
INNOVAATIOIDEN VANTAA  
– Koti viihtyisälle arjelle  
ja kestävälle kehitykselle 

Vantaan kaupunki-
strategia 2022–2025 
keskittyy toimiin, jotka 
tekevät vantaalaisten 
arjesta viihtyisämmän 
ja kestävämmän. Tuke- 
malla innovaatioita, jotka 
edistävät hyvinvointia, 
askellamme kohti visio- 
tamme: Rohkea, rento
ja viihtyisä Vantaa on
kestävyyden edellä- 
kävijä.

PAINOPISTEET,  
JOIHIN KESKITYMME

Innovatiivinen
Taloudellisesti kestävä ja  
elinvoimainen kaupunki
• Ylläpidämme taloudellisesti  

vahvaa asemaamme.
• Vahvistamme osaamista ja  

työllisyyttä.
• Olemme vetovoimainen  

asumisen kaupunki.

Kotoisa

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

• Kehitämme hyvinvointia rakentavia 
palveluita digitalisaatiota  
hyödyntäen.

kävijäkaupungiksi ja säilytämme 
luontomme monimuotoisuuden. 

• Teemme Aviapolis-lentokenttä- 
ympäristöstä Euroopan ympäristö- 
ystävällisimmän.

• Varmistamme, että hankintamme 
tukevat vastuullisuustavoitteitamme.

Onnellinen

Kukoistavat 
kaupunkikeskukset
• Suunnittelemme kaupunkikeskuksiim-

me iloa tuottavia kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluita.

• Rakennamme viihtyisiä ja turvallisia 
kaupunkikeskuksia, joissa luonto on 
lähellä.

• Mahdollistamme helpon liikkumisen 
kaupungissamme sekä hyvät toimin-
nalliset kehittymisedellytykset.

Merkityksellinen

Merkityksellistä työtä  
vaikuttavalla johtamisella
• Syvennämme valmentavaa johtamis-

osaamista.
• Panostamme kestävän työkyvyn 

vahvistamiseen.
• Olemme houkutteleva työpaikka, 

jossa viihdytään.

• Panostamme jatkuvaan oppimiseen 
ja koulutuksen tarpeisiin, jotta oppi-
lailla on mahdollisuus yltää omaan 
parhaimpaansa.  

• Varmistamme, että liittyminen hyvin-
vointialueeseen sujuu hallitusti. 

Empaattinen

Eriarvoistumisen estäminen
• Katkaisemme syrjäytymis- ja eri- 

arvoistumiskehityksen.
• Kasvatamme eriytymässä olevien 

asuinalueiden vetovoimaa. 
• Rakennamme yhteisöllisyyttä ja toi-

mintaedellytyksiä tukevaa kulttuuria.
• Kasvatamme kaupungin henkilöstön 

valmiuksia palvella monikulttuurisen 
kaupungin asukkaita. 

• Panostamme kotoutumisessa  
monialaiseen yhteistyöhön.

Kestävä

Resurssiviisas ja  
hiilineutraali Vantaa
• Lisäämme asukkaidemme ympäristö-

vastuutaitoja.
• Edistämme hiilineutraalisuuden saa-

vuttamista yhteistyössä konserni- 
yhtiöidemme kanssa. 

• Tähtäämme kiertotalouden edellä-
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Vantaa on iCapital  
Awards -kisan 

voittaja  kategoriassa 
Euroopan nouseva 

innovaatiokaupunki  
2021. 

MUUTOKSET, JOILLA ON VAIKUTUSTA  
ARKEEMME

Hiilineutraalisuuden  
tavoitteleminen

Vantaa haluaa olla hiilineutraali vuon-
na 2030, mikä edellyttää sitoutumista 
kunnianhimoisiin toimiin. 

Kiertotalouteen  
siirtyminen

Vantaa tavoittelee siirtymistä kierto- 
talouteen, jossa kulutus perustuu uusien 

tuotteiden ja omistamisen sijasta pal-
veluiden käyttämiseen: jakamiseen, 
vuokraamiseen sekä kierrättämiseen.

Suomen suurimman 
muuttoliikkeen  
vastaanottaminen
Vantaa on Suomen nopeimmin kasva-
va kaupunki. 75 % uusista vantaalai-
sista on vieraskielisiä. 

Palveluiden  
digitalisoituminen

Digitaalisen siirtymän toteuduttua 
asukkailla on parempia mahdolli-
suuksia asioida sujuvasti myös digi-
taalisesti ja työntekijöillä tehokkaam-
mat tavat saada sisäistä palvelua. 

Hyvinvointialueiden 
käynnistyminen 2023 

Hyvinvointialueuudistuksessa suuri 
osa aiemmin kaupungin tuottamista 
palveluista siirtyy uudelle toimijalle. 

ARVOT, JOTKA  
OHJAAVAT PÄÄTÖKSEN-
TEKOAMME JA  
ORGANISAATIOMME  
TOIMINTAA 

HAASTEET, JOIHIN  
PYRIMME VASTAAMAAN
• Asuinalueiden ja eri väestöryhmien 

hyvinvointierojen kaventaminen
• Päästöjen leikkaaminen ja moni- 

muotoisuuden säilyttäminen 
• Osaamisen kehittäminen
• Työpaikkojen luominen ja työllisyy-

den nostaminen

Avoimuus tarkoittaa 
päätöksentekomme ja 
koko toimintakulttuurimme 
läpinäkyvyyttä. 
Rohkeus on uskallusta 
nousta tulevaisuuden 
suunnannäyttäjäksi. 
Vastuullisuus 
tarkoittaa hyvän elämän 
turvaamista nykyisille 
ja tuleville sukupolville. 
Yhteisöllisyys on 
osallisuutta, luottamuksen 
ja yhteishengen luomista 
sekä sitoutumista yhteisiin 
tavoitteisiin. 

VAHVUUTEMME,  
JOISTA KIITOS KUULUU 
VANTAALAISILLE
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Suomen nopeimmin kasvava kaupunki 
on… Vantaa! Suomen monikulttuurisin 
kaupunki on... Vantaa! Suomen nopeim-
min kasvava yritysalue sijaitsee…  
Vantaalla!


