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Ideat
Miten sinä parantaisit 

kaupunkia? Jätä ideasi 

omastadi.hel.fi

-verkkosivulle-
Työpajoissa ideoista muokataan 

ehdotuksia. Seuraa suunnittelua 

omastadi.hel.fi -verkkosivulla.

Yhteiskehittäminen

Äänestys
Äänestä 

ehdotuksista 

omastadi.hel.fi-

verkkosivulla.

Syksy 2020

Kevät 2021

Syksy 2021

Toteutus
Kaupunki toteuttaa 

eniten ääniä saaneet

ehdotukset.

2022



Ideat

Teemaraksalla asiantuntijat ja 

kaupunkilaiset yhdessä kehittävät 

ehdotusta. Ehdotuksia voi seurata ja 

kommentoida omastadi.hel.fi-sivustolla. 

Maaliskuu-huhtikuu 2021

Alueraksalla kaupunkilaiset tekevät 

ideoista ehdotuksia ja yhteiskehittäminen 

omastadi.hel.fi-sivustolla alkaa. 

Tammi-helmikuu 2021

Kaupunkilaiset jättävät ideoita 

5.–25.10.2020 OmaStadi.hel.fi-

sivustolle.

Kaupunki laatii ehdotuksille kustannusarvion. 

Toukokuu-kesäkuu 2021

Lokakuu 2021

Alueraksa:

ideoista ehdotuksia

Teemaraksa:

ehdotusten jalostus

Kustannusarvio Valmiit ehdotukset Äänestys
Ehdotukset ovat valmiit äänestykseen. 

Elokuu 2021

OmaStadi 2020-21



11.12.2020 Etunimi Sukunimi 4

Ideat 2020 alueittain



Ideat 2020 teemoittain
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Eteläinen 208

Helsinki yhteiset 403

Itäinen 189 Läntinen 149 

Pohjoinen 122 Koillinen 142 

Kaakkoinen 104  

Keskinen 146



Alueellinen yhteiskehittäminen 11.-28.2.2021

Työryhmät 1.-26.2.

• Pienempiä tilaisuuksia (3-7), joissa käsiteltäviä 
ideoita yhdistää teema, palvelu tai alue 

• Tilaisuuksia fasilitoivat stadiluotsit, 
kaupunkilaiset, järjestökumppanit tai kaupungin 
palveluiden henkilöstö

• Alueellista ja osallistumisen yhdenvertaisuutta 
tuetaan työryhmissä stadiluotsin 
työpanoksen kohdentamisella.

• Tilaisuudet joko live tai verkossa.
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Alueraksat
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TAVOITTEET

 Vahvistaa deliberatiivista demokratiaa, jossa päätöksiä tehdään tiedon perusteella ja puntaroidaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta

 Lisätä kaupunkilaisten ymmärrystä kaupungin toimintatavoista, kustannuksista sekä käsiteltävistä aiheista.

 Lisätä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden vuorovaikutusta

 Tuottaa laadukkaita ehdotuksia 

 Ihmisten ja ideoiden yhteen saattaminen

 Yhteisymmärryksen rakentaminen ehdotuksen tavoitteista ja keinoista sekä ratkaistavista kysymyksistä

Työryhmät

Alueraksat 18.-29.1.
• Pohjoinen suurpiiri 18.1., 19.1. Keskinen, 20.1. 

Läntinen, 21.1. Koillinen, 25.-26.1. Itä/Kaakko, 

27.1. Eteläinen ja 28.1. Koko Helsinki

• Työryhmissä tutustutaan yhdisteltäviin, samaa 

teemaa, palvelua tai aluetta koskeviin ideoihin 

ja sovitaan ehdotuksen tavoitteista ja sisällöstä

• Tilaisuuden aikana tehdään ehdotus omastadi-

sivustolle ja

• sovitaan miten ja missä työstämistä jatketaan.

• Tilaisuudet järjestetään verkkotilaisuuksina.

• Ennen tilaisuuksia ja niiden jälkeen on 

mahdollista saada digitukea.

Infotilaisuus 

Infotilaisuus 12.1.2021
• Perustiedot yhteiskehittämisen vaiheesta

• Ideoiden esittely alueittain

• Mahdollisuus kysyä ja kommentoida 

tilaisuuden aikana

• Ohjeistus ehdotusten tekemiseen (tekninen 

ja sisällöllinen)

• Tehdään live- tallenne, joka  tekstitetään 

ruotsiksi ja englanniksi 

• verkkotilaisuus



Omastadi 2018-2020 loppuarviointi 
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• Arviointikumppani Suomen Akatemian Strategisen 

tutkimuksen neuvoston rahoittaman BIBU-tutkimushanke 

(Kansalaisuuden kuilut ja kuplat).

• OmaStadia pidetään tervetulleena uutuutena osallistumis-

ja vaikuttamismahdollisuuksien joukossa. 

• Sen avulla demokratiaa voidaan kehittää suuntaan, jossa 

kaupunkilaiset voivat paremmin vaikuttaa päätöksentekoon. 

• Suositukset jatkokehittämiseen liittyivät muun muassa:

• yhdenvertaisuuden edistämiseen

• yhteiskehittämisen laajentamiseen ja kytkemiseen 

vahvemmin osaksi lähidemokratiaa 

• aktiivisen keskustelun lisäämiseen ehdotusten sisällöistä, 

• osallistuvan budjetoinnin tavoitteiden selkeyttämiseen sekä 

tutkimuksen ja arvioinnin integroimiseen osaksi prosessia. 

• Monet raportissa esitetyt suositukset on jo huomioitu 

Omastadin toisen kierroksen toimeenpanon periaatteissa.

• https://bibu.fi/wp/wp-

content/uploads/2020/11/BibuOmaStadiDIGI.pdf

https://bibu.fi/wp/wp-content/uploads/2020/11/BibuOmaStadiDIGI.pdf

