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Käyttäjien osallisuus

Toimivat ja reilut palvelut

Palveluiden ja kaupungin käyttäjälähtöinen kehittäminen

yhdenvertaisuus huomioiden.

Alueellinen vaikuttaminen

Omaleimaiset ja yhteisölliset alueet

Paikkaperustainen kehittäminen ja yhdessä tekeminen

alueellisissa yhteistyön ja viestinnän rakenteissa.

Aktivismi ja omaehtoisen toiminnan muodot

Meidän Stadi

Kaupunki yhteisöllisyyden, vaikuttavien tekojen

ja kohtaamisten paikkana ja mahdollistajana.

Asiointi ja asiakaskokemus

osallistumisen ja vuorovaikutuksen rakentajana

Olet tullut juuri oikeaan paikkaan

Myönteinen ja yhtenäinen palvelukulttuuri ja vuorovaikutteinen

viestintä positiivisen kaupunkikokemuksen välittäjänä.

Kaupungin toiminta

ja päätöksenteko

Avoin ja osallistava 

Helsinki

Kaupungin monipuoliset 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen kanavat ja 

menetelmät verkossa ja 

kasvokkain.

Kaupunkilaisten 

tieto ja osaaminen

Yhdessä parempaa 

kaupunkia

Hyödynnetään 

kaupunkilaisten ja 

yhteisöjen 

asiantuntemusta ja 

osaamista 

kaupungin 

toiminnan ja 

palvelujen 

kehittämisessä 

sekä 

päätöksenteon 

valmistelussa.

Osallisuusmallin osa-alueet



Helsinkiläisten
osallistumis-
mahdollisuudet

Pyydä apua ideaan

oman asuinalueen

stadiluotsilta.

Osallistu alueen

keskusteluun

verkossa tai 

kasvotusten.?

Osallistu

palvelujen

parantamiseen.

Tee  

kaupungille

aloite.

Varaa tiloja

tapahtumiin.Seuraa kaupungin

päätöksentekoa

verkossa.

Tee 

ehdotuksia ja 

äänestä oman

alueen rahan-

käytöstä.

Käytä

osaamistasi.

Lähde vapaa-

ehtoiseksi.

€
€

Helsingin kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta -

yksikkö



Yksilöiden ja 

yhteisöjen 

osaamisen ja 

asiantuntemuksen 

hyödyntäminen

Yhdenvertaisten 

osallistumismahdollis

uuksien luominen

Omaehtoisen 

toiminnan 

mahdollistaminen

Osallisuuden kolme periaatetta





Yhdessä kaupungin asukkaiden, eri yhteisöjen ja 
kaikkien toimialojen työntekijöiden kanssa teemme 
Helsingistä entistäkin helpommin lähestyttävämmän, 
ymmärrettävämmän ja inhimillisemmän.
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Stadiluotsit auttavat helsinkiläisiä kehittämään omaa kaupunkiaan:

 luomalla tilaa keskustelulle ja yhdessä kehittämiselle
 ohjaamalla ja neuvomalla vaikuttamiskanavan löytämisessä
 madaltamalla osallistumisen kynnyksiä sekä 
 tuomalla tuen ja välineet sinne missä niitä tarvitaan.
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MIKSI? MITÄ? MITEN?

Alueet tutuiksi

 Toimijat, verkostot, 

resurssit, hankkeet, 

toiminta

 Kaupunkitieto, tilastot, 

väestöpohja

 Miten ja keiden kautta 

erilaiset ryhmät 

tavoitetaan?

Tarpeet esiin

 Haastattelut

 Työpajat

 Stadiluotain 

Jatkuva arviointi ja 

kehittäminen

Osallistuva 

budjetointi

Alueellinen 

yhteistyö

Kaikille 

avoimet 

tilaisuudet

Tiedotus ja 

neuvonta

Ideat 

oikeisiin 

osoitteisiin

Hiljaisten 

ryhmien 

tavoittaminen

Luodaan yhdessä kumppanien 

kanssa  kullekin alueelle 

toimivimmat käytännöt.
Omaehtoisen 

toiminnan

mahdollistaminen

Yksilöiden ja 

yhteisöjen 

osaamisen ja 

asiantuntijuuden

hyödyntäminen

Yhdenvertaisten 

osallistumis-

mahdollisuuksien

luominen

Yritys-

yhteistyö

Verkostot ja 

kumppanuus



Osallistuvan budjetoinnin 
tavoitteena on vahvistaa 
kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia, 
edistää yhdenvertaisuutta sekä 
lisätä ymmärrystä kunnan 
toiminnasta. 
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Osallistuvaan budjetointiin kuuluu

1) keskustelua taloudesta ja budjetoinnista

2) kaupunkien hallinnon mukanaolo prosessissa. 

3) jatkuva prosessi. 

4)  julkinen keskustelu erityisten foorumien puitteissa

5) osallistujien rooli tai vastuu ehdotusten 

toteuttamisesta
(Participatory budgeting in Europe. Sintomer, Herzberg & Röcke 2008)



Osallistuva budjetointi

+ vahvistaa deliberatiivista demokratiaa ja uudenlaista keskustelukulttuuria 
kaupungin kehittämisestä kaupunkilaisten kanssa.
+ synnyttää luottamusta kaupunkiin ja positiivista mielikuvaa kaupungista hyvänä 
yhteistyökumppanina. 
+ toteuttaa kaupungin osallisuuden periaatteita: kaupunkilaisten osaamisen 
hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä 
yhdenvertaisuus. 

- haastaa kaupunkia omaksumaan uudenlaista toimintakulttuuria ja tekemisen 
tapaa. 

- Uusi tehtävä, joka vie aikaa
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Asukkaat äänestävät vuosittain noin 4.4 miljoonan euron 

käytöstä asukkaiden ehdotusten perusteella.

Rahaa on sekä kaupunkitason että kunkin suurpiirin hankkeisiin. 

Suurpiireillä on rahaa asukasmäärän mukaan.

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia. Äänestää voivat kaikki12 vuotta 

täyttäneet helsinkiläiset.

Rahaa voidaan käyttää sekä investointeihin että

käyttömenoihin.

Yksittäisen ehdotuksen minimikustannus 35 000 €.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden tulee olla kaupungin 

arvojen ja tavoitteiden mukaisia ja kaupungin toimivallassa. 

Osallistuva budjetointi



Stadin osallistuva budjetointi
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ÄänestysArviointiKoordinointiEhdotukset Toteutus

Kaikki voivat 

tehdä

ehdotuksia.

Ideointityöpajat 

ja tilaisuudet.

Ehdotusten 

kannatus ja 

keskustelu. 

Alueelliset 

työpajat ja 

tapaamiset.

Ehdotuksista 

keskustelu 

jatkuu 

äänestykseen 

asti.

12 vuotta täyttä-

neet helsinki-

läiset saavat 

äänestää yhden 

alueen budjetti-

ehdotuksista 

sekä koko 

kaupunkia 

koskevista 

ehdotuksista.

Ehdotuksen 

tekijät voivat 

osallistua 

suunnitteluun ja 

toteutukseen.

Työpajat ja tilai-

suudet ehdotus-

ten ideoimiseksi.

Ideoiden 

yhdistely 

budjetti-

ehdotuksiksi. 

Osallistuminen 

keskusteluun ja 

ehdotusten 

kehittämiseen.

Arvioi ehdotuk-

set, tekee kus-

tannusarvion ja 

kommentoi suh-

teessa muuhun 

valmisteluun.

Äänestämisen 

tuki.

Päätös 

äänestystuloksen 

vahvistamisesta ja 

budjettiehdotusten 

toimeenpanosta.

OmaStadi.hel.fi

marras-joulukuu maalis-huhtikuu toukokuu kesäkuu

I ♥︎ HKI

€€

tammi-helmikuu



Kaupungin kasvot ja tuki 

osallistumiseen

Vuorovaikutus-

suunnittelijat

Stadiluotsi

Toimialojen 

alueellinen 

vuorovaikutus 

ja tilat

Aluefoorumit, 

osallistuva 

budjetointi, 

tapahtumat ja 

verkostot

Stadi-

luotsit

SOTE KUVA KAYM KASKO

Asukkaat

Kaupunki

Yhteisöt

Luottamus-

henkilöt

Kasvatus ja 

koulutus

Kaupunki-

ympäristö
Kulttuuri ja 

vapaa-aika

Sosiaali- ja 

terveystoimi

108 318

42 768 98 941

112 715

91955

50 476

112 675

Alueellinen 
osallistuminen

Luvut ovat suurpiirien asukasmääriä. 

Östersundom osana itäistä aluetta.

Lisäksi 17 333 asukasta kategoriassa Muut.

Lähde: Helsingin 

tilastollinen vuosikirja 2017

624 441€

548 133€
236 934 €

600 081€

624 219€

279 637€

509 430€



Osallistuvaa 
budjetointia 
kehitetään 
yhdessä 
asukkaiden 
kanssa muotoilun 
keinoin.

14



Yhdenvertainen OmaStadi

• OmaStadi.hel.fi- palvelu pyritään tarjoamaan mahdollisimman 

saavutettavana ja esteettömänä kaikilla mahdollisilla digitaalisilla 

laitteilla, joilla voi selata internetiä. 

• Alustan käytettävyystestaukset, digineuvojien ja kirjaston henkilöstön 

koulutus OmaStadi.hel.fi- osaajiksi

• Alueellisia tilaisuuksia ja tukea prosessin kaikissa vaiheissa kaupungin 

palveluverkkoa hyödyntäen: mm. kirjastot, asukastalot, leikkipuistot 

• Monikanavainen, monikielinen ja ymmärrettävä viestintä (verkko, printti, 

some, palvelupisteet, katumainonta, tapahtumat, kohtaamiset) 

• Jalkautuva työ eri väestöryhmien kohtaamiseksi ja tavoittamiseksi. 

• OmaStadi- peli



Osallistuvan budjetoinnin 
asukaslähtöinen kehittäminen
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Osallistu.hel.fi
Nuorten 

osbu
Osbu-peliOsbu ja 

Stadiluotsit

Osallistuvan 

budjetoinnin 

alueellisen 

yhdenvertaisuuden 

toteutuminen 

stadiluotsien työssä.

Osallistu.hel.fi sivuston 

konseptointi asukkaiden 

osallistumista  

mahdollisimman hyvin 

palvelevaksi 

kokonaisuudeksi. 

Nuorten osallistuvan 

budjetoinnin malli, 

jossa yhdistyvät 

Ruutiraha, 

RuutiBudjetti sekä 

kaupungin Osallistuva 

budjetointi.

Pelin tavoitteena on 

auttaa tekemään 

hyviä hanke-

ehdotuksia, lisätä 

osbun

houkuttelevuutta ja 

ja tukea 

osallistumista.



OmaStadi ideointitapahtumat

Tietoa osana monikanavaista viestintää. Nostetaan asia keskusteluun.

Kiinnostava ja tunnelmaltaan positiivinen. Hyödynnetään paikallisia verkostoja.

Matala kynnys tulla mukaan tuttuun ja lähellä olevaan paikkaan. 

Yhdenvertaisuus viestinnässä ja tilaisuuden sisällöissä, materiaaleissa ja menetelmissä.

Deliberaatio Minun ideasta meidän idea ja meidän ideasta minun. 

Uskottava prosessi ja oikeat ihmiset yhdessä tekemässä.

https://omastadi.hel.fi/assemblies/tapahtumat

https://omastadi.hel.fi/assemblies/tapahtumat


Osallistuvan budjetoinnin digipalvelu
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Räätälöidään helsinkiläisten tarpeita vastaavaksi, mutta samalla 

jatkokehitään yhteistyössä Barcelonan kaupungin kanssa.

Pohjautuu Decidim-nimiseen avoimen 

lähdekoodin ohjelmistoon, joka on 

alunperin kehitetty Barcelonassa.

Digitaalinen palvelu OmaStadi.hel.fi



OmaStadi – osallistuvan budjetoinnin 
avausjuhla  25.10.2018 klo 17.30-19

Kulttuuriareena Gloria, Pieni Roobertinkatu 12–14

Helsinkiläisenä osallistut vuosittain 4,4 miljoonan euron käyttämiseen 
kaupunkilaisten omien ideoiden toteuttamiseksi. Tule mukaan juhlimaan 
yhdessä ja kuulemaan osallistuvasta budjetoinnista. Tilaisuudessa saat 
tietoa siitä, miten voit tehdä ehdotuksia ja äänestää asuinalueesi ja koko 
kaupungin hyväksi. 

Juontaja Lotta Backlund ja improvisaatioteatteri Stella Polaris vievät 
avausjuhlaa eteenpäin ja lisävauhtia antaa Stadin juhlaorkesteri Jan 
Noposen johdolla.

Ilmoittaudu mukaan juhlaan 22.10. mennessä: bit.ly/osbujuhla

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00.



Kiitos!

OmaStadi.hel.fi
hel.fi/osallisuusmalli
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