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Aikakauden tapahtumien tulkintaa ja ajan hengen määrittelyä 



Suuret muutokset ”osallisuuden” viitekehyksessä 

Valtuustostrategia 2009-2012 

Demokratiaryhmä 

Demokratia- 
pilottihaku 
syyskuu 2012 

Smart City-ajattelu  

Teknologia- 
vetoista 

6Aika  
(Hki, Espoo, Vantaa,  
Turku, Tampere ja Oulu) 

Yleiskaavan 
visio 

Yleiskaavan 
luonnos 

Yleiskaava- 
ehdotus 

Yleiskaavan 
osallisuuden 
startti 26.11.2012 

Esikaupunkien 
renessanssit 
päättyy 2011 

Talous ja innovaatiotoiminnan kehittäminen Kalasataman, Living Lab 

Forum Virium 

Open data 

Joukkoistaminen 

Digitalisaatio 

Big data 

Deliberatiivisen 
demokratian tutkimus- 
ja kehittämispäivä 
28.10.2015 
- Portlandin malli 
- Laurel Singer 
- Kalasatama 
- Innovaatiopuhe 

Hackathonit 
Slush-tapahtumat 

* * * * * 
Helkan yleiskaavaseminaarit 

Demokratia- 
pilottien 
raportointi 

Demokratia- 
pilotit 10 kpl 

Miten 
eteenpäin? 

Mikko Kosonen, Sitra 
Net/Fujitsu 2/2015 
1 Kohtaaminen, 
2 Kokeileminen 
3 Levittäminen 

A) UUDEN TALOUDEN LUOMINEN 

B) DEMOKRATIA JA OSALLISUUS 

C) MAANKÄYTTÖ 

39 kpl 



Koalitiot 

Helsingin mallin hankealueiden vertailua vaihdannan näkökulmasta 

Selittävänä teoriana käytetään 
sosiaalista pääomaa 

Pitäisikö 
Putnamin Italian 
hypoteesi todentaa 
uudelleen Hgin mallin 
pilottialueilla? 

Kulttuurikeskus 

4 pilottialuetta 
Jakomäki, Kaarela, 
Maunula ja Vuosaari 



Helkan hanke Kehittäjäverkostoista innovaatioalustoiksi 

Haku pilottialueeksi 

Uudenmaan 
liiton  
rahoitushaku 
päättyi 31.8.2015 
 

Valinta 

Sparraus, ideoiden kehittely ja  
verkottaminen 

Rahoittajat ja rahoitushaku 

Uusi tulkinta 
alueiden 
yhteistyölle 

Mobilisaatio alueilla 

Valitaan kolme innovaatiotoiminan 
kannalta parasta aluetta 

Arviointia tehdään koko ajan 

Väliseminaarit 

Loppu- 
raportti 
ja seuraava 
oppimis- 
sykli alkaa 

* * * * * 



Tapahtuma Uskomukset 

Kognitiivinen dissonanssi ja yksilön kytkeytyminen 

Osaaminen 

Positiivinen rooli 
verkostossa 



Roolit kehittäjäverkostoissa 
Kehittämisprosesseissa on tarjolla erilaisia rooleja. Rooli -käsite  
yhdistää tehtävän, osaamisen ja intressin.  

toimija 

narri 

mestari 

haltija 

velho 

profeetta 

tietäjä 

kulutuksella 
vaikuttaja 

mielipiteellä 
vaikuttaja 

Ulkopuolinen innovaattori,  
jonka missiona on pilotoida  
uutta ideaa. 

Päättäjä, päättää  
organisaation (esim. taloyhtiön)  
kytkeytymisestä prosessiin. 

Saa muutosprosessin  
liikkeelle. Omaa strategista 
kyvykkyyttä eli kyvyn 
toimia oikea-aikaisesti. 

Kyky abstraktiin ajatteluun,  
suunnittelee tulevaisuutta. 
Tietäjällä on tiettyyn alaan  
liittyvää korkean tason tietämystä 

Sosiaalisesti lahjakas henkilö,  
joka kytkee uusia ihmisiä  
mukaan kehittämisprosessiin. 

Omaa erityistaitoa 
kuten taittaa lehteä tai 
tekee kotisivuja. 

Vapaaehtoinen, joka tekee  
välttämätöntä työtä, joka  
ei kuitenkaan edellytä  
erityisosaamista. 

Henkilö, joka ilmaisee julkisesti  
mielipiteensä kokouksessa,  
netissä, lehdessä, kyselyssä. 

Vaikuttaa asuinalueen kehitykseen  
kulutuspäätöksillä. Valinnoilla kuluttaja  
voi edistää alueen kehittymistä. 
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Seuraavan kerran näemme KaKen glögitilaisuudessa 
to 17.12.2015. Paikka täsmentyy myöhemmin. 
 
Silloin tiedetään enemmän Helkan ”Kehittäjäverkostoista 
innovaatioalustoiksi” –hankkeen käynnistymisestä ja 
hausta. Näkemisiin ja kohtaamisiin! 
 
 
 
 
Ps. Minkä roolin sinä valitsit? 
 


