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Osallisuudesta toimijuuteen Espoon keskuksessa
Välittävät valittavat verkostot -hanke

Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja 

-
-

-

keskuksen kehittämisprojektin kanssa.

-
tapaa ja tutkimustulosten karttumisen myötä synty-

-

2013 käynnistyneessä hankkeessa on kerätty tietoa 
haastattelemalla yli 100 alueen toimijaa ja asukas-
ta sekä osallistumalla alueen asukastilaisuuksiin, 
tapahtumiin ja työryhmiin. Hankkeen interventiona 
toimivat asukas- ja yhteisöpajakokeilut. Lopullisena 

Osallistava toimintatutkimus hankkeen
lähestymistapana

-
menien tutkimus- ja kehittämisprojektien kohteena. 

-

rakentamiseen liittyvät työpajat ja alueella toteutetut 
turvallisuuskävelyt. Paikallisten kehittäjien kokemus-

pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, vaikka he voivat 

-
nipuolistamisen, koska heillä on tärkeää paikallista 
tietoa ja halua oman elinympäristönsä kehittämiseen 

-
-

hittämistyön vaikuttavuutta ja tulosten levittämiseen 

liittyviä haasteita. Perinteinen akateeminen tutkimus 
painottaa tutkimustulosten tieteellistä luotettavuutta 

vuoksi tutkimustulokset harvoin vastaavat akuutteihin 

-
me valitsemaan tutkimushankkeemme lähestymis-

-

muuttamaan tutkittavien passiivisen roolin aktiivisek-

-
tuu ulkopuolisesta tarkkailijasta yhteistyökumppanik-

toimintatutkimusta kutsutaan myös kriittiseksi toimin-
tatutkimukseksi, koska sen tavoitteena on osallistu-

-
-

-
tosta. Yksilötasolla pyritään parantamaan osallistuji-
en osaamista, itseymmärrystä ja toiminnan vaikutta-

käytänteitä sekä pyritään muuttamaan niitä (Heikki-

-
tutkimuksellinen ote ilmenee pyrkimyksenä vahvistaa 

-
suuksia aluetta ja sen palveluita koskevassa suunnit-

-

määrin pyritään kytkemään myös julkisten palvelujen 

-

osallistumista alueen ja palvelujen suunnitteluun. 
-

ALUEKEHITYS JA YMPÄRISTÖ
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-
taan, koska sen oletetaan vaikuttavan myönteisesti 
alueen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä lisäävän 

-
tämällä uusia, erilaisille asukasryhmille sopivia osal-

-
-

linto- ja sektorirajat ylittävän yhteistyön monipuolis-
taminen ja tehostaminen. Hankkeessa on toteutettu 
Espoon keskuksen toimijoille haastattelut ns. lumipal-

seuraavan haastateltavan. Näin pyrimme jäljittämään 

niihin sisältyviä ns. vahvoja ja heikkoja linkkejä sekä 

samanmielisiä ryhmiä ja tavoitteita, kun taas heikot 
-
-

heikkoja linkkejä, koska ne tuovat uutta tietoa ja tuo-

-
-

jestöjen välinen yhteistyö. Järjestöt mieltävät itsensä 
-
-

-

Alustavan analyysin perusteella innovaatiotoiminnan 
haasteena on yritysten saaminen mukaan yhteistyö-

-

Espoon keskuksesta Espoon New York

-
-

sempi koulutustaso, korkeampi työttömyys, köyhien 
asuntokuntien määrä ja sairastavuus, alhaisempi ää-
nestysaktiivisuus sekä maahanmuuttajaväestön kes-
kittyminen. Hankkeemme lähtökohtana on kuitenkin 

tunnistettu riittävästi vaan ne ovat hautautuneet väes-
-

suoritetun kyselyn mukaan asukkaat ovat tyytyväi-
siä palveluihin ja liikenneyhteyksiin, eikä asukkai-

vuosina Espoon keskuksessa on tehty merkittäviä 

-
rantamiseksi, josta Entressen kirjasto on hyvä esi-
merkki.

Lähiöistä käytävää keskustelua ja tutkimusta on pit-

osaltaan vahvistanut niitä koskevia kielteisiä mieli-

suurelle osalle asukkaita muutto lähiöön on tarkoit-
tanut merkittävää parannusta elinolosuhteissa. Porin 

-
siä asuinalueeseensa ja toimivat aktiivisesti alueella 
erityisesti muokkaamalla tilojen käyttöä mieleisek-

asuvien näkökulmasta vetovoimaisia, vaikka tilasto-
-

kashaastattelut antavat samansuuntaisia tuloksia: 

-

yhteisöllisyyttä, mikä puolestaan helpottaa arkielä-
män sujuvuutta sekä lisää viihtyvyyttä ja sosiaalista 

Asuinympäristöä koskevissa käsityksissä tärkeässä 

-
siaalisen vuorovaikutuksen kautta.  Ne usein kytkeyty-
vät erilaisiin kohtaamispaikkoihin tai monumentteihin. 

-
-

vahvasti asemanseutuun liittyvät kielteiset mielikuvat, 
eikä esimerkiksi tuomiokirkko kulttuurimaisemineen. 

sosiaalisen toiminnan tuloksena, johon puolestaan 
-

monikulttuurista Espoon keskusta kehittää Espoon 

Osallisuudesta toimijuuteen

keskustelussa Paavo Lipposen hallitusohjelmaan 

-
asiainministeriö asetti valtakunnallisen osallisuus-

1995 kuntalaissa asetettuja tavoitteita. Hankkeessa 
-

ritellä kovin tarkkaan vaan se haluttiin pitää avoimena, 
jotta annettaisiin tilaa toisiaan rikastuttaville tulkinnoil-

-
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hämmennykseen ja ihmettelyyn käsitteen epäselvyy-

-

-
pea-alaisesti syrjäytymisen ehkäisynä ja tavoitteeksi 

-
-

-

olla pieniä ja paikallisia, mutta myös laajoja ja kan-
-
-

miselle ja vaikuttamiselle. Parhaimmillaan osallisuus 
-

tavoitteellisina vaikuttamispyrkimyksinä (Eteläpelto 

-

monitasoista. Paikalliset tapahtumat luovat yhteen-
-
-

vänä esimerkkinä on Espoo-päivän Piknik-konsertti 
Lakelan kentällä, joka keräsi runsaasti osallistujia ja 

-
teistyönä.

-
-

ta ja uusien matalan kynnyksen osallistumistapojen 
luomista. Espoon keskuksen alueelle on tunnus-
omaista poikkeuksellisen runsas maahanmuuttaja-

kieliryhmiä. Alueen väestöpohjaa rikastavat myös 
vanha ruotsinkielinen asutus ja 1970-luvulla lähiöi-

alueella asuu paljon toisen polven maahanmuuttajia, 

-
tekoelimissä ja paikoittain alhainen äänestysaktiivi-

osallistumattomuus ei kuitenkaan väistämättä tar-
koita alhaista osallisuutta muilla elämän osa-alueilla. 

asukkaat osallistuvat monenlaisten yhteisöjen toimin-
taan ja erityisesti asukasaktiiveilla on monipuolisia 
verkostoja. Asukkaat kaipaavat alueelle erityisesti 
yhteisiä ei-kaupallisia tiloja ja yhteistä toimintaa, jot-

ja kantasuomalaisten luontevan kanssakäymisen ja 

kehittämisteemaksi asukaspajoissa keväällä 2014. 

jotka puolestaan muokkaavat aluetta koskevia käsi-

Monikielisyys ja monikulttuurisuus keskeisiä 
osallistumisen haasteita

Ympäristövastuullista toimintaa tutkineet Koskinen 
-

on luonteeltaan vapaaehtoista ja perustuu henkilöön 
omaan motivaatioon, kun taas osallistamisessa on 
kysymys siitä, että kansalaisia tai yhteisöjä kannus-
tetaan, kehotetaan tai velvoitetaan osallistumaan tiet-

-
listaminen ei vielä takaa osallistumista, koska silloin 

-

Asuinalueen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä oli-

suunnittelut muutokset vaikuttavat paljon mutta jotka 
eivät ole aktiivikansalaisia. Nämä ns. hiljaiset ryhmät 

-

kieltä, minkä vuoksi kielimuuri on yksi keskeinen 
-

myöskään ole tuttuja kaikille kulttuuriryhmille vaan 
osa mieluummin ottaa suoraan yhteyttä vaikutusval-
taisina pitämiinsä henkilöihin. Kielellisiä ja kulttuurisia 

-
nistuneena esimerkkinä oli lokakuussa 2013 toteu-

-
-

tattelut osoittivat, että he suhtautuvat myönteisesti 
-

seen, mutta käytännössä perustehtävä ja virka-aika 
-
-

kentelevät pyrkivät osallistumaan myös virka-ajan 
ulkopuolella järjestettäviin asukastapahtumiin kuten 
Espoon keskuksen aluefoorumi ja asukasseurojen 

-
sia kuulemistilaisuuksia virka-ajan ulkopuolella.

-
sen kirjastossa neljä asukastyöpajaa, jotka realisoi-

-
set rekrytointitavat, kuten ilmoitukset ja mainosten 
jakaminen, osoittautuivat tehottomaksi. Rekrytoin-

luonnollisiin kohtaamispaikkoihin, henkilökohtaisten 
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kontaktien luomista sekä luottamuksen saavuttamis-
-

aikataulujen yhteensovittamiseen ja lastenhoitoon. 

ryhmien ääntä, pajoihin ei kutsuttu alueen muita toi-
-

-
semaan ajatuksiaan yhteisistä  kehittämiskohteista ja 
löytää aktiivisia asukkaita vaikuttamaan alueen yhtei-
siin asioihin. Pajoissa käytettiin pienryhmätyöskente-

-
lyn mukaan he kokivat tulleensa kuulluksi ja pitivät 
työskentelytapaa motivoivana, mutta kantoivat huolta 

-
lä 2015 järjestetään yhteisöpajatyöskentely, johon 

-
täjiä ja virkamiehiä. Asukaspajojen kehittämisteemat 
ovat tulevien yhteisöpajojen toiminnan pohjana. Yh-
teisöpajatyöskentelyn tavoitteena on saattaa hajautu-
neen verkostoympäristön toimijat yhteen ja sitouttaa 

-

nykytilanteen ristiriitoja ja pullonkauloja sekä luo-

Lopuksi

Asukkaat pääsääntöisesti haluavat kotoutua omalle 
asuinalueelleen ja kehittää sitä paremmaksi. Espoon 

-
-

minen sekä yhteisten tilojen ja asukastoiminnan ke-

lisäksi myös omia, eritasoisia tavoitteita ja kehittä-
-

työtaitoja ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Asukkai-

itselle tärkeässä yhteisössä on välttämätön mutta ei 
-

kastoimijuus ilmenee verkostoitumisena ja aktiivisina 
-

taistumista eli oman elämän hallinnan saavuttamista 

sekä kasvavaa kykyä toimia tähän tietoisuuteen pe-
-

Kuva. Osallisuudesta kohti toimijuutta

Kuva. Kehittämis-
teemojen kiteytyksiä 
asukaspajassa

ti maahanmuuttajien ke-

Espoon keskuksen alu-
eella. Käyttäjälähtöinen 
innovaatiotoiminta haas-
taa alueen kehittäjät ja 
palvelujen tuottajat luo-
maan joustavia ja moni-
puolisia osallistumisen 

halu kehittää kotiseutu-
aan elinvoimaisemmaksi 

-
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-

Lähteet:

Espoolaisten hyvinvoinnin tila 2013. Espoo, Espoon kaupunki. 

Espoolaisten hyvinvoinnin tila 2013

Helsinki.

menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura, 

Yhteiskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. 

Kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutus palveluja koskevassa 

Kuntaliitto.

päätöksenteossa. Esimerkkinä Espoon maahanmuuttajien 

 

Joensuun yliopisto, Joensuu.

julkisen ja kolmannen  sektorin välillä Espoon keskuksen 

kehittämiskeskus.

-

-
misohjelmassa mukana olevan Espoon keskuk-
sen kehittämisprojektin kanssa. 

järjestöjen työryhmien toimintaan. Keväällä 2015 
järjestetään asukkaille ja toimijoille kehittämistyö-
pajoja, joissa on mukana myös Espoon kaupun-


