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Biokaasua 

 



• “A few years ago people used to see us as bandits. They thought 

we were making the streets dirtier. They saw us as garbage. Police 

used to throw cold water at us and beat us. They set our cardboard 

shelters on fire. That was a misery.” Geralda on 60-vuotias 9 lapsen 

äiti Belo Horizontesta Brasiliasta. Hän on ansainnut elantonsa 

roskankerääjänä 8-vuotiaasta. 
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Roskaa… 



• “After we set up Asmare [waste pickers’ cooperative] in the early 

90s everything has changed. When we started to separate the 

material, people started separate us form the garbage too. Earlier I 

didn’t know what it was to be a citizen and have a citizenship. We 

didn’t know what were our rights or our duties. Today we know. 

Today I have my house, my things, I have a place to sort the 

collected waste that I didn’t have. I used to work on the streets. This 

place [Asmare] is ours, it is a place to work.” Geralda kertoo, miten 

Asmare muutti hänen ja hänen lastensa elämän. 
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Roskankerääjien osuuskunta 



• Aiemmin kodittomien 

roskankerääjien nykyisin 

menestyvä osuuskunta 

Brasilian Belo 

Horizontessa. 

• Tavoitteet ja toiminta: 

– Kerää ja lajittelee jätettä 

kodeista ja kaduilta 

– Tarjoaa rakenteen 

kodittomien 

roskankerääjien työlle ja 

puolustaa heidän 

oikeuksiaan. 

– Tarjoaa 

kierrätysmateriaalia 

käsityöläisille ja 

huonekalujen tekijöille 
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Asmare 



Federation of the Urban Poor, TZ (TFUP) 

• “We can even loan each other products 

like rice, sugar, soap; things that we 

always use in our households, they 

ensure you don’t go hungry. When I go to 

my group and I need rice, I’ll be given 

rice to go and eat with my family. And 

then I get to repay in very small 

installments every week. You will not lack 

anything, even sugar. So you see, there 

are so many things to do within the 

Federation when we meet in our groups, 

it’s different from anywhere else. Do you 

really think elsewhere they’ll think of 

loaning you sugar or rice? That they’d 

consider the problems in your home? No, 

they wouldn’t! but when I go there (the 

Federation) I’ll tell them my problems and 

they’ll listen to me and I’ll get what is 

available on that day.” (Federation 

member, Kurasini) 

 

1/24/2013 

Lindeman, S. 2012. Organizing a way out of poverty: 
From well-being functionings to market agency.  



• “..we have loans with low interests. You can take a loan and send your 

child to school, and every day you may return in small installments. There 

is no bank that would agree to that, understand? “(Federation member, 

Kurasini) 

• Dar-es-Salaamin epävirallisten asuinalueiden (“slummit”) naisten arkielämä 

on selviytymistä hyvin vähäisillä resursseilla. TFUP on turvaverkko, jonka 

avulla voi vaimentaa äkkinäisiä vaikeuksia 

• Läpinäkyvä kirjanpito, säännöllinen raportointi, samat säännöt kaikille 

riippumatta asemasta TFUP:ssa  
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Lindeman, S. 2012. Organizing a way out of poverty: 
From well-being functionings to market agency.  
 

Yhteisöllistä säästämistä ja luottoa 



• “another kind of love is when a person who takes a loan and has to make 

returns every day doesn’t do so or even attend meetings, the loans 

committee will have to make a follow up on him/her. If the committee fails it 

leaves it to the leaders. The leaders will also make a follow up and if they 

also fail they will send the report to the Board of Dar committee. Dar 

committee will also make a follow up. We will go to the person, talk to them 

amicably and ask them what the problem is; eventually they will talk. 

Maybe ‘I’m embarrassed I don’t have a 100 shillings, I only have10 

shillings’ ‘even 10 shillings is money, come and pay’. You do it with love, not 

forcefully taking their things. You do it pleasantly and persistently in finding 

solutions. Even if they have 20 shillings they should just pay and come to 

the meetings, we will understand. We do it with love and patience. That is 

also love.” (National coordinator of TFUP) 

• Rakkaus ja empatia mainitaan toistuvasti menestyksen reseptiksi. Monet 

käytännöt heijastavat tuen tarjoamista vaikeissa tilanteissa. 
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Lindeman, S. 2012. Organizing a way out of poverty: 
From well-being functionings to market agency.  

Myötätuntoa yhteisötaloudessa 



Talot rakennetaan askeleittain  

niin, että omistaja voi muuttaa  

puolivalmiiseen taloon ja  

viimeistellä sen itse 
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Lindeman, S. 2012. Organizing a way 
out of poverty: 
From well-being functionings to market 
agency.  
 

Yhteisöllisesti asuntoja häädetyille 

Naisista on tullut rakennus- 

materiaalien, kattotiilien ja  

auringossa kuivatettavien  

tiilien tuottajia  



Mikä heitä yhdistää? Bricolage 

• Toimintatapa: Luodaan ratkaisuja sillä, mitä on 

käytettävissä optimaalisten ennaltamääriteltyjen 

resurssien sijaan; ”Making do with what is at hand”  

– ”Resepti” vai ”pyttipannu”   

– Resursseilla tarkoitetaan sekä materiaalisia että aineettomia 

resursseja kuten verkostoja 

• Käsitteen isä on ranskalainen antropologi Claude Lévi-

Strauss   

– Toimintamallien arkkityypit Brikolööri ja Insinööri 

– Yliopisto- ja korkeakouluopetus suosii ja tuottaa jälkimmäistä 

• Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimus mm. 

yrittäjyyden, innovaatioiden ja johtamisen on kiinnostunut 

bricolage-toimintatavasta  
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Ideaalityyppien eroja 

Brikolööri ”Insinööri” 

Tietämisen 

tavat 

Tieto läheisestä, tuttuus; kyky 

tehdä enemmän vähemmästä 

Abstrakti tieto, konkreettisista 

ongelmista erillään oleva tieto 

Käyttää monien alojen tietoa, 

väsää asioita yhdistellen 

monesta 

Luottamus asiantuntijatietoon 

tarkasti määritellyllä tiedon alueella 

Toimintatavat Resursseja kerätään 

suunnittelemattomien 

sattumien kautta 

Etsitään riittävää projektikohtaista 

tietoa 

Keräily, korvaaminen, 

resurssien suuntaaminen 

uudelleen 

Ennaltamääriteltyjen 

spesifikaatioiden kunnioittaminen 

Lopputulokset näyttävät 

erilaisilta kuin mikään 

aikaisempi 

Lopputulosta arvioidaan etukäteen 

määritellyn laatu- ja toimintatason 

perusteella 

Duymedjian & Rüling; Organization Studies 2010, 31: 133-151 

Note that in ”real world” actions are situated somewhere between the two ideal types 
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Bricolage yrittäjyydessä 
• Resurssiniukoissa ympäristöissä 

(pien)yrittäjät yhdistelevät resursseja luovasti 

• Systeemitasolla epävirallisella sektorilla 

”spirit of organized improvisation”  
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• On opittavaa, mutta myös vältettävää 

• Opittavaa: yrittäjyyden henki (mutta nanoyrittäjyys 

yleistä) 

• Niukkojen resurssien luova yhdisteleminen ”kyllin hyvän” 

ratkaisun aikaansaamiseksi (vrt. yliominaisuudet, joille ei 

ole käyttöä) 

• Yhteistoiminta, yhteisöllisyys 

• Miten suomalaisessa yhteiskunnassa julkisen talouden 

”hyvät” ja epävirallisen ”hyvät” nivotaan yhteen? 

Julkinen sektori tuottaa palveluita, mutta säädöksineen 

myös estää mikroyrittäjyyttä.  

– Esim: Paikallisruoka, hajautettu  uusiutuvan energian tuotanto 
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Bricolage-lisälukemistoa 



• Professori Minna Halme, minna.halme@aalto.fi 

• http://management.aalto.fi/en/research/groups/responsibility/ 

• http://management.aalto.fi/en/research/groups/bop/ 

• http://www.aaltoglobalimpact.org/ 

• https://people.aalto.fi/index.html?language=english#minna_halme 
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KIITOS! 

BOP innovaatio-opas @ (Englanniksi) 
http://management.aalto.fi/en/research/groups/bop/guide_for_inclusive_innovation_at_bop_markets-002.pdf 

Lisätietoa suomeksi: 

mailto:minna.halme@aalto.fi
http://management.aalto.fi/en/research/groups/responsibility/
http://management.aalto.fi/en/research/groups/responsibility/
http://management.aalto.fi/en/research/groups/responsibility/
http://management.aalto.fi/en/research/groups/bop/
http://www.aaltoglobalimpact.org/
https://people.aalto.fi/index.html?language=english
https://people.aalto.fi/index.html?language=english
http://www.lukuliike.fi/gaudeamus/wp-content/uploads/2010/12/kansipohja4.png


Koko talous 

Lähde: Eisler, R. 2008: The Real Wealth of Nations (mukaeltu, Maria Joutsenvirta).  
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BKT-talous 

€ € 

€ 

Epävirallinen  

talous 

Rikollisuus- 

talous 

Lähde: Eisler, R. 2008: The Real Wealth of Nations (mukaeltu, MJ & Minna Halme).  
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• Työpaikat, joita lainsäädäntö ei sido; 

työntekijät saavat palkan rahana; eivät 

yleensä maksa veroa;  eivät ole 

organisoituneita; tekijöillä ei usein ole 

virallista henkilöllisyyttä tai oikeutta 

terveydenhuoltoon tai sosiaaliturvaan 

• Työpaikoista v. 2009 noin puolet eli 1,8 

miljardia oli  

• Vuoteen 2020 mennessä kaksi kolmannesta 

maailman työtä tekevästä väestöstä on 

epävirallisen sektorin palveluksessa 

(OECD) 

• Havainto vuosilta 2008 jälkeen: 

Epävirallinen sektori on puskuri talouskriisin 

aikana 

* vrt. USAn kokoanistalous 
n. 11 biljoona euroa (14 
biljoonaa USD) 

Soures: Friedrich Schneiden 
2006, World Bank, Neuwirth 
2011 

Epävirallinen sektori 

Arvio epävirallisen talouden  

koosta: €8 biljoonaa* 
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