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Kestävä kaupunki -ohjelma kuntien tukena
SYKE kehittänyt kaupunkien ja kuntien kanssa tukea niiden osallisuustyöhön 
2019-2020 osana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa 

• Saa kuulua! -julkaisu ja videot
• Osallisuussparraus kunnille
• Virtuaalikortteli-keskustelualustalla Osallisuus ja yhteisöllisyys -ryhmä



kestavakaupunki.fi/osallisuus



• Inspiraatiota, uusia ajatuksia, välineitä, esimerkkejä, vinkkejä osallisuustyöhön
• Suunnattu erityisesti kuntien viranhaltijoille, mutta julkaisua voivat hyödyntää 

myös kansalaistoimijat, järjestöt ja yritykset 
• YM, Suomen ympäristökeskus, Et May Oy yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

Saa kuulua! - Tukipuu osallisuustyöhön



• Kaksi avointa Erätauko-keskustelua kuntien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kanssa

• Keskustelu Kestävä kaupunki -ohjelman sosiaalisten kestävyyden kokeilujen 
kanssa 

• Palaute Virtuaalikortteli-alustalla ja Google Slides-dokumentissa
• Hyödynnetty tutkimustietoa
• 16 osallisuustarinaa osallisuussparraukseen osallistuneista kunnista
• Koululaisten tulkinnat oivalluksista 
• Videot 

Saa kuulua! – Näin se syntyi







Käsitteiden selkeytystä



Kuva 10. Jokainen aie 
osallisuuden edistämiseksi 
opet taa! 

Tavoit teen aset tamisen 
jälkeen pistetään hihat  
heilumaan, arvioidaan miten 
kaikki meni ja todennetaan 
tapahtunut  muutos jot ta 
uudessa aikomuksessa 
huomioidaan kaikki opit  
aiemmasta. Kuvalähde 
Solveig Zophoniasdott irin 
esityksestä Orchest rat ing 
Ecosystems for Systems 
Change, Climate KI C
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Kuva 2a. 
Yhteiskunnan ja yksilön kolmiot . 
Millaisista asioista osallisuuden 
tulisi syntyä? Mitä odotuksia 
ihmisillä on omalle osallisuudel-
leen ja hyvinvoinnilleen? Millaisia 
odotuksia yhteiskunta aset taa 
– mikä on “osallisuuden normi”? 

I hmisen omat  ja 
yhteiskunnan odotukset  
hänen osallisuudestaan 

ovat  tasapainossa 

Yhteiskunnan näkökulmasta 
ihmisen osallisuus toteutuu hyvin, mut ta 

hän itse kokee osallisuusvajet ta

I hminen kokee vahvaa osallisuut ta, 
mut ta yhteiskunnan näkökulmasta saatetaan 

puhua osallisuusvajeesta
2 2

12 oivallusta osallisuudesta 

• Oivallus + välineet + tapausesimerkit + 
vinkkejä

• Visuaalisia välineitä ajattelun ja 
keskustelujen tueksi



Ajatteluapua menetelmien valintaan 



16 tapaustarinaa osallisuuden edistämisestä



Osallisuussparraukseen 
osallistuneet kunnat
Enontekiö
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Iisalmi
Kaarina
Kauhajoki
Kirkkonummi
Koski Tl
Lahti
Lempäälä
Oulu
Parainen
Tampere
Uusikaupunki
Vantaa





Tervetuloa mukaan tekemään Saa kuulua! –
julkaisusta vieläkin parempi! 
• Pdf-julkaisu saatavilla pian, mutta 

julkaisu elää ja kehittyy Google Slides-
dokumenttina edelleen – kommentit, 
ehdotukset edelleen tervetulleita! 

Kestavakaupunki.fi/osallisuus

• Tervetuloa jatkamaan keskustelua 
osallisuudesta Virtuaalikorttelissa, 
ryhmässä Osallisuus ja yhteisöllisyys

• Pyydä tunnukset: kestavakaupunki.fi 
Ota yhteyttä  Tunnuspyyntö



KIITOS!

maija.faehnle@ymparisto.fi

Twitter: @maija_f

#kestäväkaupunki
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