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Nykyinen malli perustuu vuosien
kehittämiseen asukkaiden kanssa

”Kunnan jäsenten osallisuus ja kaupungin ja
kaupunkilaisten vuorovaikutus perustuu
yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja
asiantuntijuuden hyödyntämiseen,
omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseen
ja yhdenvertaisten
osallistumismahdollisuuksien luomiseen.”

- Helsingin kaupungin hallintosääntö
- Osallisuuden johtajuus rakenteissa



Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kymmenen osa-aluetta



7 stadiluotsia ja 3 yritysluotsia

Luotsit auttavat helsinkiläisiä
kehittämään omaa kaupunkiaan
• luomalla tilaa keskustelulle ja

yhdessä tekemiselle
• ohjaamalla ja neuvomalla

vaikuttamiskanavan löytämisessä
• osallistavat myös yrityksiä

kaupungin hankkeissa ja luovat
yhteistyösuhteita yrittäjäjärjestöjen
ja muiden sidosryhmien kanssa

Alueellinen osallisuus



Luotsit somessa
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Helsingin vuosittainen 4,4 miljoonaa ja alhainen
äänestysikäraja (12 vuotta) kansainvälisestikin
merkittäviä.

Osallistuvassa budjetoinnissa saatiin liki 1300
ehdotusta, ehdotusten toteuttamiskelpoisuuden ja
kustannusten laskenta osoittautunut työlääksi.
Mallin yksinkertaistamista prosessoidaan, ennen kuin
osallistuva budjetointi tuodaan kaupunginhallituksen
arvioitavaksi loppuvuodesta 2019.

Yhdenvertaisuuden periaate on pyritty huomioimaan
osallistuvassa budjetoinnissa mm. laajoilla
käytettävyystestauksilla, kieliversioilla,
järjestöyhteistyöllä ja kaupungin palveluverkoston
alueellisella käytöllä

OSALLISTUVA BUDJETOINTI



- Osallisuuden suurin vaikuttamismahdollisuus – asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallisuus
- Osallisuuden periaatteita toteutetaan osana päivittäisiä palveluita
- Toimialojen osallisuussuunnitelmissa kootaan suunnitelmat ja toimenpiteet asukkaiden osallisuuden
vahvistamiselle

Kuva: Kontula Electronic

TOIMIALOJEN OSALLISUUSTYÖ



Yrityksiä saada tilat paremmin käyttöön useita, mm. kh
päätti kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista
20.8.2018. Päätös helpottaa julkisten alueiden ja tyhjien
tilojen tilapäistä käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja
kansalaistoimintaan.

Kirjastoista lähtenyt Varaamo-palvelu jo tuttu monille,
mutta liian kevyt ratkaisu varattavien tilojen määrän
kasvaessa.

Tilojen iltakäytön tarve tulee esille vahvasti mm.
osallistuvan budjetoinnin hanke-ehdotuksissa ja
asukasosallisuuden avustuksissa
Kaupungin tilat ovat edelleen vaihtelevasti asukkaiden
käytössä, toimeenpano kesken
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KAUPUNGIN TILOJEN KÄYTÖN AVAAMINEN



Lakisääteisten vaikuttajatoimielinten
(vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä
nuorisoneuvosto) asiantuntemuksen aiempaa
parempi hyödyntäminen yhteisvalmistelussa

Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa

Arvioinnin seurauksena:
- Neuvostojen yhteistyön lisääntyminen
- Lautakuntatapaamiset
- Sidosryhmille suunnattavat teemakohtaiset

tilaisuudet
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VAIKUTTAJATOIMIELIMET



Kunnan jäsenten ja palvelun käyttäjien aloitteet
sekä nuorten aloitteet tuodaan

kaupunginvaltuustolle tiedoksi kahdesti vuodessa.

Kaupungin palvelulupaus on, että palautekanavan
kautta annettuihin palautteisiin vastataan 5

arkipäivän sisällä.

Kaupunki tutkii kuinka palautteiden käsittely olisi
tehokkaampaa teknologian avulla (tekstilouhinta)

Aloitteiden ja palautteiden vaikuttavuus on koettu
vähäiseksi sekä prosessit pitkiksi
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ALOITTEET JA PALAUTTEET



Osallistumiskanavia on kehitetty yhteistyössä
kehittäjien ja käyttäjien kanssa. Palveluiden
saavutettavuutta on parannettu.

Tavoitteena on tarjota entistä paremmat
mahdollisuudet osallistua, digipalvelut täydentävät
muita osallistumisen kanavia.

Digitalisaatio-ohjelman mukaan digitaalisia
osallistumispalveluita kehitetään kokonaisuutena,
joka tulee yhdenmukaistamaan käytettävyyttä.

Palveluiden löydettävyydessä ja henkilöstön
kouluttamisessa on vielä tehtävää
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DIGITAALINEN OSALLISUUS


