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Kaupunki on kaikkia varten. 

Kaupunkia rakennetaan yhdessä.

Toimivuus rakentuu tasa-arvolle, 

yhdenvertaisuudelle, vahvalle 

sosiaaliselle koheesiolle ja 

avoimelle osallistavalle 

toimintatavalle. 

Helsinki on asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki.

Toimivaa kaupunkia 

rakennetaan 

luottamuksen varaan.

Avoin, 

osallistava ja

omintakeinen 

kulttuurimme 

synnyttää 

jatkuvasti uutta ja 

odottamatonta. 

…avoimen datan esimerkilliseen 

hyödyntämiseen sekä designin 

kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen 

luovat edellytyksiä niin virikkeelliseen 

arkeen kuin merkityksellisten ratkaisujen 

hakemiseen globaaleihin haasteisiin.

Kaupunkilaisten ja yritysten luomat jakamistalouden uudet 

toimintamallit monimuotoistavat kaupunkia yhteisöllisesti ja 

taloudellisesti.

Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on kaupungin 

tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita.

Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja 

mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia

kansalaisjärjestöjen ja kaikkien kaupungin kehittämisestä ja 

elävöittämisestä kiinnostuneiden kanssa.

Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa 

kevennetään. Helsinki on ensisijaisesti paikka ja yhteisö, ei virkakoneisto. 

Kaupunki on omaleimaisten kaupunginosiensa summa, asukkaidensa, 

yrittäjiensä ja vierailijoidensa muodostama urbaanisti yhteisöllinen 

kokonaisuus.

Helsinki vahvistaa asemaansa 

osallisuuden ja avoimuuden 

kansainvälisenä edelläkävijänä.

Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen 

avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Helsinki on maailman johtava 

kaupunki julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä.

…modernit osallisuuskäytännöt parantavat väestöryhmien 

välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua. 

Kaupunki edesauttaa dialogia sekä aktivoi heikommassa asemassa olevia 

osallistumaan. Asiakas on aina osallinen omassa palvelussaan.

Kaupunki varmistaa tuoreen organisaatiomuutoksen tavoitteiden, erityisesti 

asukaslähtöisyyden, osallisuuden ja kustannustehokkuuden toteutumisen sekä 

kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden paranemisen. 

Kehitetään avoimuutta ja osallisuutta 

koko kaupunkikonsernissa.

Helsinki kehittää yhteen sovitettuja, 

vaikuttavia ja ihmiskasvoisia 

palveluja yhdessä kaupunkilaisten 

kanssa. 

Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen 

asiointi mahdollisimman laajasti ja kerätään 

systemaattisesti palautetta sähköisesti.

Helsingissä rakennetaan monipuolisia ja 

elinvoimaisia kaupunginosia kasvattamalla 

asukkaiden vaikutusvaltaa 

elinympäristönsä asioihin. 

Helsinki tukee asukkaiden ja 

yhteisöjen alueellista

oma-aloitteisuutta ja yhteistoimintaa. 
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Asiakaspalautteiden määrät 2020

• Kaupungin palautejärjestelmän laadullisia palautteita 5800 kappaletta

• Pikapalautteita 74 000 palautetta. Laitteet pois käytöstä 16.3.2020 alkaen 

koronapandemian takia 

• Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot 1812 kappaletta

• Sosiaalisen raportoinnin raportit

• Kokemusasiantuntijoita 24 palvelussa (erityisesti psykiatria- ja päihdepalvelut)

• Soten sosiaalisen median tilit

• Kantelut ja muistutukset n. 700/v

• Asiakasraateja säännöllisesti 19

• Kyselyt: THL:n kansallinen asiakastyytyväisyyskysely terveysasemilla

ja suun terveydenhoidossa

• Lisäksi palveluilla omia kyselyitä
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Mitä tutkittiin v.2020? Millä menetelmillä? Ketkä osallistuivat? Mitä sitten tehtiin?

Haagan terveys- ja 

hyvinvointikeskus ja perhekeskus, 

tulevaisuuden tarveselvitys ja 
tulevaisuusmuotoilu

Kysely: Crowst –mobiiliyhteisö

Internet-kysely: Kerrokantasi

Asukastyöpaja (2)
Henkilökunnan työpaja (2)

352 vastaajaa, eniten 25 –

34-vuotiaita.
Kerrokantasi 149 vastaajaa

Tietoja liitettiin 

tarvesuunnitelmaan ja niitä 

käytetään toiminnan ja tilojen 
suunnittelussa

Terveysasemien palveluhankinta 

(ulkoistus).

Kuntalaisten mielipiteet hankinnasta 
ja palveluista

Kysely: Crowst

Kysely: Questback (su/ru)
Ikääntyneiden haastattelut

400 vastaajaa

618 vastaajaa
41 haastattelua

Tiedote sote uutiskirjeeseen ja 

intraan. Juttu Helsinki-lehteen. 
Ohjausryhmä hyödyntää tietoja.

Meilahden suu- ja hammaskeskus:

Kuntalaisten mielipiteet uuteen 

suunnitelmaan ja toimintamalliin sekä 
toimipisteen nimeen

Kysely: Crowst

Kysely: Kalasataman 

verkkopanelistit
Henkilöstökyselyt

300 vastaaja Tulokset käytetään toimintamallin 
kehitykseen ja opasteisiin

Myllypuron terveys- ja 

hyvinvointikeskus

Kuntalaisten odotukset uusille tiloille 

ja palveluille sekä lähipalvelupisteen 
sijainnille 

Kysely: Harava – kysely 

internetissä ja lomakkeilla (su/ru)

Aikaisemmat asukastilaisuuksien 
materiaalit

416 vastausta netistä, 
23 lomakkeilla.

Alueen asukkaille lähetettiin

vastauksia kysymyksiin 
tiedotteessa.

Suun terveyden palvelusetelille 

uusi nimi, kuntalaisten

ideointitutkimus

Kysely: Crowst 300 vastausta

Kampin perhekeskus

Kuntalaisten odotukset ja toiveet 

palvelulle, digitalisaatiolle ja 

perhekahvilatoimintaan

Kysely: Crowst 500 vastausta, 

alaikäraja 15v

Asukastilaisuudet työn alla 
(kevät 2021?)

Juttu intraan ja sote-

uutiskirjeeseen, tulokset 

kehittämistyön tueksi. Jatkossa 

asiakasyhteisön perustaminen 
perhekahvilatoimintaan.



Case: Haagan terveys- ja hyvinvointikeskus ja 
perhekeskus, kyselytutkimus mobiiliyhteisölle
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Case: Aito välittäjä 
Kalasataman 
psykiatriapalvelussa
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Kiitos!


