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Kaupunki kokosi asukkaiden näkemyksiä Vantaan pitkän tähtäimen suunnista keväällä 2017

Vant aan t ulevaisuuskuvat

Kansalaisraat i

Kaupunkisuunnittelu

Asukaspalvelut

Asukkaiden näkemyksiä käytetään
• Vantaan valtuustostrategian 2018 – 2021 valmistelussa
• Yleiskaavan 2020 valmistelussa

Last en ja nuort en
vaikut t ajapäivä
Nuorisopalvelut
Kaupunkisuunnittelu

Miksi ky sy mme?
FOURTH SEC TOR

• Kuntien ja kuntalaisten rooli muuttuu:
Kaupunkiaktivismin nousu, 4. sektori
• Asukkaiden kiinnostus on kaupungin
voimavara: vaihtoehtoiset näkökulmat,
rohkeat avaukset
• Yhteinen ajattelu ja strategiatyön
legitimiteetti
• Osallisuuden vahvistuminen: Yhdessä
tekeminen tuottaa hyvinvointia
• Tavoitteena on toisaalta tulevaisuusajattelun
lisääminen ja tiedon jakaminen kaupungin
pitkän tähtäimen suunnittelusta

Loca l movements,
food p rovision,
socia l p eer sup p ort,
ha ctivism, a ctivism

C ITIZENS,
PUBLIC SEC TOR
Ad minstra tion,
d emocra cy

C ITIZENS

SELF-ORG ANISING
C ITY
THIRD
SEC TOR
PRIVATE SEC TOR
Sta rt-up , micro a nd socia l
entrep reneurship ,
innova tion enviroments

A self-organising city thrives with a bustling fourth sector in which different forms of activities and
organising emerge and disappear, take on new forms or begin to become established. For further
discussion on the interaction between the sectors, see Mäenpää et al. 2017.

Orga nisa tions

Kunt alaki 22 §

Os a llis t u m is - ja va iku t t a m is m a hd o llis u u d e t
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan
toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen
mahdollisuuksista.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja ;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.
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Kunt alaki 37 §

Ku n t a s t ra t e g ia
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja

vaikuttamismahdollisuudet ;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä
myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään
110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
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St rat egiava lm is t e lu
Va n t a a lla
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Prosessi: Vant aan Tulevaisuuskuvat
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KANSALAISRAATI
Valmistelu
Määrit ellään käsit elt ävät
ky sy my kset ja t y öskent ely t avat .
Sit out et aan päät t äjät ja muut
keskeiset t omijat .

1-2/ 20 17

23/ 20 17

Ohjeistus raatilaisille

Tulosten julkistus

Ohjeist et aan asukasosallist ujat
sekä raadin t y öskent ely y n
osallist uvat asiant unt ijat .
Perehdy t y smat eriaali raat ilaisille
3.4.-20.4.

Raadin t ulokset esit ellään
kahdessa vaiheessa:
1) avoin kaupunkilaist en t y öpaja
2) Valt uust oseminaar i /
Päät t äjien t y öpaja

4 / 20 17

4 / 20 17

Raadin kokoaminen

Raadin t y öskent ely

Markkinoint ikampanja ja
ilmoit t aut uminen auki 13.3.-24.3.
Raat iin koot aan ilmoit t aut uneist a
mahdollisimman monipuolinen
joukko kaupunkilaisia. Ilmoit ukset
valit uille maalis-huht ikuun
vaiht eessa

Raat i kokoont uu 21.22.4. Ty öskent ely n aluksi
asiant unt ijat kert ovat
st rat egiaprosessiin liit t y vist ä
oleellisist a näkökulmist a.
Fasilit oit ujen keskust elujen pohjalt a
muodost et aan julkilausuma.
Ty öskent ely ssä hy ödy nnet ään
sähköist ä y mpärist öä.

5 / 20 17

kk

Arviointi ja raportointi
Raat it y öskent ely raport oidaan.
Raport issa arvioidaan raadin
onnist umisia sekä saavut et t uja
hy öt y jä suht eessa siihen
käy t et t y ihin resursseihin

Vant aan Tulevaisuuskuvat
Lähtökohta

TASA-ARVOISET IHMISET JA ALUEET
Voimavara:
Vantaan alueet ovat omaleimaisia.
Vantaalta löytyy kaikkea keskustoista maaseutuun.

Yhdyskuntarakenne

Sosiaalinen taso

Toiminnallinen taso

VEHREÄ
VALLANKUMOUS

HUOKOINEN
PINTA

YHTEYKSIEN
KAUPUNKI

Voimavara:
Vihreys kuuluu jokaisen
elämään ja viheralueet ovat
hyvin saavutettavissa.
Vihreyttä arvostetaan.

Voimavara:
Vantaalaiset haluavat
vaikuttaa kotikaupungin
kehitykseen. Yhteisöllisyyttä
arvostetaan.

Voimavara:
Liikennepalvelut muualle
seudulle ja lentokentältä
maailmalle ovat sujuvat.
Palveluita arvostetaan.
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Vihreys lisääntyy kaupungissa
ja luonnonmuka iset a lueet
sä ilyvä t. Va nta a lla
virkistytä ä n lä himetsissä ja
p uistoissa .
Yhd yskunta ra kenne tiivistyy.
Uud et a sunnot ja työpa ika t
keskittyvä t a semien lä histölle.
Alueita kehitetä ä n oma leima isina ja ta sa -a rvoisina .
Ka up unki on ka unis ja
viihtyisä . Historia lliset kirkot ja
ka rta not on sä ilytetty.
Vehreä ymp ä ristö kutsuu
liikkuma a n ja yllä p itä ä
terveyttä .

Pa ika lliset a suka syhteisöt
ova t voima va ra ja niitä tueta a n.
Ystä viä ta va ta a n kodin
lä hia lueella . Ihmiset ja
tekeminen tuova t merkitystä
elä mä ä n.

Va nta a pa nosta a kevyen
liikenteen sujuvuuteen ja
puhda s energia liikutta a
julkisia liikennevä lineitä .

Kiinnostus ka upungin a sioihin
ka sva a ja va ikutta misen
ka na va t ova t monipuoliset.

Pa lvelut sä ilyvä t.
Pä ivittä ista va ra ka uppa ja
p erusterveyd enhuolto löytyvä t
lä heltä kotia . J una -a semien
ymp ä ristöihin tuod a a n
pa lveluita .

Ihmistyötä ta rvita a n, va ikka
a utoma tisa a tio help otta a
elä mä ä . Va nta a lla on
monipuolisia tiloja ja
ma hdollisuuksia työntekoon.

Lentokenttä ta ka a yhteyd et
ma a ilma lle.

Koulutus ja työn sa a ta vuus
lisä ä vä t turva llisuutta .

Sujuva t julkiset yhteyd et ja
pa lveluiden sa a vutetta vuus
lisä ä vä t ta sa -a rvoa .

Kansalaisraadin julkilausuma 22.4.2017
1

Vantaa panostaa elinikäiseen
oppimiseen ja koulutuksen
tulevaisuuteen.

6

Vantaa on hyvä kaupunki
nuorille.

2

Vantaan palvelut ovat toimivat ja
tasavertaiset.

7

Vantaa on yhdenvertainen
ja esteetön kaupunki.

3

Vantaa kehittyy kestävästi
ympäristön ehdoilla.

8

Vantaa tukee
vapaaehtoistyötä.

4

Vantaa kehittää alueitaan.

9

Vantaa on vastuullinen
työnantaja.

5

Vantaa parantaa yritysten
toimintaedellytyksiä ja
houkuttelee kansainvälisiä
yrityksiä.

Last en ja nuort en vaikut t ajapäivä 26.4.2017
” Uusien asuinalueiden
huomiointi”

” Nuorille tukien ja töiden
hankinta helpommaksi”

” Julkinen liikenne
kaikille”

” Ohjattua toimintaa
puistoissa ja retkiä”
” Kaikilla mahdollisuus
harrastaa jotain”

” Monitoimi-aktiivipiha, luontoa
sisällä ja lähellä kotia”
” Isompia palveluita
pienemmille alueille”

” Kukaan ei jäisi yksin”
”Pä ihteet vä hentyy, kun on
muuta tekemistä ”

” Ympäristöystävällisiä autoja”
” Julkinen liikenne kaikille”

” Riittävää ja halpaa asutusta”
” Säilytetään metsät, puut, kasvit”
” Että metsät pysyisivät rauhallisen
oloisina”

” Jokaiselle laatukoti”

Mit ä opit t iin?
• Kaupungin johdon sitoutuminen tärkeää
• Eri menetelmillä kerätyt aineistot tukevat
hyvin toisiaan
• Osallisuustyön tulee olla strategista ja
suunnitelmallista
• Osallisuuden tukemiseen tarvitaan resursseja
• Rinnakkaisten prosessien aikataulut tulee
sovittaa yhteen hyvissä ajoin
• Viestinnän merkitys
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Lisät iet oja

Vant aan t ulevaisuuskuvat
www.vantaa.fi/ tulevaisuuskuvat
Avoin dat a
www.hri.fi/ fi/ dataset/ vantaan-tulevaisuuskysely-2017
Kansalaisraadin julkilausuma
http:/ / bit.ly/ 2wXeTsZ

