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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Vuorovaikutus hallinnon sisällä. Miten tapahtuu? 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Vuorovaikutus hallinnon ja asukkaiden välillä Miten tapahtuu? 

Liikekeskustat 
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liikuntapaikat 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Vuorovaikutus asukkaiden välillä. Miten tapahtuu? 
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Ulkoilu- ja 
liikuntapaikat 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Vuorovaikutus hallinnon ja asukkaiden välillä Miten tapahtuu? 
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Sivu 5 

Makrotaso 

Mesotaso 

Kaupunginosa 

Mikrotaso 

Kuinka 
paikallista 
kaupungin 
organisoima 
osallisuus 
voi olla ? 

Sosiaaliasema 



Keskushallinto 

Kaupunki- 
ympäristön 
toimiala 
 
- Liikenne 
- Kaavoitus 
- Yleiset alueet 

Kasvatuksen 
ja koulutuksen 
toimiala 
 
- varhaiskasvatus 
- koulut 
- lukiot ja am- 
mattikoulutus 

 

Kulttuurin 
ja vapaa-ajan  
toimiala 
 
- kirjastot 
- liikunta 
- kulttuuri 

Sosiaali- 
ja terveys- 
toimiala 
 
- päivystys 
- terveysasemat 
-  sosiaaliasemat 

Päiväkodit 

Ala-asteet 

Lukiot 

Nuorisotalo 

Kirjasto 

Uimahalli 

Kaupungin- 
teatteri 

Päivystys- 
sairaala 

Terveysasema 

Asuminen 

Lähikaupat 

Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Vuorovaikutus hallinnon ja asukkaiden välillä Miten tapahtuu? 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Entä muut hallinnon toimijat? 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Entä muut hallinnon toimijat ja yritykset? 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Mikä on paikallisen organisoitumisen rooli? 
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Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
Tarvitaanko kaupungin ulkopuolisia välittäjäorganisaatioita? 

Liikekeskustat 

Ulkoilu- ja 
liikuntapaikat 

Sivu 10 

Makrotaso 

Mesotaso 

Kaupunginosa 

Mikrotaso 

Sosiaaliasema 

Vertikaalisen 
kaupunginosat  
tavoittavien verkostojen  
ja kommunikaatio- 
rakenteen rooli ja  
merkitys 



Keskushallinto 

Kaupunki- 
ympäristön 
toimiala 
 
- Liikenne 
- Kaavoitus 
- Yleiset alueet 

Kasvatuksen 
ja koulutuksen 
toimiala 
 
- varhaiskasvatus 
- koulut 
- lukiot ja am- 
mattikoulutus 

 

Kulttuurin 
ja vapaa-ajan  
toimiala 
 
- kirjastot 
- liikunta 
- kulttuuri 

Sosiaali- 
ja terveys- 
toimiala 
 
- päivystys 
- terveysasemat 
-  sosiaaliasemat 

Päiväkodit 

Ala-asteet 

Lukiot 

Nuorisotalo 

Kirjasto 

Uimahalli 

Kaupungin- 
teatteri 

Päivystys- 
sairaala 

Terveysasema 

Asuminen 

Lähikaupat 

Osallisuuden pelikenttä: Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta? 
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