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Toteuttajat

• Helsingin kaupunki
• Kanslia, Osallisuus- ja neuvonta yksikkö

• Kaupunkiympäristön toimiala

• Yhteistyötä Cultura-säätiön ja muiden järjestöjen kanssa

• Ympäristöministeriö, Kestävä kaupunki – ohjelma
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Hankkeen idea

• Hallintosääntöön kirjatut osallisuuden periaatteet:
• yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 

hyödyntäminen, 

• omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 

• yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen
➢Tunnistettu haasteellisimmaksi

• Helsinkiläisistä 16 % puhuu äidinkielenään muuta kuin kotimaisia 

kieliä ja määrä on kasvussa.

• Venäjänkieliset suurin kieliryhmä, 2,9% (18 506)

• Vieraskieliset selkeästi aliedustettu ryhmä esim. kaupunkiympäristön 

toimialan vuorovaikutustilaisuuksissa.
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Kohderyhmät

• Helsinkiläiset, joiden äidinkieli on venäjä, sekä venäjänkieliset 

pääkaupunkiseutulaiset, jotka käyttävät Helsingin kaupungin 

palveluita. 

• Osana työtä toteutetaan myös muiden vieraskielisten osallistumisen 

edistämisestä kaupunkisuunnitteluhankkeissa.
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Tavoite ja visio 1/2

• Tiedottaa venäjänkielisiä suomalaisista ja helsinkiläisistä suoran 

osallistumisen tavoista sekä aktivoida osallistumaan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. 

• Aktivoida venäjänkielisiä toimijoiksi osallistuvassa budjetoinnissa: 

voivat itsenäisesti vetää työpajoja ja yhteiskehittämisen tilaisuuksia.

• Antaa mahdollisuus kaikille Helsingissä asuvilla vaikuttaa omaan 

elinympäristöönsä ja kokea kuulumisen tunnetta kotipaikkaansa.
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Tavoite & visio 2/2

• Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstöllä on paremmat valmiudet 

ja työkalut vieraskielisten osallistumisen tukemiseksi 

• Lopputuloksen tavoitellaan luottamuksen vahvistumista sekä 

osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tunteen kasvamista.

• Kaupungin kehittämiseen osallistuu yhä enemmän myös taustaltaan 

venäjänkielisiä asukkaita. 

• Laajasti tarkasteltuna kaupungin, yhteistyökumppanien ja asukkaiden 

ymmärrys yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen ja 

vaikuttamiseen vaikuttavista tekijöistä kasvaa. 
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Vaikuttavuus

• BIBU-hankkeen väliraportissa osallistuvasta budjetoinnista todetaan, 

että osallisuushankkeet tavoittavat vain huonosti muita kuin niitä 

asukkaita, joiden osallisuutta ei itse asiassa olisi edes tarpeen tukea. 

• Hankkeen uutuusarvo kohdistuu vahvemmin osallistuvan 

budjetoinnin prosessin jalkauttamiseen venäjänkielisten asukkaiden 

piiriin.

• Hankkeen loppuraporttiin tuotetaan kooste hyviksi havaituista 

osallistamisen tavoista.

• Kaupunkiympäristön toimialan hankkeessa luodaan malli, jota voi 

hyödyntää erilaisissa kaupunkisuunnitteluprosesseissa, sekä 

Helsingissä että muualla Suomessa. 
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Täydentää Helsingin strategista 
osallisuustyötä

• 1.6.2017 voimaan tullut osallisuus- ja vuorovaikutusmalli väliarvioitu 

kertaalleen strategiakaudella

• 5/2020 mennessä mallin toinen arvio, BIBU hankkeen loppuraportti ja 

Tampereen yliopiston tutkimus Helsingin johtamisjärjestelmän 

uudistuksesta sisältäen myös osallisuus- ja vuorovaikutusmallin 

arvioinnin
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Hankkeen yhteystiedot

• Hankkeen johto kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta –

yksikössä

Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö

johanna.m.seppala@hel.fi

• Projektisuunnittelija 
Annika Kabata

annika.kabata@hel.fi
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