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Osallisuus…

Tommi Laitio (@tommilaitio)

• …on tapa parantaa palvelujen laatua ja 

tehokkuutta.

• …on asukkaille, yhteisöille ja yrityksille.

• …on tapa vahvistaa paikallisylpeyttä.

• …on tapa vahvistaa luottamusta 

edustukselliseen demokratiaan.

• …on kaupungeissa aina ristiriitoja.

• …ei ole sama kuin ”mitä sinä haluat”.

Hyvä elämä on mahdollisuutta käyttää 

taitojaan oman yhteisönsä hyväksi ja elää 

elämää, jota itsellä on syytä arvostaa.
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Lähde:

Demos Helsinki:

Parempi diili (2010)

(Tommi Laitio, 

Roope Mokka, Outi 

Kuittinen, Rami 

Niemi)



Teimme osallisuuden 
periaatteet 
kaupunkilaisten kanssa.

1. Yksilöiden ja yhteisöjen osaaminen ja 

asiantuntijuuden hyödyntäminen

2. Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

3. Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

- Helsingin kaupungin hallintosääntö  

Tommi Laitio (@tommilaitio)



Osallisuus 
käytännössä

6 esimerkkiä
Tommi Laitio (@tommilaitio)



Paikallisylpeys: OmaStadi
Kaupunkilaiset ehdottavat ja äänestävät siitä, mihin kaupunki käyttää 8,8 milj. euroa. 

Tommi Laitio (@tommilaitio)



Yhdenvertaisuus: Job´d
1200 nuorelle ensimmäinen työkokemus, pääosin vanhusten apuna.

Tommi Laitio (@tommilaitio)



Omaehtoisuus: Helsinki-profiili
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Tunnistus Profiili Luvitukset Valtuutukset Viestintä
 Työnkulut asiakkaan 

tunnistamiseksi Helsingin 

kaupungin palveluille

 Asiakkaan heikko ja vahva 

tunnistaminen

 Tunnistautumistavat: 
• Vahva: Suomi.fi

• Heikko: Helsingin kaupungin 

käyttäjätunnus, Google, 

Facebook, Yle-tunnus

 API-rajapintojen 

pääsynhallintatunnisteiden 

(access token) generointi

Tunnistus UI

 Asiakkaan käyttöliittymä 

tunnistautumiseen

 Asiakas voi tunnistautua eri 

tavoilla Helsingin kaupungin 

palveluihin

Asiakkaan toiminnot UI

 Asiakkaan perustietojen tallennus 

ja hallinta kaupungin palvelujen 

käytettäväksi

• Henkilötiedot

• Yhteystiedot

• Toiveet viestintäkanavista

• Mielenkiinnonkohteet

 Linkitystiedot liitettyihin palveluihin 

ja rinnakkaisiin identiteettihin

 Lähtötiedot päätöksenteko-

moottorille joka kohdentaa 

asiakkaalle kaupungin palveluita 

relevantin tiedon perusteella

 Luvituksien tallennus ja 

hallinta kattaen:

• Luvitukset Helsinkiprofiiliin 

tallennettujen tietojen 

käyttöön

• Luvitukset palvelukohtaisiin 

järjestelmiin tallennettujen 

tietojen käyttöön

 Luvituksiin liittyvien kuvaavien 

tekstien tallennus ja hallinta

 Suomi.fi –valtuutuksien 

välittäminen Helsingin 

palveluille 

• Asiakkaiden väliset 

valtuutukset

• Yhteisöjä edustavien 

henkilöiden valtuutukset

 Email- ja SMS-

viestintäkyvykkyydet kaupungin 

palveluille

 Viestien reititys haluttuun 

kanavaan 

 Helsinkiprofiilin profiilitiedoissa 

viestintäpreferenssit ja niiden 

ylläpito

 Helsinkiprofiilin oma ja/tai 

Suomi.fi postilaatikko 

käytettäväksi yhtenä 

viestintäkanavana

 Asiakkaan käyttöliittymä Helsinki-profiilin toiminnallisuuksien hallintaan

 Asiakas voi katsella, luoda, 

muokata sekä poistaa profiiliin 

tallennettuja tietoja

 Asiakas voi katsella, luoda, 

muokata sekä poistaa 

luvituksiaan Helsinki-profiiliin 

tai palveluihin tallennetun 

tiedon käyttöön

Käyttölokitus

 Lokitietojen tallennus

• Asiakkaan käyttämistä 

palveluista

• Luvitustietoja hakeneista 

palveluista

• Asiakkaan tunnistautumisista

Helsinkiprofiiliin

 Asiakas voi katsella historiaa 

käyttämistään palveluista 

sekä palveluiden hakemasta 

profiilitiedosta, luvituksista ja 

valtuutuksista

Postilaatikko UI

 Asiakkaan käyttöliittymä 

postilaatikkoon

 Käytettävissä vahvasti tai 

kevyesti tunnistautuneena 

näyttäen sisältöä 

tunnistautumistason mukaisesti

Rajapintojen kautta tapahtuvat toiminnallisuudet
Palvelulta pyyntö 

tunnistaa asiakas

Tunnistetun asiakkaan 

identiteetti palvelulle

Palvelulta pyyntö hakea 

profiilitietoja

Profiilitiedot palvelulle

Palvelu tarkastaa 

luvituksen tietojen 

käyttöön

Helsinkiprofiili 

palauttaa tiedot 

luvituksesta

Palvelu tekee tarkistuspyynnön 

asiakkaan valtuutuksista 

Helsinki-profiilille

Helsinkiprofiili tarkistaa 

valtuutukset Suomi.fi:stä ja 

palauttaa vastauksen palvelulle

-

-

Palvelusta lähetetty viesti 

Helsinkiprofiilin 

reititettäväksi

Helsinkiprofiilin ja/tai 

Suomi.fi:n postilaatikosta 

lähetetyt viestit 

palveluihin

Helsingin kaupungin palvelut

= 2020 aikana toteutettavat toiminnallisuudet



Palvelukehitys: Kaupunkilaisprofiilit
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Välittäjät: Stadiluotsit
Kaupungin työntekijöitä, joiden tehtävä on edistää asukkaiden asioita.
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Yhteistyö: Helsinki-apu
67 902 puhelua ja 3662 ruokakassia  ikääntyneille koronakriisissä 

kaupungin, kirkon, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä. 11



Jos jokainen käyttää yhteistä vain oman hyödyn lähtökohdista, 
syntyy yhteisoman tragedia eli resurssit loppuvat.
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Hiihtäjä Helsingin Paloheinässä



Ristiriidat ja erimielisyys kuuluvat kansanvaltaiseen järjestelmään.
Osallisuuden mittari on reilu prosessi ja kuulluksi tuleminen, ei samanmielisyys.
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Havainnekuva Kontulan suunnittelukilpailun voittajaehdotuksesta

Vaellus (Opus)


