 Facebookissa seuraajia ~ 2000, jatkuvaa kasvua. Julkaisut tavoittaa n. 200 – 10 000 
/ julkaisu.

 10 vuotta uutta toimintakulttuuria (40 v yhdistys)



HALLITUS

Toimintaryhmä Toimintaryhmä Toimintaryhmä

Ryhmät ovat omaehtoisia ja itseohjautuvia.

- Eli ovat valtuutettuja muodostamaan tavoitteensa ja toimimaan 

itsenäisesti niiden saavuttamiseksi.

- Ryhmät toimivat omilla tavoillaan ja ne voivat muodostua monella 

tavalla

- vastuukysymykset ja budjettiasiat tulisi hyväksyttää hallituksessa

Hallitus toimii 

rikastavana multana, 

mahdollistajana

Toimintaryhmät tuovat 

vastuu- ja 

budjettipäätöksiä 

hallitukseen

A R T O V A N   T O I M I N T A R A K E N N E

KOORDINAATTORI

mahdollistava ja toiminnallinen

4.

3.



TOIMINTARYHMÄT 2017

Artovan koirat

Historiaryhmä

Kaupunkikehitysryhmä

Kaupunkiviljelytoimikunta

Kestävän kehityksen työryhmä

Kirjallisuusryhmä

Kotikaupunkipolut

Kulttuuritoimi

Kuohun toimitusneuvosto

Lautapelityöryhmä 

Luonto- ja liikuntaryhmä

Nuorisoryhmä

Veneryhmä

Verkkokauppa-työryhmä

Viestintäryhmä

Viljelypalstatoimikunta

Yritysryhmä

Tapahtumaryhmät: 

Arabian katufestivaali (AKF)

Artova Kino / Artova Film Festival (AFF)

Kekri-juhla

RC-purjevenetapahtuma 

= 21 kpl toimintaryhmiä



Toimintaryhmät

& tulevaisuus
HALLITUS

Toiminta

ryhmä

Toiminta

ryhmä

Toiminta

ryhmä

KOORDINAATTORI

HEIKOT SIGNAALIT

GLOBAALIT TRENDIT

LAIT JA SÄÄDÖKSET

KANSALLISET HAASTEET

ALUEEN SUUNNITELMAT

ALUEEN TARPEET
ALUEEN VAHVUUDET







Kekri-

festivities





KESTÄVÄÄ            

KEHITYSTÄ









Case

Kekseliäät kaupunginosat

- itseohjautuvan toiminnan rakenteelliset 

tukitarpeet -





”Kolme kekseliästä”

Kekseliäät 

valittu 3.3.
Tiedotus Sparraus, tutkimus ja 

kehitys

09/1601/16

Herttoniemen-

ranta
Maunula

Siltamäki-
Suutarila-

Töyrynummi



Kehityksen mahdollistaminen



Itsearviointityökalu ja ideapakki 

kaupunginosien kehittäjille

http://helka.net/helka/palvelut/vinkkejayhdistystoimintaan/tarkistuslista-kaupunginosan-kehittamiseksi

http://helka.net/helka/palvelut/vinkkejayhdistystoimintaan/tarkistuslista-kaupunginosan-kehittamiseksi


Aluekehittämisen työkalu



PAIKALLISTUNTEMUS: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Alueellisen datan avaaminen ja koostaminen paikalliskehittäjien käyttöön.

- Uusien paikalliskehittämisen tarpeita kuvaavien indikaattorien kehittäminen.

- Kehittämistoimenpiteiden ja resurssien ohjaaminen paikallisiin tarpeisiin.

- Toimijaverkoston kartoitukset

MAHDOLLISUUDET: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Suunnitteluprosessien selkeyttäminen ja johdonmukaistaminen

- Suunnittelun ja toteutuksen välisen aikajänteen lyhentäminen

- Yhden luukun palvelumalli

- Yhteistyöhakuinen ja resursoitu vastaanottokyky paikalliskehittäjien aloitteille

KOMMUNIKAATIORAKENNE: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Kohtaamispaikkojen ja -tilojen tarjoamista / mahdollistamista

- Asiantuntija-apua ja osallistumista aluekehittämisen tilaisuuksiin

- Jo kaavoitusvaiheessa yhteisöllisyyden/kohtauspaikkojen suunnittelua

- Käynnistysapua/-resursseja uusille alueille

- Tutkimusta toimivista kommunikaatiorakenteista

RATKAISUT: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Ratkaisujen ideointiin ja toteutukseen kannustavat rakenteet

- Top-down kaupungin haasteisiin asetettuja ideakilpailuita ja osallistavaa 

budjetointia

- Hankerahoitusta kaupunginosan kehityshaasteita ratkaiseville 

projekteille

- Fasilitointipalveluita vaativampiin prosesseihin

TOTEUTUS: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Hyvien ideoiden toteutuksen resursointia (tilat, laitteet, rahoitus)

- Lupaprosessien helpottaminen ja selkeämmät vastuualueet/-henkilöt tai 

vastuunjakoprosessit

- Sääntöjen ja rakenteiden osittainen uusiminen tavoitteena 

paikallislähtöisten kehitysideoiden toteutuksen mahdollistaminen

- Koulutuspaketteja / tukea hyvien ideoiden toteuttamiseen joko 

vapaaehtoisprosessina tai yrittäjyytenä

- Mahdollistavan voittoa tavoittelemattoman 

sparraus/välittäjäorganisaation resursointi

Rakenteellista tukea



Yhteenveto

 Kaupunkien kehitystä ohjaavat tyypillisesti top-down rakenteet ja niiden läpi 

kanavoituvat tavoitteet. Näiden rinnalle Itseohjautuva kehkeytyminen on yksi 

tapa kaupungin kehitykselle

 Itseohjautuvuus on paikallisista tarpeista ja sisäisestä motivaatiosta lähtevää 

kehittämistä, joka kytkeytyy vallan ja vastuun jakamiseen. 

 Kaupungit voisivat suunnitella tilaa itseohjautuvuudelle ja omaehtoiselle 

toiminnalle – Helsinki suunnannäyttäjänä

 Mahdollistavan rakenteen onnistunut muotoilu avaa itseohjautuvan 

kehittämisen potentiaalin. Olennaista on vallan ja vastuun jakaminen ja 

luovaa toimintaa eri tavoin resursoivien ja tukevien rakenteiden 

kehittäminen.



Kiitos!

christian.sannemann@gmail.com


