
Osallisuustyöryhmä

Helsingin osallisuusmalli



5 havaintoa 
valmistelusta
1. Kaikki haluavat, että Helsinki on entistä parempi 

kaupunki. 

2. Ihmiset ovat valmiita antamaan asiantuntemustaan 

ja osaamistaan yhteisen hyväksi.

3. Hyvän osallisuuden mittari ei ole samanmielisyys, 

vaan reilu prosessi. 

4. Osallisuuden on vahvistettava eri väestöryhmien 

välistä ymmärrystä ja kunnioitusta.

5. Meillä on osallisuudessa paljon osaamista, 

merkittäviä onnistumisia ja paljon innostuneita 

työntekijöitä.
(Lähde: yhteiskehittämispäivät 200 hengelle, kyselyt, noin 10 yhteiskehittämis- ja 

keskustelutilaisuutta)
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Helsingin 
osallisuuden 
periaatteet
1. Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja 

asiantuntijuuden hyödyntäminen

2. Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

3. Yhdenvertaisten 

osallistumismahdollisuuksien luominen

(Hallintosääntö, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

17.11.2016)
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Osallisuuspelillä on valmistauduttu tulevaan osallisuusmalliin.
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Ehdotus Helsingin osallisuusmalliksi
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Osallisuuden johtaminen
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Hallintosäännössä on 

määritelty osallisuuden

periaatteet kaikelle

kaupungin toiminnalle.

Pormestari vastaa

osallisuudesta ja 

johtaa osallisuuden

neuvottelukuntaa, 

johon kuuluu myös

sidosryhmien

edustajia.

Kaupungin sisäinen

osallisuuden

johtoryhmä sovittaa

yhteen eri toimintoja

ja seuraa mittareita.

Hallintosääntö ja 

kaupunkistrategia

Pormestari
Osallisuuden

johtoryhmä

Osallisuuden

neuvottelukunta

Neuvostot
Vanhusneuvosto, 

vammaisneuvosto ja 

Ruudin ydinryhmä

vahvistavat osallisuutta.29.11.2017 Osallisuustyöryhmä 



Helsinkiläisten
osallistumis-
mahdollisuudet
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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.

€
€
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Toimialojen osallisuustyö
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• Toimialat toteuttavat 

osallisuutta omassa 

toiminnassaan yhteisten 

periaatteiden mukaan.

• Palvelujen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen kutsutaan 

mukaan asukkaita ja 

kumppaneita.

• Apulaispormestari vastaa 

toimialan osallisuudesta.

• Lautakunta saa vuosittain 

raportoinnin osallisuudesta.

?

€
€



Alueellinen osallisuus
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• Jokaiselle asuinalueelle on 

nimetty stadiluotsi eli 

kaupungin työntekijä, joka 

auttaa ja vauhdittaa 

asukkaiden ja yhteisöjen 

aloitteita. 

• Kunkin alueen foorumit

suunnitellaan alueyhteisön 

ja kaupungin tarpeiden 

mukaisesti yhdessä 

asukkaiden kanssa.



Osallistuva budjetointi
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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.

• Äänestysikäraja on 12 

vuotta.

€

€



Vapaaehtoistyön toimintamalli
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• Helsingin vapaaehtoistyön 

mahdollisuudet löytyvät 

helposti yhdestä paikasta. 

• Vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksia lisätään 

yhdessä järjestöjen kanssa.

• KUVA-toimialan 

koordinaattorit tukevat 

vapaaehtoistyötä kaikilla 

toimialoilla.



Yrityskoordinaattorit
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• Kolme yritysluotsia eli 

kaupungin työntekijää 

vauhdittaa yritysten 

aloitteita sekä edistää 

alueellisia elinkeino- ja 

työllistymis-

mahdollisuuksia.



Tilat auki
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• Perussääntö on, että 

kaupungin tilat ovat 

asukkaiden ja yhteisöjen 

helposti ja turvallisesti 

käytettävissä.

• Tiloilla on selkeät 

käyttöehdot.

• Tilat ovat sähköisesti 

varattavissa.



Avoin data

29.11.2017 Osallisuustyöryhmä 14

• Helsinki on avoimen datan 

ja päätöksenteon globaali 

edelläkävijä. Avoin data 

edistää päätöksenteon 

läpinäkyvyyttä, 

osallisuutta ja luottamusta 

kaupungin toimintaan.



Vaikuttajatoimielimet
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• Kuntalain mukaan kunnassa 

on vammaisneuvosto, 

vanhusneuvosto ja 

nuorisovaltuusto tai sitä 

vastaava nuorten 

vaikuttajaryhmä (Ruudin 

ydinryhmä).

• Neuvostojen asiantuntemusta 

ja osaamista hyödynnetään 

aktiivisesti kaupungin 

toiminnassa.

?



Palautteet ja aloitteet
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• Aloiteoikeus koskee kuntalain 

mukaan kunnan yksilö- ja 

yhteisöjäseniä sekä palvelujen 

käyttäjiä. Lisäksi nuorilla 

tehostettu aloiteoikeus. Aloitteet 

tuodaan valtuustolle tiedoksi kaksi 

kertaa vuodessa. 

• Palautteisiin vastataan viiden 

arkipäivän kuluessa.



Digitaalinen osallisuus
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• Toimivat digitaaliset 

osallisuuskäytännöt 

tukevat muuta 

osallistumista ja 

helpottavat laajojen 

joukkojen osallisuutta. ?



Osallisuusmallin 
kustannukset
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Kustannukset
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Lähiörahaston muuttaminen 
osallisuusrahastoksi

• Lähiörahaston muutos osallisuusrahastoksi edellyttää 

kaupunginvaltuuston päätöstä rahaston sääntöjen muuttamisesta

• Rahaston jakovara on vuosittain noin 5 miljoonaa josta osallisuusmallin 

hallinnollisiin kustannuksiin 587 931 euroa.

• kaupunginhallitus osoittaa osallisuusrahaston varoja osallistuvan 

budjetoinnin käyttöön vuosittaisten teemojen ja kriteereiden mukaisesti
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