
  

1980 - 1993 

Aluetyön virtauksia 1980 - 2013 

Virkamiestyöryhmät 
 
- Nuorisotoimen  

aluetyöntekijät vetävät 
- Korkeasuhdanne - 

päättyy lamaan 
- Virkamiestyöryhmät 

nuukahtavat, virastot 
keskittyvät 
ydintoimintoihinsa 

 
 
 
 
 
Lähidemokratian 1. aalto: 
Yhteissuunnittelu (SoFy- 
projekti ym.) 

Asukastaloverkosto 
ja aluefoorumit 
- Asukkaat ottavat tyhjiä 

tiloja käyttöönsä  
- Yhteiskerhotilat 

yleistyvät 
- Asukastaloverkosto 
- Aluefoorumit  
   
 

1994 - 1999 

Järjestöjen kukoistus  
   
- Kaupunginosa-

yhdistykset elpyvät 
- Yli 50 kaupunginosa-

tapahtumaa vuodessa 
- Stadin Kansanjuhlat -

verkosto 
- Kaupunginosien 

nettisivut 
- Terken ja Sosv:n 

alueellinen 
organisoituminen  
päättyy (2004/2005) 

2000-2005 

”Uudet liikkeet” 
 
- Uudenlainen 

mobilisaatio ja 
vastuunjako 

- Organisoituminen  
somen kautta 

- Hallinnon ja liikkeiden 
kohtaaminen?  

- Sosv:n Aty syntyy 2011 
- Sote-virasto syntyy 

2013 alusta 
- Alueiden eriytyminen 

kiihtyy 
 

Lähidemokratian  3. aalto: 
Helsingin demokratia-
ryhmä ja –pilotit (2011-) 
 
 

2008-  

Lama ja sen 
jälkeinen aika 

Lähiöprojekti, 1996 -> 

Globaali pankkikriisi  
ja kansantalouden 
rapautuminen 

ICT-kuplan 
puhkeaminen 

Lähidemokratian 2. aalto: 
Valtion osallisuushankkeet 
1998-1999 ja 2000-2001 



Alueellinen kehittämispolku   

Tietoa alueesta 
- Avoin data 
- Kokemuksellinen tieto  

alueesta / ongelmista 
 
Teknologian 
hyödyntäminen 
Paikallisviestintä 

 

Alueellisten 
kehittämisteemojen haku 
- aluefoorumi 
- kansalaisraati 
- kaupunginosakokous 
- Lähde –menetelmä ym. 
 
Demokratiatilat 
Tapahtumat 
Teknologian hyödyntäminen (some, 
nettisivut) 
Fasilitaattorit 

 

Teemojen työstäminen 
kaupungin kanssa 
-    Hallintokuntayhteistyö 
- Yhteissuunnittelu 

 
Aluetyöryhmät 

 

Kehittämisteemoista 
päättäminen 
 
Päätöksentekoelimet 

 
 
 



Tietoa alueesta 
- Avoin data 
- Kokemuksellinen tieto  

alueesta / ongelmista 
 
Teknologian 
hyödyntäminen 
Paikallisviestintä 

 

Alueellisten 
kehittämisteemojen haku 
- aluefoorumi 
- kansalaisraati 
- kaupunginosakokous 
- Lähde –menetelmä ym. 
 
Demokratiatilat 
Tapahtumat 
Teknologian hyödyntäminen (some, 
nettisivut) 
Fasilitaattorit 

 

Teemojen työstäminen 
kaupungin kanssa 
-    Hallintokuntayhteistyö 
- Yhteissuunnittelu 

 
Aluetyöryhmät 

 

Kehittämisteemoista 
päättäminen 
 
Päätöksentekoelimet 

 
 
 

Alueen ja asukkaiden näkökulma 

Kaupungin hallinnon näkökulma 

Päätöksen- 
teon 
näkökulma 

Valmistelun 
näkökulma 

Alueellinen kehittämispolku   



Tietoa alueesta 
- Avoin data 
- Kokemuksellinen tieto  

alueesta / ongelmista 
 
Teknologian 
hyödyntäminen 
Paikallisviestintä 

 

Alueellisten 
kehittämisteemojen haku 
- aluefoorumi 
- kansalaisraati 
- kaupunginosakokous 
- Lähde –menetelmä ym. 
 
Demokratiatilat 
Tapahtumat 
Teknologian hyödyntäminen (some, 
nettisivut) 
Fasilitaattorit 

 

Teemojen työstäminen 
kaupungin kanssa 
-    Hallintokuntayhteistyö 
- Yhteissuunnittelu 

 
Aluetyöryhmät 

 

Kehittämisteemoista 
päättäminen 
 
Päätöksentekoelimet 

 
 
 

Alueen ja asukkaiden näkökulma 

Kaupungin hallinnon näkökulma 

Päätöksen- 
teon 
näkökulma 

Valmistelun 
näkökulma 

Asia agendalle Valmistelu Päätöksenteko 

Alueellinen kehittämispolku   



Tietoa alueesta 
- Avoin data 
- Kokemuksellinen tieto  

alueesta / ongelmista 
 
Teknologian 
hyödyntäminen 
Paikallisviestintä 

 

Alueellisten 
kehittämisteemojen haku 
- aluefoorumi 
- kansalaisraati 
- kaupunginosakokous 
- Lähde –menetelmä ym. 
 
Demokratiatilat 
Tapahtumat 
Teknologian hyödyntäminen (some, 
nettisivut) 
Fasilitaattorit 

 

Teemojen työstäminen 
kaupungin kanssa 
-    Hallintokuntayhteistyö 
- Yhteissuunnittelu 

 
Aluetyöryhmät 

 

Kehittämisteemoista 
päättäminen 
 
Päätöksentekoelimet 

 
 
 

Alueen ja asukkaiden näkökulma 

Kaupungin hallinnon näkökulma 

Päätöksen- 
teon 
näkökulma 

Valmistelun 
näkökulma 

Päätöksen- 
teon 
näkökulma 

Valmistelun 
näkökulma 

Valmistelun 
Ja päätöksen- 
teon jännite 

Asia agendalle Valmistelu Päätöksenteko 

Alueellinen kehittämispolku   



Tietoa alueesta 
- Avoin data 
- Kokemuksellinen tieto  

alueesta / ongelmista 
 
Teknologian 
hyödyntäminen 
Paikallisviestintä 

 

Alueellisten 
kehittämisteemojen haku 
- aluefoorumi 
- kansalaisraati 
- kaupunginosakokous 
- Lähde –menetelmä ym. 
 
Demokratiatilat 
Tapahtumat 
Teknologian hyödyntäminen (some, 
nettisivut) 
Fasilitaattorit 

 

Teemojen työstäminen 
kaupungin kanssa 
-    Hallintokuntayhteistyö 
- Yhteissuunnittelu 

 
Aluetyöryhmät 

 

Kehittämisteemoista 
päättäminen 
 
Päätöksentekoelimet 

 
 
 

Alueen ja asukkaiden näkökulma 

Kaupungin hallinnon näkökulma 

Päätöksen- 
teon 
näkökulma 

Valmistelun 
näkökulma 

Alueen ja asukkaiden näkökulma 

Kaupungin hallinnon näkökulma 

Alueen ja 
asukkaiden 
sekä hallinnon 
jännite 

Asia agendalle Valmistelu Päätöksenteko 

Alueellinen kehittämispolku   


