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Kaupunkikulttuurin toimiala, Vantaan kaupunki

Osallisuustyö Vantaalla –
alueellisen osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen edistäminen



OSALLISUUS OSANA 
KAUPUNGIN 
TAVOITTEITA
• Kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta
• Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja sen kulkuun
• Luottamus omaan lähiyhteisöön ja palveluihin
• Mahdollisuudet vaikuttaa yhteisiin asioihin

Erityinen huomio kaikista heikoimmassa asemassa oleviin. Kun heikossa asemassa 
oleva ihminen voi osallistua, vaikuttaa ja kuulua joukkoon, osallisuuden edellytykset 
ovat muillekin todennäköisemmin hyvät.

Osallisuustyö täydentää ja uudistaa nykyistä 
hyvinvointijärjestelmää. Parhaimmillaan se yhdistää paikalliset palvelut, 
elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja asukkaat. Osallisuutta voi edistää niin 
sosiaali-, terveys-, työelämä- kuin sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa.

(THL.fi)
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Uusi Vantaa



Kaupunkikulttuurin toimiala lukuina

n. 600 työntekijää 69 miljoonan 
euron budjetti

230 000 asiakasta, 
eli vantaalaista



Kaupunkikulttuurin toimiala lukuina

5 uimahallia

10 kirjastoa

13 nuorisotilaa 6 kulttuuritilaa

9 asukastaloa 1170 varattavaa tilaa



Vantaan kaupungin poikkileikkaavat 
strategiateemat



Osallisuus-
strategiateema
• Kaupunginhallitus hyväksynyt 7 poikkileikkaavan 

strategiateeman tavoitteet ja mittarit 6.4.2020

• Osallisuus-strategiateeman tavoitteissa alueellinen 
osallistuminen ja vuorovaikutus näkyy tavoitteessa: 
Osallistuminen on yhdenvertaista

• Yksi mittari on osallistumisen kohderyhmien 
määrittely alueittain

• Teeman muut tavoitteet: Osallistumista tehdään 
toimialojen arjessa sekä osallisuustyö on laadukasta ja 
vaikuttavaa

• Teemaan kootaan parhaillaan projektiryhmää, jonka 
tehtävänä on varmistaa tavoitteiden vienti käytäntöön 
ja mm. käynnistää toimialoittainen 
osallisuussuunnitelmien laadinta



Osallistuva Vantaa  
• on valtuuston 1/2018 hyväksymä koko kaupungin 

toimintamalli, jolla varmistetaan, että 
vantaalaisilla on monipuolisesti tilaisuuksia 
osallistua kaupungin suunnitteluun 
ja päätöksentekoon

• on osa Vantaan strategiaa 

• tunnistaa ja hyödyntää kuntalaisen eri rooleja: 
asiakas, asiantuntija, yhteisön edustaja, 
yhteiskehittäjä…

• kehittyy jatkuvasti kokeilujen ja kokemusten myötä



Kaupunkitaso Toimialat ja 
palvelualueet

Paikallinen 
osallistuminen ja 

kansalaisyhteiskunta

Osallistuva Vantaa: Osallistumisen 
edistämisen tasot

Koordinoija ja 
järjestäjä

Yhteistyökumppani

Mahdollistaja 
ja kumppani

Vantaan 
osallistumisen

asiantuntijapalvelu
• Kaupungin johdon asukasfoorumit
• Koulutukset luottamushenkilöille
• Osallistumisen sähköiset ja mobiilit 

palvelut (esim. osallistuvavantaa.fi, 
osallistu.vantaa.fi)

• Kaupunkitasoiset osallistumisen 
prosessit (esim. Uusi Vantaa, 
elinvoima- ja vetovoima -ohjelma)

• Osallisuusverkosto
• Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Vantaalla -intra
• Mittaaminen ja arviointi
• Kuntademokratian ja osallisuuden 

kehittämistyö (esim. kansallinen 
kuntademokratiaverkosto), 
tiedontuotanto (selvitykset, kyselyt)

• Ruotsinkielisen asukasosallisuuden 
koordinointi

• Koulutukset henkilöstölle
• Osallisuuden suunnittelu 

(esim. vuosikellot)
• Tilaisuuksien suunnittelu 

ja fasilitointi
• Uusien menetelmien 

pilotointi ja käytön tuki
• Tuki osallisten 

tavoittamiseen, esim. 
kuntalaisten paikalliset 
verkostot, jalkautumisen 
suunnittelu, järjestöjen 
sähköposti-lista

• Alueen päivät
• Alueelliset uutiskirjeet
• Paikalliset verkostot
• Asukastilat ja kylätapahtumat matalan 

kynnyksen osallistumisen paikkoina
• Avustukset kansalaistoimintaan, tilat



Osallistuva budjetointi ja 
Myönteisen 
erityiskohtelun ohjelma
• Osana Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa järjestetään alueellisia 

osallistuvan budjetoinnin kokeiluja

• Osallistuva budjetointi on asukkaiden väylä päättää kaupungin rahojen 
käytöstä

• Ensimmäisessä vaiheessa mukana Hakunilan ja Martinlaakson alueet

• Molempien alueiden budjetoinnissa jaettavana 50 000 euroa

• Tavoitteena lähiympäristön viihtyisyyden lisääminen kaupungin alueilla eli 
puistoissa, kaduilla, liikunta-alueilla sekä koulujen ja päiväkotien pihoilla

• Elokuussa käynnistyvässä ideointivaiheessa ideoita kerätään sekä 
sähköisesti että koronatilanteen salliessa myös paikan päällä Hakunilassa ja 
Martinlaaksossa

• Ideoiden pohjalta jalostetaan ideat äänestykseen, jossa kaikki yli 12-
vuotiaat pääsevät äänestämään, miten raha käytetään alueen hyväksi

• Äänestyksen voittaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2021



Vaikuttajapäivä

• tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa 
kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon

• 2 edustajaa jokaisesta vantaalaisesta peruskoulusta ja 
toisen asteen oppilaitoksen toimipisteestä sekä 
esiopetuksen lapsien edustajat

• Kouluissa valmistaudutaan päivään yhdessä 
käsittelemällä vuoden teemaa ennakkotehtävien kautta. 
Vaikuttaja päivässä teemaan otetaan kantaa työryhmissä 
ja keskustellen yhdessä päättäjien kanssa.

• Keväällä 2020 oli tarkoitus toteuttaa laaja osallistuvan 
budjetoinnin kokonaisuus, jossa lapset ja nuoret olisivat 
päässeet ideoimaan uudistuksia kouluihin ja 
leikkipuistoihin, mutta tilaisuus jouduttiin perumaan 
korona-tilanteen vuoksi



Alueelliset 
uutiskirjeet
• Alueelliset uutiskirjeet julkaistaan kaikilla alueilla, 

tilaaminen osoitteesta: 
https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet

• Alueellisten kirjeiden lisäksi julkaistaan 
ruotsinkielistä Vanda Nytt -uutiskirjettä

• Uutiskirjetyökalu vaihtui keväällä 2020, entistä 
houkuttelevampi ulkoasu

• Konseptin kehittäminen menossa: kehittämisessä 
pyritään vahvistamaan kirjeiden alueellista 
identiteettiä ja ajankohtaisuutta

https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet


Kohtaamisen paikkoja eri puolilla 
kaupunkia

Alueen päiväAsukasfoorumi
• Kaupungin johto paikalla

• Tiedonvaihto, kuuleminen

• 2 kpl vuodessa

• Asukkaita puhututtavat asiat

• Seuraava: 28.9. Simonkallion koululla tai verkossa

• Eri alojen asiantuntijat paikalla

• Kohtaaminen, osallistuminen esim. kyselyihin

• 2-4 kpl vuodessa

• Alueen ajankohtaiset suunnitelmat

• Järjestetään alueyhdistyksen ja kaupungin yhteistyönä



Konkreettisia tapoja osallisuuden 
edistämiseen

Järjestöyhteistyö 
ja avustukset

Yhteisen pöydän 
yhteisöruokailut

Vapaaehtoistyön 
mahdollisuudet



Vaikuttamiskanavien lisäksi osallisuus toteutuu 
jokapäiväisessä arjessa ja työntekijöiden työotteessa.

Osallisuuden kokemusta ja vuorovaikutusta vahvistetaan 
Kaupunkikulttuurin toimialan jokapäiväisessä työssä: 

asukastiloilla, nuorisotyössä, kirjastoissa, 
kulttuuritapahtumissa, aikuisopiston kursseilla, 
uimahalleissa ja seniorijumpissa.

Paljon on vielä tehtävää, 
jotta osallisuuden kokemus ja aktiivinen vuorovaikutus 
toteutuisi vielä nykyistä paremmin ja erityisesti 
heikommassa asemassa olevat kokisivat kuuluvansa 
osaksi yhteisöä ja pystyvänsä vaikuttamaan omaan 
elämäänsä ja käyttämiinsä palveluihin.

Osallisuus arjessa



Kiitos!

Kiinnostavia linkkejä:

OSALLISTUVA VANTAA:
https://www.vantaa.fi/OsallistuvaVantaa

YHTEINEN PÖYTÄ:
www.hukatonvantaa.fi

https://www.vantaa.fi/OsallistuvaVantaa
http://www.hukatonvantaa.fi/
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