
Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli







Porin strategia linjaa, että Pori on 

entistä vuorovaikutteisempi ja 

osallistavampi. Kuntalaki luo 

edellytykset asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien toteutumiselle.

Sama linjaus sisältyy Pori-sopimukseen.



Osalli-
suusmalli

Brändi-
konsepti

#poriuudistuu

Kaupunki-
strategia

Organi-
saatio-

uudistus

Taustalla 

organisaatiouudistus



Valmistelun painopiste periaatteiden laatimisessa,

suunnittelussa, testauksessa ja kokeilussa.

Kumppanina Hellon.

Kick-off
Paino-

pisteiden

määrittely

Toiminta-

mallin

suunnittelu

ja kokeilu

Toiminta-

malli ja 

konkreettinen

esimerkki

käytännön

tekemisestä

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu



Kick-off
Paino-

pisteiden

määrittely

• Esivalmistelut

• Kick-off -workshop

• Masterclass

osallistamisesta ja 

palvelumuotoilusta

• Käyttäjähaastattelut ja 

löydösten analysointi

• Lopputuloksena: miksi ja 

miten kaupunkilaisten 

tulisi osallistua 

kaupungin kehittämiseen 

juuri Porissa



Toiminta-

mallin

suunnittelu

ja kokeilu

Toiminta-

malli ja 

konkreettinen

esimerkki

käytännön

tekemisestä

• Toimintamallin suunnittelu: miten 

kuntalaiset otetaan mukaan Porin 

palvelukehitykseen ja toiminnan 

järjestämiseen

• Uuden mallin ketterää testausta: 

Kirjurinluodon kehittämishanke 

(tapahtumajärjestäjät ja 

leikkipuistoiästä ulos kasvaneet) 

ja brändikonseptin muotoilu

• Toimintamallin käyttöönotto:

osallisuusagentit, käytännön 

toimenpiteet, osallistaminen 

osaksi kaikkien työtä, 

organisaation valmentaminen

• Kumppanuus: sopiminen kuka 

tekee mitäkin



Osallisuuden periaatteet Porissa

1. Yhteensovittaminen – osallistaminen on automaattinen

osa kaupungin sisäisiä prosesseja eli tapa ajatella ja toimia.

2. Läpinäkyvyys – se mitä osallistamisella tavoitellaan, mihin 

pyritään ja mihin suuntaan edetään, on kaikille avointa ja selkeää.

3. Vastuullisuus – osallistaminen on tietoista suunnittelu- ja

päätäntävallan siirtoa palveluiden käyttäjille.

4. Kehittäminen – osallistaminen on rohkeutta luopua täydestä

kontrollista: mahdollisuus aidosti kiinnostaviin, uusiin asioihin

edellyttää epäonnistumisen kulttuuria ja sitä, ettei pelkää riskejä.

5. Toimintamahdollisuudet – osallistaminen on ketterää ja 

osallistamisen keinot muuttuvat kuntalaisten tarpeiden mukana 

jatkuvasti oikeaan suuntaan.



Seitsemän askeleen osallisuusmalli

Malli on kaupunginhallituksen hyväksymä.











Porin osallisuus- ja 

vuorovaikutusmalli:

• On konkreettinen työkalu.

• Mahdollistaa eri kohderyhmien 

laajamittaisen osallistumisen.

• Nostaa kaupunkilaisten ja 

yhteisöjen asiantuntemuksen 

henkilöstön asiantuntemuksen 

rinnalle.

• Haastaa kaupunkiorganisaatiota 

kohti osallistuvaa, avoimempaa ja 

vuorovaikutteisempaa 

toimintakulttuuria.



Malli on valmis.

Mitäs sitten?

Muun muassa:

• Osallisuusagentit

(2 hlö, 50 % työajasta)

• Henkilöstön kouluttaminen

• Rohkeasti uusia kokeiluja:

esim. hyvinvointiraha, dialogit, 

uudet osallisuuden konseptit



www.pori.fi/osallistu

www.pori.fi/hyvinvointiraha

http://www.pori.fi/osallistu
http://www.pori.fi/hyvinvointiraha


Osallisuusverkostoja

Kaupungin sisäiset verkostot: päättäjät, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja 

vammaisneuvosto sekä työntekijät eri puolilla organisaatiota.



Elli-Mari Sulonen

Viestintäsuunnittelija,

osallisuusagentti

044 701 9783

elli-mari.sulonen@pori.fi

@emsulonen

www.pori.fi

mailto:elli-mari.sulonen@pori.fi
http://www.pori.fi/

