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En bra stad

Vardagstjänster såsom hälsostation och skola finns 
nära hemmet, och upplevelserna av dem är positiva.

Trafiken löper utan knutar och det är enkelt att ta sig 
fram i staden.

Byggarbeten i staden sköts så att de stör vardagen så 
lite som möjligt.

En smidig  
stad

Vi vill utveckla...
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En bra stad

Staden erbjuder alla stadsbor någonstans att vara och 
intressanta aktiviteter.

Stadens parker och allmänna platser är välskötta och 
de är trevligt att tillbringa sin fritid där.

Staden erbjuder intressanta evenemang och 
upplevelser samt möjliggör möten mellan människor.

En trivsam  
stad

Vi vill utveckla...
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En bra stad

Staden erbjuder möjligheter till lärande och trevliga 
aktiviteter för alla.

Staden stödjer nya idéer, gemenskaper och företagare 
genom att erbjuda sina lokaler, sin service och sin 
kompetens för stadsbornas bruk.

Staden hjälper och uppmuntrar alla stadsbor att 
förverkliga sig själva och sina drömmar. 

En livskraftig 
stad

Vi vill utveckla...
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En bra stad

Alla har möjlighet till ett gott liv och att förverkliga sina 
egna önskemål, oberoende av ålder, nationalitet, kön, 
utbildning, förmögenhet eller andra faktorer. 

Stadens service och lokaler är tillgängliga för alla och 
alla bemöts jämlikt.

Var och en har möjlighet att vara sig själv, uttrycka sin 
åsikt och bli hörd.

En jämlik 
stad

Vi vill utveckla...
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En bra stad

Stadsborna bryr sig om varandra, hjälper varandra och 
bildar stödnätverk.

Möten mellan olika gemenskaper berikar stadsbornas 
liv.

Stadsborna ordnar gärna gemensamma aktiviteter och 
evenemang och bjuder in alla att delta.

En stad 
av gemenskap

Vi vill utveckla...
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En bra stad

Var och en vågar ta sig fram, verka och vara sig själv i 
staden.

Stadsborna litar på varandra och på stadens anställda 
och upplever att hjälp finns att få om det behövs.

Stadsmiljön och vardagliga stråk är välplanerade och 
trygga.

En trygg  
stad

Vi vill utveckla...
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En bra stad

Staden ökar invånarnas miljömedvetenhet och 
uppmuntrar dem att göra goda miljögärningar.

Vi utvecklar tillsammans ett koldioxidneutralt 
Helsingfors och staden stödjer innovationer för hållbar 
utveckling.

I utvecklingen av staden beaktar man miljön samt 
människornas hälsa och välbefinnande.

En stad 
av hållbar  
utveckling

Vi vill utveckla...
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Stadens vinklar 
och vrår

• Estnäs: Kronohagen, Gloet, Skatudden 

• Ulrikasborg: Gardesstaden, Rödbergen, Eira, 
Ulrikasborg, Brunnsparken, Ärtholmen, Sveaborg, 
Kampen, Västra holmarna 

• Kampmalmen: Kampen, Främre Tölö, Gräsviken, 
Busholmen, Lappviken, Bortre Tölö 

• Drumsö: Drumsö, Örnberget, Hallonnäs, 
Kvarnberget, Björkholmen

Södra  
Helsingfors
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Stadens vinklar 
och vrår

• Grejus: Dal, Gamla Brunakärr, Lillhoplax, Mejlans, 

• Munksnäs: Näshöjden, Munkshöjden, 
Talistranden, Gamla Munksnäs, Granö, Lövö, 

• Haga: Södra Haga, Stenhagen, Norra Haga, 
Lassas, Lillhoplax 

• Sockenbacka: Tali, Smedjebacka, Sockenbacka 
företagsområde, Reimars, Martas, Kånala

Västra  
Helsingfors
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Stadens vinklar 
och vrår

• Berghäll: Sörnäs, Vilhelmsberg, Fiskehamnen, 
Sumparn, Hanaholmen, Broholmen, Linjerna, 
Torkelsbacken 

• Åshöjden: Ås, Alphyddan 

• Vallgård: Hermanstad, Hermanstadsbacken, 
Hermanstadsstranden, Byholmen, Vallgård 

• Böle: Västra Böle, Norra Böle, Östra Böle, 
Mellersta Böle 

• Gammelstaden: Majstad, Arabiastraden, Gumtäkt, 
Kottby, Forsby, Gammelstaden

Centrala Helsingfors



Stadens
vinklar 
och vrår



20
18

Stadens vinklar 
och vrår

• Månsas: Britas, Månsas, Krämertsskog, 
Månsasparken, Västra Baggböle 

• Domarby: Svedängen, Torparbacken, Tomtbacka 

• Åggelby: Dammen, Grindbacka, Grinddal 

• Östra Baggböle: Östra Baggböle, Domargård 

• Kårböle: Gamlas, Magnuskärr, Malmgård, 
Håkansåker, Kungseken, Hongasmossa

Norra  
Helsingfors
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Stadens vinklar  
och vrår

• Ladugården: Viksstrand, Ladugården, Viks 
vetenskapspark, Viksbacka, Rönnbacka, 
Rönninge, Bocksbacka 

• Malm: Övre Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, 
Malms flygplats, Staffansslätten, Mosabacka 

• Skomakarböle: Skomakarböle, Brobacka, 
Lidamalmen

• Parkstad: Stapelstaden, Parkstad, Henriksdal, 
Tattarmossen

• Jakobacka: Alpbyn, Storkärr

Nordöstra  
Helsingfors
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Stadens vinklar  
och vrår

• Brändö: Blåbärslandet, Högholmen, Brändö 

• Hertonäs: Västra Hertonäs, Kasberget, Hertonäs 
företagsområde, Hertonässtranden, Tammelund 

• Degerö: Vårdö, Uppby, Jollas, Turholm, 
Kronobergsstranden, Hästnässundet, Villinge, 
Sandhamn, Östra holmarna 

Sydöstra  
Helsingfors
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Stadens vinklar  
och vrår

• Nordsjö: Mellersta Nordsjö, Nordsjö gård, 
Nybondas, Havsrastböle, Kallvik, Solvik, Rastböle, 
Bastö, Svarta backen 

• Botby: Botbyåsen, Botby gård, Botbyhöjden, 
Marudd, Östra centrum, Kasåkern, Kvarnbäcken 

• Mellungsby: Stensböle, Ärvings, Gårdsbacka, 
Tranbacka, Mellungsbacka 

• Östersundom

Östra  
Helsingfors
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Stadens vinklar  
och vrår

Man kan också ge förslag som gäller hela staden. 

Hela  
Helsingfors
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Specialvillkor

Storleksklass

I projektet OmaStadi söks förslag med betydande 
konsekvenser för stadsbornas liv. För att få 
finansiering ska ett projekt vara åtminstone i 
storleksklassen 35 000 €, så var inte rädda att komma 
med djärva idéer.

Alternativt kan ni kombinera flera smärre idéer till en 
större helhet.

Exempel på storleksklass:

Lekpark: ca 50 000–250 000 euro

Konditionstrappa: ca 2 000 euro per löpmeter.

Parkbänk: ca 1 000 euro

Papperskorg (vanlig): ca 500 euro

Lökväxt, t.ex. narciss: ca 1 euro/st.
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Specialvillkor

Engångs-
projekt
OmaStadi-förslagen är av engångsnatur och kan inte 
göras till permanent verksamhet. Staden förbinder sig 
dock att upprätthålla förbättringar i stadsmiljön som 
gjorts genom finansiering för deltagande budgetering.

Till exempel:

Staden kan bekosta de årliga underhållskostnaderna 
för en park, men inte anställa en person för en fast 
tjänst.
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Specialvillkor

Värderingar 
och principer
Idén ska främja stadens jämlikhet, funktion, säkerhet, 
miljövänlighet, gemenskap, trivsel eller livskraft. 

Ert förslag kan främja en viss princip eller i bästa fall så 
många förutsättningar som möjligt för ett gott stadsliv.
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Specialvillkor

Måste omfattas 
av stadens 
befogenheter
Ert förslag måste omfattas av stadens befogenheter 
och följa lagar och bestämmelser. Det område där 
förslaget ska genomföras måste exempelvis vara 
stadens tomt eller en allmän plats, inte ett privat 
område.



Idéer &
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Idéer & lösningar

Läs de projektförslag som redan finns i Helsingfors 
stads digitala tjänst för deltagande budgetering på 
adressen omastadi.hel.fi.

Fundera på vilka idéer ni tycker är bra och vad ni 
själva skulle kunna föreslå.

Läs andras idéer
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Idéer & lösningar

Varje teammedlem beskriver och illustrerar 1–3 idéer 
på ett papper i ungefär tio minuter. Därefter hängs 
pappren upp på väggen som ett idégalleri och man 
presenterar dem för varandra. De andras uppgift är att 
vidareutveckla idéerna i galleriet.

Idégalleri
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Idéer & lösningar

Dra 2–3 Stadsbor-kort och fundera på lösningar som 
passar de stadsbor ni fått. 

I andras skor
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Idéer & lösningar

Intervjua någon utanför teamet. Ring till exempel en 
vän eller era mammor och fråga hur de skulle vilja 
utveckla staden.

Välj till slut en vardagsutmaning som ni vill lösa och på 
vilken ni börjar utveckla idéer till lösningar.

Diskutera 
med en vän
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Idéer & lösningar

En spelare börjar genom att snabbt säga en idé högt. 
Nästa spelare till vänster vidareutvecklar idén med en 
mening som börjar med ”Ja, och...”. 

Sedan fortsätter ni tills ni tycker att ni har fått fram en 
bra idé. Alternativt börjar ni om från början.

Ja, och...!
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Idéer & lösningar

Varje teammedlem skriver ner en lösningsidé på ett 
papper. Pappret ges sedan till den person som sitter till 
vänster, och dennas uppgift är att vidareutveckla idén 
på pappret. Upprepa detta en gång till genom att ge 
pappret till nästa person till vänster.

Runt i ringen
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Stadsbor

Alzena är ivrig att anpassa sig till sitt nya land och 
lär sig finska, men saknar också sitt gamla hemland. 
Hon hoppas att hon snart kan börja studera och bli 
barnmorska.

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Alzena
hemmamamma
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Stadsbor

Gymnasiestudierna känns inte så intressanta, men 
Robin har i stället börjat utveckla en egen app. Han 
gör musik tillsammans med sina vänner och drömmer 
om en egen YouTube-kanal.

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Robin
gymnasieelev
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Stadsbor

Birgitta skulle vilja vara mer aktiv inom kulturlivet, men 
rörelsenedsättningen gör det svårt. Vägarbeten nära 
hemmet gör det också svårare att ta sig fram. 

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Birgitta
har en rörelsenedsättning
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Stadsbor

Leo är blyg, men tycker om att läsa och dansa. De 
tuffa killarna i klassen retar honom ibland för det. Han 
tycker allra bäst om att vara i biblioteket. 

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Leo
skolelev
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Stadsbor

Vilma skulle vilja skaffa en hund och önskar att hyrorna 
och bostadspriserna inte var så höga i Helsingfors. 
Hon skulle vilja bo i centrum där det är nära till service 
och hobbyer.

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Vilma
närvårdare
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Stadsbor

Mikayla flyttade till Finland från Sydafrika för ett 
år sedan tillsammans med sin finländska man. I 
Helsingfors skulle hon vilja se mer av den glädje och 
starka gemenskap som hon upplevt i Sydafrika. 

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Mikayla
cancerforskare
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Stadsbor

Kimmo har nyligen upplevt utbrändhet. Han drömmer 
om att ”börja om från början” och grunda ett företag 
inom exempelvis livsmedels- eller hälsobranschen. 

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Kimmo
vd



Stadsbor

Stödkort



20
18

Stadsbor

Har avbrutit studierna till målare och letar nu efter jobb. 
Jimi drömmer om att kunna köpa en bil och hitta en 
flickvän.

Vad skulle den här stadsbon tycka om den föreslagna 
lösningen?

Jimi
arbetssökande
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Stadsbor

Tänk tillsammans ut en stadsbo som borde beaktas i 
planeringen av förslaget. 

Beaktar ert förslag till exempel olika åldersgrupper, 
bakgrunder eller språk- och funktionsbegränsningar? 
Hur skulle förslaget vara till glädje för så många som 
möjligt?

Någon annan 
stadsbo

?



Joker

Stödkort



20
18

Joker

Ring en vän och fråga vilka tankar han eller hon har 
om det stadstema eller den idé ni har valt. Försök hitta 
nya perspektiv och inspirerande idéer.

Ring en vän

5 min
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Joker

Ta en paus och ta en liten promenad exempelvis runt 
kvarteret. Ibland kommer de bästa idéerna när hjärnan 
får lite frisk luft.

Bensträckare

5 min
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Joker

Dela in er i par och gå ut på gatan för en stund. Stanna 
en förbipasserande och berätta att ni håller på att 
utveckla en fantastisk idé som skulle göra Helsingfors 
till en bättre stad. Fråga vad personen tycker om ert 
problem eller er idé och om han eller hon har några 
bra förslag.

Fråga 
förbipasserande
5 min
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Joker

Gör en kort upptäcktsfärd i näromgivningen eller i 
internets fantastiska värld. Leta efter insikter och 
ledtrådar som anknyter till det stadstema som ni valt.

Upptäcktsfärd

5 min
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Joker

Håll en kreativ paus. Tänk först ut ett så seriöst och 
officiellt namn som möjligt som beskriver ert team samt 
en saklig hälsning. Tänk sedan ut ett så fånigt och 
ovanligt namn som möjligt samt en unik hälsning.

Kodnamn  
och hälsning
3 min
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Joker

Fundera tillsammans ut vad ert team är särskilt bra på 
och utse en egen superkraft som hjälper er att komma 
i mål!

Kombinera 
era superkrafter
3 min


