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Osallisuus

”Neutraali yleiskäsite erilaisille kuulumisen muodoille ja 
kattaa hyvinkin erilaiset aktiivisen ja passiivisen 
mukana olemisen tavat ja muodot.”

Siisiäinen, M. (2010). Osallistumisen ongelma. Kansalaisyhteiskunta 1, 8-40.

”Osallistumisen tärkeimpänä motivoivana 
voimana toimii intressi.”

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kapea vs lavea



Suomi - osallisuuden ja joukkoistamisen kärkimaa

Kuntalaki 2015

Oodi – maailman paras julkinen 
kirjasto 2019

2,000+ ideaa kaupunkilaisilta

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Government programme



Osallistuva budjetointi 
Suomessa ja maailmalla

Lähteet: Participedia
& Nyroos, 2019

3000+
OSBUa

30+ OSBUa



Mitä yleensä tavoitellaan

Uusi tieto
• Asukkaiden tarpeiden ja paikallisten 

haasteiden tunnistaminen 

• Kansalaisten tietoisuuden ja ymmärryksen 
lisääminen kuntapäätöksenteosta

Ratkaisut ja innovaatiot
• Hankeideoiden yhteiskehittäminen

• Hallinnon tehostaminen ja säästökohteiden tunnistaminen

• Yhteistyön, ymmärryksen ja dialogin vahvistaminen

Demokratia
• Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien 

vahvistaminen

• Yhdenvertaisuuden edistäminen

• Hallinnon uudistaminen ja hajauttaminen





HAASTEET

”Helsingin osallistuvan budjetoinnin 
mallista uhkaa tulla demokratian 
irvikuva”
”… tasavertaisuus toteutuu huonosti.”

”…asukkaan toiveet muokkautuvat tai suorastaan vesittyvät virkamiesten kanssa 
tehtävän ’yhteiskehittämisen’ aikana.”

”Esityksessä korostuu pormestarin rooli äänestykseen edenneiden hankkeiden 
sinetöijänä. Tämä kohta jo yksinään vesittää budjetoinnin ’osallistavuuden’ ja 
suoran demokratian…”

- Eeva Luhtakallio ja Emilia 
Palonen, HS 8.10.2018



Tarvitaanko vielä arviointiakin…?

Perusteita

• Vain arvioinnin avulla pystytään todentamaan hyödyt ja kustannukset
• Arviointi auttaa tunnistamaan kehitystarpeita
• Tukee osallisuustoiminnan relevanssia ja laatua
• Kommunikointi ja vastuuvelvollisuus kuntalaisia ja sidosryhmiä kohtaan
• Kun osallisuustoimintaa skaalataan, arviointi tukee osaamisen kehittymistä
• Kun osallisuustoiminta ammattimaistuu, arviointi valtavirtaistuu



Arvioinnin suunnittelupolku

Arvioinnin tarkoitus Mitä arvioidaan? 
Kysymykset

Miten arvioidaan? 
Metodologia

Data ja 
tiedonkeruu

Kvali vai Kvanti
Datan analysointi

Tulosten
hyödyntäminen

osallisuushankeen
parantamiseksi



Arvioinnin 
vaiheet







Esimerkki: OmaStadin arvioinnin painopisteet



Osallisuuden 
tutkakuva



Yhteisluomisen tutkan käyttö

● Kunta tai osallisuustoimintaa järjestävä organisaatio voivat luoda 
kokonaisvaltaisen arvion sen nykyisistä vahvuuksista ja 
kehittämistarpeista. 

● Tutkakuva mahdollistaa vertailun sekä saman toimijan kehitykseen 
eri aikoina että muihin toimijoihin, jotka ovat toteuttaneet 
vastaavan arvion. 

● Itsearviointina tai arvioitsijan tuella, jolloin saatavilla on myös tietoa 
ja opastusta eteen tulevien haasteiden ratkaisuun. 



Kiitos huomiostanne!

Yhteystiedot
Sähköposti: mikko.rask@helsinki.fi

Twitter: @MikkoRask

mailto:mikko.rask@helsinki.fi
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