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Osallistuva budjetointi 
Helsingissä: OmaStadi

1. Läntinen 613 210 €
2. Pohjoinen 241 860 €
3. Koillinen 559 680 €
4. Itäinen 639 650 €
5. Kaakkoinen 288 390 €
6. Eteläinen 653 250 €
7. Keskinen 519 590 €

8. Koko Helsinki 880 000 €
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2018-2019: 
4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen* 

*v. 2020-2021: 8,8 miljoonaa



OmaStadi 2018-2019

 800 ehdottajaa
 n. 1300 ehdotusta
 839 mahdollista ehdotusta

 8 OmaStadi Raksaa
 800 kaupunkilaista
 200 asiantuntijaa

 296 suunnitelmaa
äänestykseen

15.11.- 9.12.2018

9.12.2018-31.1.2019
1.2.-12.4.2019 15.4.- 30.6.2019

1.- 31.10.2019



Mitä osallistuvalla budjetoinnilla 
tavoitellaan?
Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntäminen
• Kaupunkilaisten ideat kaupungin ja alueiden kehittämiseen
• Kaupungin ymmärrys kaupunkilaisten tarpeista kasvaa
• Kaupunkilaisten ymmärrys kaupungin toiminnasta lisääntyy

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen
• Konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön
• Stadiluotsit jalkautuvat alueille, yhteistyö kaupungin eri 

palveluiden ja kansalaistoimijoiden kanssa
• Tavoitteena matala osallistumisen kynnys

Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
• Kaupunkilaiset eivät vain palautteen antajia, vaan aktiivisia 

kaupungin tekijöitä (vaikka hankkeet toteuttaakin kaupunki)



Ideointityöpajoja ja alueellisia peli-iltoja
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• Jo ideointivaiheessa tavoitteena, että ihmiset pohtisivat yhdessä alueen kehittämistarpeita
• Tukena OmaStadi-ideointipeli
• Järjestettiin alueellisia ”peli-iltoja” yhteisen ideoinnin paikoiksi
• Lisäksi ideoitiin esimerkiksi palvelukeskuksissa, kouluissa, leikkipuistoissa, järjestöjen tapaamisissa, kirjastoissa, 

asukastaloilla, D-asemilla, vanhempainilloissa, baarissa.
• Ideoita saatiin yhteensä lähes 1 300



Yhteiskehittäminen eli OmaStadi Raksat

Seitsemään alueelliseen 
ja yhteen koko 

kaupunkia koskevaan 
yhteiskehittämisen 
työpajaan osallistui 

noin 600 kaupunkilaista 
ja 200 kaupungin 

työntekijää.

”Oli ihan tunne, että sain 
olla mukana ja että minua 

kuunneltiin, jopa kehuttiin.”

”Olin erittäin yllättynyt kuinka 
paljon paikalla oli asiantuntijoita 

ja kuinka innokkaita he olivat 
auttamaan meitä suunnitelmien 

tekemisessä.”
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• Suunnitelmia 
äänestyksessä 236
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• Äänestys lokakuusa 2019
• 49 705 äänestäjää
• Äänestysprosentti 8,6 %
• Alueiden väliset erot 

suuria
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Hankkeita 
toteutetaan 44

Toteutus käynnistyi 
työpajoissa, 

joihin osallistui 
kaupunkilaisia ja 
asiantuntijoita.

Hankkeiden toteutumista voi seurata: omastadi.hel.fi/results
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”Olen asunut Stadissa kohta 10 
vuotta, ja nyt tuli ensimmäisen 

kerran sellainen olo, että olen osa 
tätä kaupunkia, sen yhteisöä ja että 

kuulun tänne.”

” ”Tehkää siitä nykyaikaista ja 
jatkuvaa, innostavaa osallistumista. 

Ei kerran vuodessa tapahtuvaa 
byrokratiaa.”

”Hienoa kun ihmiset voivat 
vaikuttaa ja samalla saadaan 
nostettua lähiöiden profiilia ja 

yhteisöllisyyttä.”

”Demokratiaa parhaimmillaan.”

”Mökin mummo ei varmasti saanut 
ääntään kuuluviin”

”Farssi.”
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Kiitos!
Ella Tanskanen
Stadiluotsi, Pohjois-Helsinki ja Kaarela
ella.tanskanen@hel.fi
Facebook: Ella Stadiluotsi Tanskanen

omastadi.hel.fi

mailto:ella.tanskanen@hel.fi
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