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Asukasosallisuus 
lähiympäristön 
kehittämisessä myönteisen 
erityiskohtelun lähtökohdista



Myönteisen 
erityiskohtelun 
ohjelma (MEK) 
Vantaalla
• Vantaa rakentaa ja kehittää tasapainoista kaupunkia, jonka kaikissa 

kaupunginosissa asukkailla on tasavertaiset puitteet viihtyisyyteen ja 
hyvinvointiin

• Myönteisen erityiskohtelun ohjelman avulla kaupunki tasapainottaa 
alueiden hyvinvointieroja

• Ohjelmakausi 2019 – 2021, jatko vuodelle 2022

• Ohjelman tavoitteissa ”Alueellisen yhteisöllisyyden ja turvallisuuden 
vahvistaminen”

• Kaupunkiympäristön toimialan toimenpiteillä halutaan parantaa 
ympäristön laatutasoa ja turvallisuutta, tehostaa kunnossapitoa sekä 
kehittää asukasosallisuutta. Toimenpiteinä esimerkiksi

• Aseman alikulkutunnelin valojen uusiminen
• Koivutorin kunnostus
• Uudet ulkokuntoilupaikat
• Länsimäen ja Mikkolan koulujen pihojen kunnostukset
• Katutaideprojektit Street Art Vantaan kanssa
• Osallistuva budjetointi



Myönteinen 
erityiskohtelu & 
asukasosallisuus

• Osallistuvaa budjetointia toteutettu 2020 alkaen kaupunginosittain

• Koivutorin kunnostamisen suunnitteluun otettiin asukkaat vahvasti 
mukaan

• Oppilaat pääsivät osallistumaan koulujen pihojen kunnostuksen 
suunnitteluun

• Katutaideprojekteissa asukkaat ovat päässeet ideoimaan ja 
tekemään

• Keskeistä löytää väyliä, miten voimme tavoittaa erilaisia 
asukasryhmiä (mm. vieraskieliset, nuoret, ikäihmiset, muuten 
heikommassa asemassa olevat), jotka eivät yleensä osallistu

• Asukkaat tuntevat oman lähiympäristönsä parhaiten

• Asukkaiden sitoutuminen lähiympäristöstään huolehtimiseen

• Osallisuuden kokemus 



Osallistuva budjetointi 
MEK-alueilla
• Osallistuvassa budjetoinnissa ajatuksena on, että asukkaat pääsevät 

ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty summa kaupungin budjetista 
käytetään. Kyseessä on uusi tapa osallistua alueen kehittämiseen ja 
samalla vaikuttaa kaupungin rahojen käyttöön. 

• Syksy 2020 Hakunila ja Martinlaakso (toteutus 2021)

• Vuosi 2021 Havukoski, Länsimäki, Mikkola (toteutus 2022)

• 50 000 € / alue

• Teemana lähiympäristön kehittäminen. Ideat saivat olla pieniä 
muutoksia ympäristöön tai toimintaa.

• Peruskunnossapito rajattu ulkopuolelle

• Tavoitteena pienet piristykset arkiympäristössä

• Voittaneita ehdotuksia mm. valaistuksen parantaminen Hakunilassa, 
ötökkäystävällinen kukkaniitty Martinlaaksoon, Alepan kiinteistön
edustan siistiminen Länsimäessä, kyläjuhlat Mikkolaan, kävely- ja 
pyöräteiden kunnostus Havukoskella



Prosessikaavio



Erilaisten 
asukasryhmien 
tavoittaminen

• Osallistumisen kynnyksen madaltaminen

• Mahdollisuus kertoa ideoita verkossa, paperilla 
sekä puhelimitse

• Äänestämisessä ei vahvaa tunnistautumista. 
Mahdollisuus äänestää verkossa sekä paperilla

• Jalkautuminen sinne, missä asukkaatkin ovat, 
esimerkiksi ostareille, kohtaamispaikkoihin ja 
tilaisuuksiin

• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

• Koulut, nuorisotilat, päiväkodit, järjestöt, 
maahanmuuttajien kotoutumista edistävät 
hankkeet, ikäihmisten palvelut



Martinlaaksossa A-klinikan (päihdekuntoutujat) 
ryhmä mietti kokoontumisessaan ideoita alueen 
kehittämiseen. Myöhemmin ryhmä kävi yhdessä 
kirjastolla äänestämässä. Yksi ryhmän ehdotuksista, 
kaikille avoin ilmainen puistojooga, toteutettiin 
kesällä 2021 Kivimäen puistossa. 

Länsimäessä jalkauduttiin Hakunilan kansainvälisen 
yhdistyksen ruokajakotilaisuuteen keräämään ideoita. 
Ideoita saatiin roskakoreista lavatansseihin. Paikalla oli 
noin 40-50 vieraskielistä asukasta. 

Discordissa pidetiin nuorille ideointi-iltoja 
koronaturvalliseen tapaan. Nuorisotyöntekijät 
kirjasivat nuorilta saadut ajatukset eteenpäin. 

Ikäihmisille jaettiin kotikäyntien yhteydessä 
osallistuvan budjetoinnin esite. Ideoimaan pääsi 
muun muassa soittamalla osallisuuspuhelimeen, 
jossa numerovalintojen kautta valittiin alue. 
Äänimerkin jälkeen pääsi kertomaan itse idean. 



Kiitos


