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Taustaa 
asukasraatityöstä 
Vantaalla
• Vantaan asukasosallisuustyötä haluttiin vahvistaa vuonna 2020 

voimakkaammin keskustelua ja kohtaamista sisältävillä menetelmillä

• Puntaroiva keskustelu yhteisistä asioista keskeinen näkökulma 
raatitoiminnan elvyttämisessä

• Osallisuustyöhön vuonna 2021 lanseerattu uusi, pysyvä menetelmä: 
Vantaan vaikuttajat, josta koostetaan asukasraateja eri tarpeisiin

• Vantaan vaikuttajiin kutsuttiin keväällä 2021 väestörekisteristä 2000 
vantaalaisen henkilön satunnaisotoksella henkilöitä. 

• 2000 henkilöstä 101 ilmoittautui Vantaan vaikuttajat –ryhmään.



Projekti: Vantaan 
strategia
• Vantaan vaikuttajille kartoitettiin pilottiprojekteja ja yksi 

ilmiselvä projekti oli Vantaan strategia 2022-25, jonka 
valmistelu käynnistettiin keväällä 2021

• Strategiaprosessiin liittyi myös muuta osallistumista: kysely 
kaikille asukkaille, vaikuttamistoimielinten, järjestö- ja 
yrityskumppanien kuuleminen

• Raati muodostettiin 26 Vantaan vaikuttajasta eri 
taustatekijät huomioiden

• 20 vahvisti raatityöhön osallistumisen
• 1. tapaaminen 15hlö
• 2. tapaaminen 11. hlö
• 3. tapaaminen 9 hlö



Strategian asukasraadin 
työskentely
• Strategian asukasraati tapasi kesä-elokuussa 3-4 kertaa 

etäyhteyksin Teamsin välityksellä johtuen koronatilanteesta

• Viestintä raatilaisten kanssa toteutettiin ”vanhanaikaisesti” 
sähköpostilla

Raatien tapaamisten kaavat 

1. Viestintä ja kutsut sekä ennakkomateriaalit tapaamisiin

2. Tapaaminen 1: Henkilökohtainen taso: arvot, omat 
kokemukset, kokemuspuhe esim. Erätaukokeskustelu

3. Tapaaminen 2: Tulevaisuustyöpajat

4. Tapaaminen 3: Syventyminen, pohdinta ja priorisointi, 
äänestys, tavoitteiden tarkennus ja karsiminen

5. Julkilausuman allekirjoittaminen ja valtuustokäsittely 

6. Kiitosviestit ja lahjat 



Valtuustokauden 
strategian 
teemanostot
• Lähiluonto ja liikunta

• Julkinen liikenne ja kulkuyhteydet

• Sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto

• Kaupunkikulttuuri

• Turvallinen kaupunki

• Osallisuus ja yhteisöllisyys

• Asuminen ja rakentaminen

• Monikulttuurisuus

• Työpaikat Vantaalla

• Saavutettavat palvelut

• Nuorille hyvä Vantaa



Julkilausuma osana 
strategian 
valmistelua

• Teemanostojen tarkemmat tavoitteet, haasteet ja 
mahdollisuudet tulevat ilmi raadin julkilausumasta

• Työhön osallistuneet raadin jäsenet allekirjoittivat 
julkilausuman

• Julkilausuma oli yksi aineisto valtuuston 
strategiakäsittelyssä

• Yleisestikin Vantaalla punnitsevan harkinnan 
prosessina on tarkoitus synnyttää yhteinen 
lausunto, jota voidaan valmistelussa hyödyntää



Kehitettävää 
asukasraatitoiminnassa

• Vantaa on monikielinen kaupunki: voisivatko 
monikieliset raadit tuoda jotain uutta keskusteluun

• Pidemmät yksittäiset raadin tapaamiset 

• Ennakko- ja välimateriaalien ja viestinnän lisääminen

• Oheistoiminta Vantaan vaikuttajille

• Syväluotaavammat asiantuntija-alustukset

• Asukasraatitoiminnan jalkauttaminen palvelualueille

• Raatilaisten osallistumisen kannustaminen tai 
palkitseminen raateihin osallistumisesta



Asukasraadit osana 
Osallistuva Vantaa –
ohjelmaa 2022-25
Osallistuva Vantaa –ohjelman yksi teema on:
• Kohtaamme ja käymme puntaroivaa 

keskustelua
• Tavoite 1: Puntaroiva keskustelu vakiintunut 

osa päätösten valmistelua
• Toimenpide: Hyödynnämme asukasraateja päätösten 

valmistelussa.

• Muissa tavoitteissa mm. Erätauko-dialogit, dialoginen 
verkostotyö sekä sosiaalinen kuuntelu. Käy 
tutustumassa:

• Koko Osallistuva Vantaa –ohjelman 
valmisteluprosessin löydät OsallistuvaVantaa.fi-
palvelusta. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 
ohjelmaa 11.4.

https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b
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