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Kevät 2021

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

Äänestys

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

Äänestä
ehdotuksista
omastadi.hel.fiverkkosivulla.

Toteutus
Kaupunki toteuttaa
eniten ääniä saaneet
ehdotukset.

OmaStadi –
Unelmien Helsinki
tehdään yhdessä.
• OmaStadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia.

• OmaStadissa kaupunkilaiset saavat ideoida,
suunnitella ja päättää, mihin kaupungin rahaa
käytetään.
• Käytössä on 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten
ideoiden toteuttamiseen.
• Voit tutustua OmaStadi-sivustolla siihen, millaisia
hankkeita äänestettiin toteutettavaksi OmaStadin
ensimmäisellä kierroksella (2018-2019)

Raha jakautuu suurpiireille asukasluvun
mukaan. 20% rahasta on varattu laajempaa
aluetta tai koko Helsinkiä koskeviin
hankkeisiin.

Pohjoinen
477 120 €

Läntinen
1 228 890 €

Keskinen
1 040 790 €

Eteläinen
1 312 850 €

Koko Helsinki
1 760 000 €
Koillinen
1 116 890 €

Itäinen ja
Östersundom
1 275 370 €

Kaakkoinen
588 090 €

Hyvä tietää ideoinnista
Ideoiden kirjaaminen
• Ideoita voi jättää 5.-25.10.2020
• Ideat kirjataan nettiin: OmaStadi.hel.fi
Ennen idean kirjaamista nettiin
• Tutustu kriteereihin ja ohjeisiin
• Tutustu muiden jättämiin ideoihin. Samaa ideaa ei kannata jättää monta
kertaa.
• Voit myös kommentoida muiden ideoita.

Kuka voi ideoida?
• Kaikki voivat ideoida – ei ikärajoja
• Voit ideoida yksin tai porukalla
• Yhteisen ideoinnin apuna voi käyttää OmaStadi-ideointipeliä
Idean jättämisen jälkeen
• Kaupunki arvio kaikki ideat OmaStadi-kriteerien mukaan.
• Ne ideat, jotka täyttävät kriteerit, etenevät yhteiskehittämiseen*.
*Seuraava vaihe: yhteiskehittäminen
Idean jättäneet kaupunkilaiset kutsutaan työpajoihin. Työpajoissa ideoista
kehitetään yhdessä ehdotuksia äänestystä varten. Samankaltaisia ideoita
voidaan yhdistää. Työpajoissa myös varmistetaan, että ehdotuksista tulee
tarpeeksi konkreettisia, ja että ne on mahdollista toteuttaa.
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Kriteerit: mitä voi ideoida?
Ideat voivat liittyä kaikkeen, mitä kaupunki tekee.
Ideoiden ja ehdotusten tulee täyttää nämä kriteerit:
•
Noudattaa Suomen lakia
•
Ovat kaupungin arvojen ja strategian mukainen
•
Ovat kaupungin toimivallassa (EI esim. Poliisin, yksityisen yrityksen, valtion)
•
Ei voi palkata pysyvää henkilöstöä tai toteuttaa muuta pysyvää toimintaa
•
Ei voi olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin aikaisemmin tekemien päätösten
vastainen.
Kustannukset*
•
Yhden ehdotuksen kustannukset voivat olla enintään
puolet (50%) alueen määrärahasta.
•
Yhden ehdotuksen kustannusten tulee olla vähintään 35 000 euroa.
*Voit jättää idean, vaikka et tiedä, paljonko se maksaa. Ideoita kehitetään yhdessä eteenpäin ja kaupungin
asiantuntijat arvioivat niiden kustannukset.

Kolme tapaa osallistua ideointiin

1. Jätä ideasi
Omastadi.hel.fi -sivustolle.

2. Pyydä apua kirjastosta,
asukastalolta tai
stadiluotsilta.

3. Pelaa OmaStadi-peliä
ja ideoi porukalla.

Jos sinulla on valmis idea, voit
kirjata sen OmaStadi.hel.fi verkkosivulle, kun ideointivaihe
on käynnissä.

Jos tarvitset apua tai tukea ideointiin,
käänny kirjastojen tai asukastalojen
työntekijöiden puoleen. Voit myös
olla yhteydessä alueesi stadiluotsiin.

Järjestä oma ideointihetki esimerkiksi
järjestössäsi, työpaikallasi tai
ystäväporukalla. Voit käyttää apuna
OmaStadi-ideointipeliä.

Sivustolta löydät ohjeet
suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

Lisäksi Helsinki-info neuvoo
puhelimitse ja chatissa.

Kaikille avoimista ideointityöpajoista
ilmoitetaan osoitteessa omastadi.hel.fi.

Lisätietoa OmaStadi-tukipisteistä
löytyy osoitteesta omastadi.hel.fi.

Lue lisää: OmaStadi.hel.fi

