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Stadiluotsityön arki

Helsingin kaupungilla on oma Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jonka 

periaatteet ohjaavat stadiluotsin työtä.

• Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen
• Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
• Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen

Käytännön työni on:

Kohtaamisia alueella

Osallistumista verkostoihin

Yhteistyötä kaikkien toimialojen kanssa

Tiedottamista ja neuvontaa

OmaStadi – osallistavan budjetoinnin eri vaiheisiin osallistumista

Kaupungin osallisuuden prosessien kehittämistä ja arviointia



• OmaStadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia.

• OmaStadissa kaupunkilaiset saavat ideoida, 

suunnitella ja päättää, mihin kaupungin rahaa 

käytetään. Käytössä on 8,8 miljoonaa euroa.

• Tavoitteena on

- vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia,

- edistää yhdenvertaisuutta sekä 

- lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta

• Voit tutustua OmaStadi-sivustolla siihen, millaisia 

hankkeita on nyt toteutuksessa (2020-2023)

• Seuraava kierros käynnistynee ensi vuoden aikana.

OmaStadi –

Unelmien Helsinki 

tehdään yhdessä. 

https://omastadi.hel.fi/


Ideat
Miten sinä parantaisit 
kaupunkia? Jätä ideasi 

omastadi.hel.fi
-verkkosivulle-

Työpajoissa ideoista muokataan 
ehdotuksia. Seuraa suunnittelua 
omastadi.hel.fi -verkkosivulla.

Yhteiskehittäminen

Äänestys
Äänestä 

ehdotuksista 
omastadi.hel.fi-

verkkosivulla.

5.-25.10.2020

Kevät 2021

Syksy 2021

Toteutus
Kaupunki toteuttaa 

eniten ääniä saaneet
ehdotukset.

2022
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Toteutuksessa olevia OmaStadi –
hankkeita Länsi-Helsingissä
Mätäjokilaakson kaupunkipuisto Niittyjä, polkujen kunnostusta, roskiksia, piknik-paikkoja. 

Asukastilaisuus tulossa syyskuussa.

Skeittipaikka Länsi Helsinkiin Etsitty sopivaa maa-aluetta rakentamiseen, nyt suunniteltu 

Munkinpuistoon, asukastilaisuus to 25.8 kl 18, etäkokouslinkki:  https://bit.ly/3plp7Q5

Ison ja Pikku Huopalahden, Talin ja Munkinseudun ulkoilualueet kuntoon Valaistusta, roskiksia ja 

penkkejä kävelyreiteille, kohderyhmänä iäkkäät ja liikuntarajoitteiset. 

Suunnittelu alkaa syyskuussa.

Lännen leikkipuistoihin lapsille leikkivälineitä Suurelta osin toteutunut! Uusia leikkivälineitä 

juhlistetaan syksyn aikana.

Ulkokuntosali (työmatka)pyöräilijöille, Meilahden, Pasilan, Ruskeasuon, Pikku-Huopalahden ja Taka

Töölön kunnon kohottajille Suunnittelu alkaa syksyllä.

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/153?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=m%C3%A4t%C3%A4joki&utf8=%E2%9C%93
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/154?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=skeittipaikka&utf8=%E2%9C%93
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3plp7Q5&data=05%7C01%7Claura.paivapuro%40hel.fi%7Ce7d0eaa246854264c8af08da8033bc56%7C3feb6bc1d7224726966c5b58b64df752%7C1%7C0%7C637963256925261907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gDqs0x7ZIKVwMYqnBfDSDidsyJzHMDICaVwQjLmH858%3D&reserved=0
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/151?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=33&filter%5Bsearch_text%5D=&utf8=%E2%9C%93
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/155?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=33&filter%5Bsearch_text%5D=&utf8=%E2%9C%93
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/152?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=33&filter%5Bsearch_text%5D=&utf8=%E2%9C%93
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Tapoja vaikuttaa Helsingissä

Kattava listaus löytyy täältä! 

• https://osallistu.helsinki/kaupunkilaisille/osallistumistavat/

Osallistu kuulemisiin verkossa 

• https://kerrokantasi.hel.fi/

Anna palautetta, kiitoksia tai kehitysehdotuksia

• https://www.hel.fi/palaute

https://kerrokantasi.hel.fi/
https://kerrokantasi.hel.fi/
https://www.hel.fi/palaute


Kaupunkilaisen oman panoksen 
merkitys asuinalueen turvallisuudessa 

• Naapuruston ja naapureiden tunteminen, tarvittaessa auttaminen. 

”Koronan opit.”

• Aktiivinen kaupunkilaisuus itselle tärkeissä asioissa. Tiedonkulun tuoma 

turvallisuus. Voi olla piipahtamista, palautteen antamista tai pitkäjänteistä 

mukanaoloa.

• Kunnioittavat kohtaamiset. Psykologisen turvallisuuden luominen omissa 

ja yhteisöiden ulostuloissa.

Onko teillä hyviä paikallisia esimerkkejä?
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