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Espoon keskus 

40 523  
 

Espoonlahti 

54 695 
 

Leppävaara 

68 421 
 

Tapiola 

46 699 
 

Matinkylä-Olari 

41 684 

Pohjois-

Espoo 

11 347 
 

Kauklahti 

10 149 

1.1.2018 

5 kaupunkikeskuksen Espoo 



Millaisilla rakenteilla mahdollistetaan 

vuorovaikutus hallinnon ja alati 

muuttuvan kansalaisyhteiskunnan 

kanssa? 
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Osallisuus muuttuu ajassa 
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       internet  

some 

Edustuksellinen 

demokratia 

älypuhelin 
vaihtoehtoliikkeet 

paikallisradiot 
4.sektori 

yhdyskuntatyö 

sotetin 

aluekeskukset 

ja aluejaostot 

Kansalais-
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 Alue- 

neuvottelu- 
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Asukas- 

foorumit 
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? 

Perustus- 

laki 

palaute- 

järjestelmät 

*Yhteiskehittäminen 

*co-production 

*Deliberatiiviset  

menetelmät 

osallisuus- 

mallit 

Avoimen 

hallinnon 

toiminta- 

ohjelma  Kuntalais- 

aloite 

 

Suora demokratia 

ryhtyy haastamaan edustuksellista 

demokratiaa 

         Nuoriso- 

         valtuusto 

Asukkaat kohteena, 

”hallintoalamainen” 

Asukkaat toimijoina,  

kumppanina 

Asukkaat  

asiakkaina,  

kuluttajina 

 

Uusi julkishallinto 

Maankäyttö-  

ja rakennuslaki 

Institutionaalinen 

osallistuminen  
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neuvosto 
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Kestävä kehitys 
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Mahdollistavien rakenteiden 

kehittyminen ja muuttuminen 

 

• Institutionaalisen osallistumisen perinne näkyy 

instituutiolähtöisinä ja –vetoisina rakenteina 

• Asukaslähtöiset ja –vetoiset rakenteet koetaan 

pääsääntöisesti haasteellisina ja työllistävinä  

• Kaupunki on ollut uuden edessä, miettiessään, 

miten näiden uusien rakenteiden kanssa toimitaan 
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Alkaneet projektit 

Tapahtumatuotannot 

• Suur-Matinkylän asukasfoorumin lähitekemisen ilta 

• Kaupungintalon purkutaidetapahtuma 

• Katutaidetta Kohtaamossa 

Fyysiseen ympäristöön liittyvät  

• Röylän frisbeegolfrata 

• Olarin terveysluontopolku 

• Leppävaaran kivitaideprojekti 

Asukkaiden keskinäiseen toimintaan liittyvät 

• Istutustalkoot 

• Asukasfoorumin tukeminen viestinnässä 

 

 

 



Aluekehittämisryhmä 

• Espoon keskuksen alueella oli paljon toimijoita ja siellä 

tapahtui kaikenlaista kehittämistä, mutta toimijat eivät 

juuri tienneet toistensa tekemisistä eikä tekeminen 

tavoittanut asukkaita kovin hyvin 

• Aluekehittämisryhmä (2015-2018) oli epämuodollinen ja 

koostui alueen kehittämisestä kiinnostuneista 

työntekijöistä, asukkaista ja muista toimijoista 

• Erilaisia asukasosallisuutta tukevia kokeiluja 

• => Kaupunginjohtajan Laatupalkinto 2015, 

Laatukeskuksen Vuoden Laatuinnovaatio 2015,  

Demokratiatunnustus 2017 
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Aluekehittämisryhmä 2.0 

• Enemmän asukkaita 

• Työntekijöitä useammasta toiminnosta  

• Luottamushenkilöitä 

• Asukkaat määrittelevät ongelmat 

• Haetaan niihin ratkaisua yhdessä 

 Opitaan yhdessä 

 Kaikki saavat tietoa ja ymmärrys kasvaa 

 Asukkaiden kyky osallistua yhteiskuntaan paranee 

 Työntekijöillä mahdollisuus parempaan 
vuorovaikutukseen 

 Päättäjillä mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä 
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Kiitos! 
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