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Raportti Asukkaiden Espoon osallisuuskyselyn tuloksista
Kysely Espoon kuntavaaliehdokkaille 2021

Keskeiset tulokset

Asukkaiden Espoon toteuttaman osallisuuskyselyn mukaan kuntavaaliehdokkailla on vaihteleva
tietämys asukasosallisuuden tilasta ja sen kehittämistarpeista. Suurin osa vastaajista on yhtä
mieltä siitä, että asukkaiden nykyiset mahdollisuudet osallistua ja aidosti vaikuttaa kaupungin ja
sen palvelujen kehittämiseen eivät ole riittäviä. Osa vastaajista  kuitenkin katsoo, että asukkaat
pääsevät jo nykyisin riittävästi osallistumaan ja vaikuttamaan. Vastauksista välittyy yli
puoluerajojen näkemys siitä, että Espoo kyllä kysyy asukkaiden mielipiteitä mutta niillä ei koeta
olevan vaikutusta päätöksentekoon.

Espoon kaupungin alkuvuodesta julkaistua Kuulemisesta kumppanuuteen -osallisuusmallia
pidetään vastausten mukaan hyvänä perustana kehittämistyölle seuraavalla valtuustokaudella.

Kehittämisen keinoista tuntuu puoluetaustasta riippumatta löytyvän yhteisymmärrystä siitä, että
alueellinen asukasosallisuus kaipaa eniten vahvistamista. Käytännön keinovalikoimista
alueraadit ja yhteiskehittäminen nousivat vastauksissa kärkisijoille. Lisäksi avovastauksissa
esitettiin useita tapoja parantaa alueellisen tiedon saantia. Sen sijaaan osallistuva budjetointi ei
yllättäen noussut suosituimpien kehittämistoimien kärkeen. Sen kannatuksessa näkyi selvää
poliittista hajontaa.

Osallisuuskyselyn tulokset tarjoavat hyvän pohjan asukkaiden, luottamushenkilöiden ja
kaupungin viranhaltijoiden vuorovaikutuksen kehittämiselle alkavalla valtuustokaudella.
Poliittisilta päätöksentekijöiltä sekä kaupungin johdolta ja viranhaltijoilta odotetaan sitoutumista
osallisuuden edistämiseen ja kehityksen seurantaan asukas- ja asiakaslähtöisesti.

Kuntavaaliehdokkaiden vastauksiin kyselyssä pääsee tutustumaan osoitteessa
Osallisuuskyselyn 2021 vastaukset

Kyselyn tausta ja toteutus

Asukkaiden Espoo -toiminnan käynnisti vuonna 2018 ryhmä espoolaisia asukasaktiiveja, joista
useimmat olivat olleet mukana asukasfoorumitoiminnassa. Ryhmä toimii pääosin
Facebook-ryhmässä www.facebook.com/groups/AsukkaidenEspoo, jossa on jo yli 1000 jäsentä.
Toiminnan yhteydessä tuotettuja kirjelmiä ja muuta aineistoa on esillä sivulla
solmu.eu/asukkaidenespoo/.

https://www.facebook.com/groups/AsukkaidenEspoo/
https://twitter.com/AsukkaidenEspoo
https://solmu.eu/asukkaidenespoo/
https://solmu.eu/asukkaidenespoo/osallisuuskysely-2021-vastaukset/
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Osallisuuskysely järjestettiin verkossa ja siitä tiedotettiin Asukkaiden Espoon
Facebook-ryhmässä ja espoolaisille puoluejärjestöille osoitetulla kutsulla. Kyselyyn saatiin
yhteensä 130 vastausta. Tämä edustaa 16.8 % kaikista kuntavaaliehdokkaista ja 19.9 %
kyselyyn osallistuneiden puolueiden ehdokkaista.

Raportin on laatinut Esko Uotila yhteistyössä kyselyä toteuttamassa olleiden Asukkaiden Espoo
-ryhmän edustajien kanssa.

Vastausten jakautuminen puolueittain

Puolueittain vastausten lukumäärät jakautuivat oheisen kaavion mukaisesti:

Kyselyyn vastanneiden osuus kuntavaaliehdokkaista vaihteli puolueittain. Paras
vastausprosentti on ympäristöpuolueella, jonka viidestä ehdokkaasta neljä osallistui kyselyyn.
Suurimmista puolueista vihreät, kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ylittävät
kaikkien puolueiden keskiarvon. SDP, vasemmistoliitto ja RKP jäivät keskiarvosta selvästi.
Perussuomalaisten ehdokkaista vain yksi vastasi kyselyyn. On epäselvää, johtuuko alhainen
vastausaktiivisuus huonosta tiedonkulusta vai kertooko se vähäisestä osallisuustietoisuudesta.
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Vastausten jakautuminen alueittain

Suuralueittain vastausten lukumäärät jakautuivat oheisen kaavion mukaisesti:

Asukaslukuun suhteutettuna aktiivisuus oli suuralueilla lähes samantasoista. Ehdokkaiden
määrä suuralueittain ei ole tiedossa, mutta asukkaiden määrä vastaajaa kohden jakautui
suuralueittain seuraavasti:.
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Vastaajien omat kokemukset asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista

Vastaajien käsitykset siitä, mitä osallisuudella tarkoitetaan, vaihtelivat. Osa näyttää
ymmärtäneen kysymyksen tarkoittavan osallistumista erilaiseen yhdistys- ja harrastustoimintaan
ja osa asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Osa
kuntavaaliehdokkaista näyttää tyytyvän varsin vähäisiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja kertoo
olevansa tyytyväinen, kun vastauksia kysymyksiin löytyy omatoimisella verkkohaulla kaupungin
sivustoilta tai on ollut mahdollisuus antaa palautetta.

Asukkaiden mahdollisuuksia osallistua kuvattiin hyviksi, mutta mahdollisuuksia vaikuttaa
pidettiin puutteellisina. Asukkailta vaaditaan aktiivisuutta, jotta runsaan tiedon joukosta tunnistaa
mahdollisuudet vaikuttaa riittävän ajoissa ja oikea-aikaisesti.

- Mahdollisuus saada tietoa valmistelussa olevista asioista riippuu liikaa asukkaiden omasta
aktiivisuudesta.

- Jopa oman alueen kaavoitusratkaisujen lain mukaiset esittelyt on aina tehty mahdollisimman
hiljaisesti tai niistä kuulee vasta liian myöhään.

- Liian monesti vielä kuullaan näennäisesti eikä oikeasti kuunnella. Usein tuntuu, ettei nähtävillä
ololla tai asukastilaisuuksilla ole merkitystä lopputulokseen. Uskomatonta, ettei meillä vieläkään
ole mahdollista tilata oman alueen tietoja nähtävillä oloista ja muista asukastilaisuuksista.

- Asukkaat tuntevat parhaiten oman alueensa hyvät puolet ja kipupisteet, välittävät omasta
alueestaan ja haluavat osallistua sen kehittämiseen.

- Minusta kaupunki ei tällä hetkellä riittävästi turvaa asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalaiset eivät tunne saavansa osallistua kuntahallinnon
päätöksiin ja luottamus viranhaltijoita kohtaan on heikentynyt.

- Vaaleissa valitut poliittiset luottamushenkilöt ja päättäjät eivät kovinkaan paljon edistä asukkaiden
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa käytännössä.

Monet kuntavaaliehdokkaat katsoivat, että asukkailla on hyvin mahdollisuuksia vaikuttaa.
Ongelmaksi koettiin se, että moni ei tiedä tarjolla olevista mahdollisuuksista ja keinoista.
Erityinen haaste on saada nuoret kiinnostumaan osallistumisesta ja vaikuttamisesta Espoossa.

- Aktiivisilla asukkailla on nykyään hyvät mahdollisuudet, koska melkein kaikki tieto on saatavilla.
Monet tärkeät päätökset syntyvät pitkän prosessin tuloksena, joten osallistumismahdollisuuksia
pitää osata käyttää riittävän aikaisin.
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- Kaavoituksen osalta järjestetään aika hyvin mielestäni erilaisia asukastyöpajoja ja -tilaisuuksia.
- Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä kehittämisasioita on minusta toimivan ja rakentavan

vuoropuhelun (dialogin) aikaansaaminen sekä hyvän asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisen
toimintamallin laatiminen ja sen jalkauttaminen suuralueittain Espoossa.

2000-luvun alussa toimineita alueneuvottelukuntia toivottiin palautettaviksi useassa
vastauksessa. Toisaalta kokemukset niistä vaihtelevat.

- Aikaisemmin Espoossa oli hyvin motivoituneet alueneuvottelukunnat kaikilla suuralueilla. Niissä
suuralueiden kaupunginosayhdistysten, puolueiden paikallisosastojen, ympäristöyhdistysten,
seurakunnan, urheiluseurojen ja yrittäjien edustajat pohtivat yhdessä oman suuralueensa
kehittämistarpeita.

- Olen istunut alueneuvottelukunnassa sekä aluefoorumissa. Niiden lausunnoilla ja ehdotuksilla ei
ollut kovinkaan suurta vaikutusta.

Asukastiedottamisessa tulisi käyttää sähköisten kanavien lisäksi myös muita viestintäkanavia,
jotta asukkaat tavoitetaan mahdollisimman laajasti ja halukkaat voivat tulla mukaan heitä
kiinnostaviin ryhmiin.

- Olisi hyvä saada tietoa kohdennetummin ilman että sitä tarvitsee itse kaivaa, esim yhteinen
nettisivu aina alueittain, jonne koostetaan tärkeimmät asiat.

Espoon Kuulemisesta kumppanuuteen -osallisuusmalli

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kuntavaaliehdokkaat pitävät vuoden 2021 alussa
valmistunutta Espoon Kuulemisesta kumppanuuteen -osallisuusmallia hyvänä lähtökohtana
kehittämiselle. Kuulemisesta kumppanuuteen - Espoon osallisuusmalli

Osallisuusmallin toteutumiseen kohdistuu epäilyjä. Vastauksissa tuotiin esiin, että sen
toteutukseen tulisi varata riittävästi resursseja, toimenpiteet tulisi konkretisoida ja aikatauluttaa
sekä johdon aidosti sitoutua.

- Toivottavasti tästä kuluneen valtuustokauden prosessista on opittu ja uuden valtuustokauden
2021 alussa jälleen päivitettävä uusi Espoo -Tarina (strategia) ja sen työstäminen tehdään hiukan
enemmän ajan kanssa, asukkaat nykyistä paljon paremmin osallistaen.

- Osallisuustyölle pitää luoda rakenteet ja osoittaa resurssit.
- Johdon sitoutuminen on olennaista.
- Erityisesti päätösosallisuutta on vahvistettava siten, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan

oikea-aikaisesti päätöksentekoon.
- Osallistumisen kehittämistä pitää koordinoida alueellisesti, ja siihen pitää varata riittävät resurssit.
- Malli sisältää paljon kannatettavia ajatuksia, mutta toivoisin vielä enemmän konkreettisia

tavoitteita.
- Osallisuusmallista tarvitaan tiivistetty esitys, ja siitä pitää tiedottaa kaikille asukkaille.

Osallisuusmallin tavoitteita pidetään hyvinä, mutta käytännön toimia sen toteuttamiseksi
tarvitaan. Todellisuuden ei koeta vastaavan Espoon visiota, jonka mukaan “Espoo on
edelläkävijäkaupunki, jossa voi aidosti vaikuttaa. Espoossa asukas- ja asiakaslähtöisyys on
ensimmäinen arvomme.“

- Tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta konkretiaa puuttuu. Miten osallisuusmallia
todellisuudessa hyödynnetään ja miten asukkaiden mielipiteet otetaan päätöksenteossa
huomioon valtuustossa ja lautakunnissa.

- Virkamiesten suhtautumisessa on vielä paljon parannettavaa.
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Osallisuudessa on korostettava enemmän alueellisia kysymyksiä. Verkkopalveluiden ja
tiedottamisen pitää tukea tarvetta saada tietoa oman alueen kehittämisestä, suunnittelusta,
päätöksenteosta ja palvelutarjonnasta.

Kuulemisen ja dialogin pitää olla aitoa. Asukkaalle pitää tulla tunne siitä, että asioihin voi aidosti
vaikuttaa. Erätauko-keskustelut ovat hyvä väline vuoropuheluun. Asukkaiden ja
luottamushenkilöiden välisiä yhteyksiä pitää kehittää.

Viranhaltijoiden suhtautumista asukasosallisuuteen pitää parantaa. Myös päättäjien pitää
ymmärtää, että kellään ei voi olla kaikkien alojen yksityiskohtaista paikallista tietoa, jolloin
tarvitaan monipuolista vuorovaikutusta.

Osallisuusmallin pohjana on Espoo-tarina, ja sen tulisi näkyä paremmin käytännön toiminnassa.
- Toivottavasti kuluneen valtuustokauden prosessista on opittu ja uuden valtuustokauden 2021

alussa jälleen päivitettävä uusi Espoo -Tarina (strategia) ja sen työstäminen tehdään hiukan
enemmän ajan kanssa, asukkaat nykyistä paljon paremmin osallistaen.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistavat

Vastaajia pyydettiin valitsemaan enintään neljä kannattamaansa asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamistapaa seuraavassa kaaviossa näkyvistä 10 vaihtoehdosta.
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Vaihtoehtoina annetut toimintatavat saivat kannatusta tasaisesti. Vahvin kannatus on seuraavilla
toimintatavoilla, joista jokaista kannatti yli 50 % vastaajista:

1. Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden
valmiste

2. Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa
3. Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
4. Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien

lisääminen

Vähiten kannatusta sai kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö.

Vaikuttamistavat sekä niiden suosio vaihtelivat puolueittain seuraavasti:

Yht. Kok Kesk Vihr KD SDP Liik Vas RKP Ymp PS

Alueen asukkaista
koottujen raatien ja
paneelien käyttö
asuinaluetta koskevien
asioiden valmistelussa

85 16 13 21 9 8 5 4 4 4 1

Kunnan asukkaiden
mielipiteiden selvittäminen
ennen päätöksentekoa

84 14 18 15 13 5 9 3 2 4 1

Yhteiskehittämisen
lisääminen yhdessä
palvelujen käyttäjien
kanssa

72 18 9 18 7 7 5 1 4 2 1

Nuorisovaltuuston,
vanhusneuvoston ja
vammaisneuvoston
vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen

71 13 11 19 7 6 6 4 3 2 0

Asukkaiden, järjestöjen ja
muiden yhteisöjen
oma-aloitteisen
suunnittelun ja valmistelun
tukeminen

63 10 8 18 10 6 3 3 1 3 1

Osallistuvan budjetoinnin
käyttöönotto 57 7 6 22 5 4 3 6 3 1 0

Kuntalaisaloitteiden
painoarvon lisääminen 49 10 11 8 3 4 6 6 0 1 0

Kuntalaisista koottujen
raatien ja paneelien käyttö
isojen kokonaisuuksien
valmistelussa

37 9 6 9 1 3 5 1 2 1 0

Palvelujen käyttäjien
edustajien ottaminen
mukaan kunnan
toimielimiin

23 4 3 8 1 1 3 2 0 1 0
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Kunnallisten
neuvoa-antavien
kansanäänestysten käyttö

19 1 3 3 5 0 3 2 1 1 0

Muu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteiskehittämistä palvelujen käyttäjien kanssa painotettiin kokoomuksessa muita enemmän.
Osallistuva budjetointi sai vahvimman kannatuksen vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkailta.

Muita ehdotettuja tapoja parantaa asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia

Vastauksissa esitetään useita ideoita ja keinoja parantaa asukasosallisuutta muun muassa
paikallisilla ja toimialakohtaisilla tapaamisilla:

- paikalliset kyselytunnit, joissa alueen päättäjät vastaavat asukkaiden kysymyksiin
- asuinaluekohtaiset tiedotus- ja yhteistoimintatilaisuudet
- toimialojen kuulemistilaisuudet
- työpajojen järjestäminen hankkeiden alkuvaiheessa ja oman alueensa kaava-asioissa

Suuralueille halutaan asukasraadit, jossa olisivat edustettuna alueen kaupunginosa- ja muut
yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Valmisteluista vastaisi alueen osallisuuskoordinaattori.
Palvelukehitykseen esitetään pyöreän pöydän tapaamisia, joissa kokoontuvat palveluiden
tilaajat, tuottajat, virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Asukkailla tulisi olla mahdollisuus aitoon vaikuttamiseen myös vaalien välillä. Tätä voidaan lisätä
tietotekniikkaa käyttämällä. Uusia viestintäratkaisuja ehdotettiin monen vastauksessa:

- Sovellus puhelimessa mihin tulee ilmoitus päätökseen tulevista asioista, joihin voi antaa
jäsenneltyä tai joskus ihan vapaata palautetta, uusia ideoita ja kommentteja. Sovelluksessa tulisi
olla mahdollista rajata omat kiinnostuksen kohteet

- Espoo-sovellus puhelimeen, josta mahdollista seurata mitä kunnassa päätetään ja milloin.
Sovelluksessa voisi äänestää suuntaa antavasti.

- Puheboxi, johon voi jättää palautetta. Kynnys palautteen antamiseen voisi madaltua, jos
palautteen voisi jättää ääniviestinä.

- Verkkosivusto, joka ennakoi, analysoi ja tiedottaa, kuinka asuinalueella menee, millaisia palveluja
toivotaan ja mitä palvelua alueella on tarjolla ja tärkeimpänä, miten tarjoat palveluja ja miten tilaat
palveluja lähiympäristöstäsi.

- Asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa systemaattisesti kyselyjen avulla.

Asukaosallisuuden pitää ottaa kaikki huomioon.
- Puhelinpalveluja ei saa unohtaa, koska ne ovat monille ikäihmisille ainoa tapa saada tietoa esim.

terveyspalveluista tai joukkoliikenteen aikatauluista.
- On tärkeää, että saadaan jollain tavalla mukaan kaikki asukkaat, ei riitä, että vain aktivistit ja

nopeat vaikuttavat. Senioriväestön osallistuminen on tärkeää, joten pitäisi digitaalisten kanavien
ohelle olla myös muita tapoja.

Asukasfoorumeita korvaavaan toimintaan odotetaan ratkaisuja. Toimintaa tulisi vahvistaa
antamalla mahdollisuus antaa lausuntoja/kannanottoja aluetta koskevissa päätösasioissa.

Asukkaiden omaehtoista toimintaa pitää tukea ja mahdollistaa.
- Tiloja, joissa asukkaat voivat kokoontua
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- Erilaisia nettialustoja, joiden avulla tapahtumia, sekä kokoontumisia on helppo järjestää.

Muutaman kuntavaaliehdokkaan mielestä asukkaiden osallistumiseen ja vaikuttamiseen ei
kaivata muutoksia.

- Asukkailla on jo vaaleilla valitut edustajat valtuustossa ja muissa luottamuselimissä.”
- “Olemassa olevat vaikuttamismahdollisuudet ovat riittävät, kunhan ne pidetään aktiivisena ja

pidetään aktiivisesti yllä.
- Pidän hyvänä suomalaista tapaa, jossa päättäjiin voi olla suoraan yhteydessä matalalla

kynnyksellä.

Osallistuva budjetointi saa kannatusta monissa vastauksissa ja vastaajien mielestä se pitäisi
Espoossakin ottaa kunnolla käyttöön.

Neljä kuntavaaliehdokasta ehdottaa, että Espooseen pitäisi perustaa kaupunginosavaltuustot.
Niillä pitäisi olla päätösvaltaa myös suurissa asioissa, kuten kaavoituksessa sekä koulu- ja
palveluverkossa.

Kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen parantamiseksi kuntavaaliehdokkaat esittävät kohtaamisten lisäämistä eri
tavoin:

- Valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistojen sekä kaupungin johdon asukasiltoja
- Yhteiset suunnittelutyöpajat
- Varsinkin isoimmissa kaavahankkeissa rakennuttajien ja/tai rakennusliikkeiden edustajat tulisi

velvoittaa osallistumaan asukastilaisuuksiin kertomaan ajatuksistaan ja kuuntelemaan
asukkaiden mielipiteitä.

- Lautakunnat ym. toimielimet voisivat silloin tällöin järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia
asukkaille.

- Säännölliset asukasyhdistysten ja asukkaiden tapaamiset kaupungin luottamushenkilö- ja
virkamiesjohdon kanssa parantaisivat vuoropuhelua ja vahvistaisivat tiedonkulun avoimuutta.
Keskustelutilaisuuksia pitäisi olla jokaisella suuralueella säännöllisesti.

- Osallistuvilla menetelmillä, joita vetävät koulutetut fasilitaattorit. Erätauko -menetelmä kannattaa
ottaa hyvin haltuun.

- Luomalla asukkaiden ja päätöksentekoelinten välille sähköisiä yhteydenpitolinkkejä, joissa
lautakuntiin tulevista kaavoitukseen, kouluun, varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista, voisi
kuntalainen antaa omat näkemykset

Sosiaalisella medialla nähdään olevan tärkeä asema vuorovaikutuksessa ja kaikki osapuolet on
tarpeen saada mukaan.

- Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tavoitettavissa myös sosiaalisessa mediassa
- Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteystiedot olisivat nykyistä helpommin asukkaiden

löydettävissä ja ko. ihmiset aidosti myös helposti tavoitettavissa. Jotta "Kuulemisesta
kumppanuuteen" toteutuu myös käytännössä, on tärkeää, että viranhaltijat ja luottamushenkilöt
ovat tavoitettavissa myös sosiaalisessa mediassa ja että he osallistuvat siellä käytäviin
keskusteluihin aktiivisesti.

Kuntavaaliehdokkaiden vastauksissa muistutetaan, että kaikki eivät ole somessa.
- Kuntapäättäjien tulee olla asukkaiden tavoitettavissa myös kahviloissa, kauppakeskuksissa,

kirjastoissa, nuorisotiloissa jne, jolloin aitoa vuorovaikutusta ja keskustelua voi syntyä hyvin
matalalla kynnyksellä.
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Muut kommentit

Asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista halutaan laajasti tukea.
- Asukasdemokratian ja -osallistumisen lisäämiselle olisi Espoossa kipeästi tarvetta, ei vähiten

rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa.
- Paikalliset asukkaat ovat oman alueensa parhaita tuntijoita.
- Teknisen lautakunnan ja kaupunkisuunnittelun kokouksiin voisi ottaa alueaktiiveja, alueilla pitkään

asuneita asukkaita jotka haluavat parannuksia alueen toimivuuteen. Alueella ei välttämättä
edustusta poliittisten puolueiden piirissä lautakuntakokouksissa.

- Jokaisella valtuustoryhmällä voisi olla kuukausittainen kyselytunti juuri oman
kaupunkikeskuksensa asioissa, verkossa ja - koronapandemian jälkeen - fyysisesti
kaupunkikeskusten kirjastoissa ym. julkisissa tiloissa.

- Liike Nytin ehdokkaat ehdottavat, että kaupunki ottaa kuntalaiset mukaan päätöksen tekoon
nettiparlamentin kautta puolueen tavoin. Toimintamallia voitaisiin kokeilla Espoossa. Kaupunki
avaisi kaikille Espoolaisille avoimen ja helppokäyttöisen alusta. Alustalta löytyisi erillaiset
päätökset ja tulevat hankkeet.

- Olipa hyviä ja tärkeitä kysymyksiä! Itse neljä vuotta nuorisovaltuustossa toimineena tunnistan
erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksien hyvät ja huonot puolet. Asukkaiden
osallistaminen päätöksentekoon on ensisijaista, sillä asukkaat muodostavat Espoon.

Paikallista toimintaa halutaan vahvistaa.
- Kyselyn tuloksia pitää käsitellä kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen tilaisuuksissa

yhteistyön kehittämiseksi.
- Seuraavan valtuuston olisi luotava Espooseen uusi paikallisdemokratiamalli, joka voitaisiin

toteuttaa sitä seuraavalla valtuustokaudella.
- Asukasyhdistyksille kannattaisi antaa reilusti talkootukea. Talkoot kasvattavat alueen

yhteishenkeä kun naapurit tulevat tutuksi ja lähiympäristö siistiytyy.

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada nuoret mukaan.
- Asukasosallisuuden perusta luodaan kouluissa ja toimialojen johtavien viranhaltijoiden tulisi

jalkautua myös koulujen oppilastilaisuuksiin.

Kaupungin on tunnistettava oma roolinsa ja vastuunsa.
- Espoon kaupungin tulee mieltää itsensä a) asukkaiden edunvalvontaorganisaationa ja b)

palvelujen tuottajana asukkailleen.
- Näennäinen osallistuminen vain turhauttaa. Täytyy olla muotoja, joilla todella myös vaikutetaan.
- Asukkaille pidettävät kuulemistilaisuudet pitäisi asukkaille pitää siinä vaiheessa, että asioihin

pääsisi oikeasti vaikuttamaan.

Yhteistyö on ratkaisu.
- Kestävä Espoo syntyy vain yhteistyöllä.
- Uusien asioiden positiivinen omaksuminen ja myönteinen suhtautuminen kuntalaisten esille

ottamiin asioihin. Näin parhaiten kehitämme kaikki yhdessä elävää, aktiivista ja asukkaisen
hyväksymää, elinvoimaista Espoota.

- Asukkaita pitäisi rohkaista ottamaan yhteyttä ja kysymään viranhaltijoilta asioihin vaikuttavista
seikoista. Viranhaltijoiden olisi taas enemmän kuunneltava asukkaita.

Asukkaiden Espoon toimintaa arvostetaan ja pidetään tärkeänä osana asukasosallisuuden
kehittämistä.

- Asukkaiden Espoon rooli ja erityisesti tunnistettavuutta osana kaupungin asukaslähtöistä
toimintatapaa tulisi kehittää ja korostaa entistä enemmän.
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- Hyvä kysely. Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia tulee Espoossa edistää
ja vahvistaa.

- Asukkaiden Espoo on ollut virkistävän aktiivinen parantamaan asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia.

- Kyselyn tuloksia pitää käsitellä kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen tilaisuuksissa
yhteistyön kehittämiseksi.

- Olen vaikuttunut miten asiantunteva ryhmä se on. Juuri tällaisesta ryhmästä pitäisi olla paljon
apua vuorovaikutuksen parantamiseksi ja vastaavaa toimintaa olisi hienoa kasvattaa myös eri
alueilla. Useinkin paikallisryhmissä saattaa herätä keskustelua tärkeistä aiheista, joita ei
välttämättä saada vietyä kuntapäättäjille asti.
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Kysely kuntavaaliehdokkaille: Asukasosallisuus Espoossa
Kyselyssä kartoitetaan kuntavaaliehdokkaiden arvioita asukasosallisuudesta ja
kehittämisehdotuksia, miten parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
oman asuinalueen ja koko Espoon ja sen palvelujen kehittämiseen.

Vastaamalla kyselyyn annat luvan julkaista vastaukset ja niistä tehdyt yhteenvedot.
Sähköpostiosoitteita ei julkaista. Saat oman vastauksesi sähköpostiisi.

Vastausaika päättyy 19.5.2021

1) Vastaajan tiedot
Sähköposti: _______________
Nimi: _______________
Puolue: _______________
Asuinalue:

○ Suur-Leppävaara
○ Suur-Tapiola
○ Suur-Matinkylä
○ Suur-Espoonlahti
○ Suur-Kauklahti
○ Vanha-Espoo
○ Pohjois-Espoo

2) Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana?

_____________________________________________________________________

3) Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
(http://bit.ly/kuulemisesta-kumppanuuteen)

_____________________________________________________________________
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4) Mitä alla olevista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? (valitse enintään 4)
○ Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen
○ Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien

valmistelussa
○ Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien

asioiden valmistelussa
○ Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa
○ Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto
○ Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö
○ Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
○ Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja

valmistelun tukeminen
○ Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
○ Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

5) Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?

_____________________________________________________________________

6) Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta
voisi parantaa?

_____________________________________________________________________

7) Muita kommentteja?

_____________________________________________________________________

Asukkaiden Espoo

Asukkaiden Espoo -ryhmä edistää ja tukee asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia Espoossa. Tutustu ryhmän toimintaan nettisivuilla
https://solmu.eu/asukkaidenespoo/ ja Facebook-ryhmässä
https://www.facebook.com/groups/AsukkaidenEspoo.
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