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1. Kaikki haluavat, että Helsinki on entistä parempi kaupunki.

2. Ihmiset ovat valmiita antamaan asiantuntemustaan ja osaamistaan 

yhteiseksi 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)



Yksilöiden ja 

yhteisöjen 

osaamisen ja 

asiantuntemuksen 

hyödyntäminen

Yhdenvertaisten 

osallistumismahdolli-

suuksien luominen

Omaehtoisen 

toiminnan 

mahdollistaminen

Osallisuuden kolme periaatetta



Läntinen:
Silja Lindblad

Pohjoinen:
Ella Tanskanen Koillinen:

Outi Rissanen

Kaakkoinen ja Vuosaari:
Pauli Saloranta

Keskinen:
Antti Sarpo

Eteläinen:
Jarkko Laaksonen

Också betjäning för 
de svenskspråkiga i 

hela Helsingfors

Itäinen ja Östersundom:
Belinda Barbato

Myös osallisuuden 
uutiskirjeen toimitus



Yhdessä kaupungin asukkaiden, yhteisöjen, 
yritysten ja kaikkien toimialojen työntekijöiden 
sekä päätöksentekijöiden kanssa teemme 
Helsingistä entistäkin helpommin 
lähestyttävämmän, ymmärrettävämmän ja 
inhimillisemmän.

Stadiluotsit auttavat helsinkiläisiä kehittämään omaa kaupunkiaan:

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

Stadiluotsien idea



Stadiluotsit käytännössä

• 7 stadiluotsia aloitti toukokuussa 2018

• Kaupunginkanslian viestintäosasto,

osallisuus- ja neuvontayksikkö, alueosallisuustiimi

• Alueellisia ”osallisuusvalmentajia” / ohjaajia

• Tuntee alueen, toimijat, teemat ja prosessit

• Antaa kasvot laajalle hallintokoneistolle

• Apu aloitteiden tekemiseen ja yhteistyöhön

• Ei ole ”ohituskaista”, ei ota aloitteita ajettavaksi

• Kannustaa tekemään itse, yhdistää samanmieliset

• Rakentaa siltoja, vahvistaa yhteistyörakenteita

• Kumppanuus eri yksiköiden ja verkostojen kanssa

• Tavoittaa ”hiljaisia ryhmiä”

• Auttaa osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa





Helsinkiläiset äänestävät vuosittain 4,4 miljoonan euron 

käytöstä. Pormestari vahvistaa äänestystuloksen ja 

toimialat toteuttavat hankkeet.

Rahaa on sekä kaupunkitasoisiin (20 %) että 

suurpiireihin kohdentuviin (80 %) hankkeisiin. 

Suurpiireillä on rahaa asukasmäärän mukaan, esim. 

Idässä noin 620 000 eur (alustava tieto).

Rahaa voidaan käyttää sekä investointeihin että 

käyttötalousmenoihin, mutta hankkeiden on oltava 

kertaluonteisia. Minimikustannus on 35 000 (alustava).

Kaikki voivat ehdottaa ideoita ja äänestysvuonna 12 

vuotta täyttäneet helsinkiläiset äänestää niistä. 

Ensimmäinen kierros alkaa marraskuussa 2018.

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
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Läpinäkyvyys osbun toteuttamisessa

Ehdotusten tulee olla 
• kaupungin arvojen ja strategian mukaisia sekä kaupungin toimivallassa
• toteutettavissa käytettävissä olevalla määrärahalla. Määrärahalla ei ole mahdollista 

palkata pysyvää henkilöstöä. 
• säännösten ja lainsäädännön mukaisia. 

Ehdotusten tulee lisätä kaupunginosien toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, 
turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden. 

Ehdotukset eivät voi 
• ylittää alueellista määrärahaa
• kohdentua esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle 
• olla voimassa olevan kaavan vastaisia 
• rikkoa Suomen lakeja tai olla kunnan toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten 

vastaisia. 

Mikäli ehdotus hylätään, tulevat perustelut näkyville digitaaliseen palveluun. 
Arviointivaiheessa ei pitäisi enää tulla hylkäämisiä, vaan ehdotukset ja suunnitelmat 
käsitellään niin, että hylkääminen tapahtuu sitä ennen.



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.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00.



Kiitos ja
ollaan yhteydessä!

www.hel.fi/osallisuusmalli

Facebook: Stadiluotsi Etunimi Sukunimi
Twitter: @Stadiluotsit


