OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa
budjetointia. Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa
kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoita voi
jättää osoitteeseen omastadi.hel.fi. Ideoista kehitetään
yhdessä toteutuskelpoisia ehdotuksia. Myöhemmin
helsinkiläiset äänestävät näistä ehdotuksista. Kaupunki
toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.
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Ideat

Äänestys

Miten sinä parantaisit
kaupunkia? Jätä
ideasi omastadi.hel.fi
-verkkosivulle.

OmaStadi
Unelmien Helsinki
tehdään yhdessä.

Peli osallistuvan
budjetoinnin
ideoiden
tekemiseen

Äänestä ehdotuksista
omastadi.hel.fiverkkosivulla.
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Yhteiskehittäminen

Toteutus

Työpajoissa ideoista muokataan
ehdotuksia. Seuraa suunnittelua
omastadi.hel.fi -verkkosivulla.

Kaupunki toteuttaa
eniten ääniä saaneet
ehdotukset.

OmaStadi-peli
OmaStadi-pelin avulla tehdään ideoita osallistuvaan
budjetointiin.
Miten peliä pelataan?
Pelissä on viisi vaihetta, jotka käydään järjestyksessä
lävitse. Pelin kesto on noin 60-90 minuuttia. Peli sujuu
parhaiten 3-5 pelaajalla.
Mitä pelaamiseen tarvitaan?
Peli sisältää kortteja ja ohjeet. Pelaamiseen tarvitaan
kyniä ja paperia. Lisäksi tarvitaan älylaite idean
jättämistä varten omastadi.hel.fi sivustolle
Mitä pelin jälkeen tapahtuu?
Ideoinnin päättymisen jälkeen kaupungin asiantuntijat
arvioivat, ovatko ideat kriteerien mukaisia. Kaikista
hyväksytyistä ideoista kehitetään myöhemmin yhdessä
toteutuskelpoisia ehdotuksia äänestystä varten.
Pelin valmistelu
1. Asettakaa kortit pöydälle ja lajitelkaa kortit
korttityyppien mukaisiin pinoihin. Jakakaa jokaiselle
osallistujalle kynä ja paperia.
2. Valitkaa pelin ohjaaja. Ohjaaja vastaa pelin
etenemisestä ohjeita seuraten ja pitää huolta
ajankulusta.
3. Tutustukaa tämän sivun kääntöpuolelta OmaStadiin
4. Tutustukaa kriteerit-kortteihin, jotta tiedätte millaiset
ideat sopivat OmaStadiin.
5. Muistakaa pelin henki. Jokaisella tiimin jäsenellä
on annettavaa peliin, joten rohkaiskaa kaikkia
osallistumaan.
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Millaista
Helsinkiä
haluamme
rakentaa?
Aika: 5–10 min
Tarvittavat kortit:
• Alueet-kortit
• Teemat-kortit
Valitkaa yhdessä
1–2 teemaa, joiden
edistämiseen haluatte
keskittyä. Valitkaa lisäksi
yksi alue, johon ideanne
voisi sijoittua.

Peliohjeet

2
Ratkaistavat
ongelmat
Aika: 5–10 min
Kukin pelaaja kirjaa
ensin itsenäisesti lapuille
ongelmia, jotka liittyvät
valittuun teemaan.
Käykää kirjatut ongelmat
yhdessä läpi.
Valitkaa yksi ongelma,
jonka haluaisitte ratkaista.
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Ideointi

Idean valinta

Idean viimeistely

Aika: 20–30 min

Aika: 5–10 min

Aika: 20–30 min

Kukin pelaaja kirjaa ensin
itsenäisesti lapuille
ratkaisuideoita valittuun
ongelmaan.

Tarvittavat kortit:
• Kriteerit-kortit

Tarvittavat kortit:
• Kaupunkilaiset-kortit

Ottakaa esiin kriteerit
- kortit ja tarkistakaa
sopivatko kehittämänne
ideat OmaStadin
kriteereihin.

Ottakaa esiin kaupunkilaiskortit. Miettikää, miten
ideaa pitäisi kehittää, jotta se sopisi kortissa esitellylle
kaupunkilaiselle.

Käykää kirjatut ideat
yhdessä läpi.
Yhdistäkää
samankaltaisia ideoita.
Keskustelkaa ideoista ja
parannelkaa niitä.

Vinkkejä työskentelyyn:

Valitkaa 1–3
toteuttamiskelpoista
ideaa.
Vinkkejä työskentelyyn:

Jos ongelman
valitseminen yhdessä on
hankalaa, voitte valita sen
äänestämällä.

Tutustukaa muiden
jättämiin ideoihin
osoitteessa omastadi.hel.
fi. Samanlaisia ideoita ei
kannata jättää.
Peliohjeet

Viimeistelkää ideanne kirjaamalla ylös:
• Idean nimi
• Alue ja teema (alateema)
• Ongelma, jonka idea ratkaisee
• Lyhyt kuvaus ideasta, josta käy ilmi, mitä
konkreettisia asioita toivoisitte kaupungin tekevän.
Kirjatkaa lopuksi idea omastadi.hel.fi alustalle.

Peliohjeet

