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Keski-Espoon Sanomat 6

Espoon keskuksen alueella kokeil-
tiin keväällä 2017 osallistuvaa budje-
tointia kansalaisosallistumisen me-
netelmänä. Lyhyesti idea toimi seu-
raavasti: Osallistujat jättivät ideansa 
helmikuussa verkkosovellukseen, 
huhtikuun ensimmäisessä työpajassa 
saatuja 30 ideaa kehiteltiin asiantunti-
joiden ohjauksessa, toisessa työpajas-
sa selkeytettiin edenneiden 16 idean 
kuvauksia ja toukokuussa sähköises-
sä äänestyksessä kertyi yli 700 ääntä. 
Neljä eniten ääniä kerännyttä ideaa 
saivat kukin rahoitusta 3 000 €. Rahoi-
tetut ideat olivat liikuntaa ja ympäris-
tökasvatusta yhdistävä Move Green 
- Liiku Vihreästi -toimintamalli, jossa 
tutustutaan sekä parkourin alkeisiin 
että kierrätykseen, paikallisten artis-
tien järjestämä Centtifest -musiikki-
festivaali, kukkaniityn istuttaminen 
sekä eri kulttuureja yhdistävä Suvelan 
Basaari -tapahtuma. Laurea - ammat-
tikorkeakoulun toimintatutkimuksella 
pyrittiin vahvistamaan paikallisyhtei-
sön voimavaroja ja tuottamaan uusia 
toimintamalleja asukastoimijuuden ja 
poikkihallinnollisen yhteistyön edis-
tämiseen.

Osallistuvan budjetoinnin ydintä on 
luottamuksen ja ymmärryksen synnyt-
täminen. Mun Id€a -kokeilussa kerät-
tiin ja työstettiin ideoita, joilla osal-
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listujat voivat tehdä asuinalueestaan 
elävämmän ja viihtyisämmän sekä 
vaikuttaa yhteisölliseen toimintaan. 
Rahoitettavat ideat valittiin kaikille 
avoimella äänestyksellä ja toteutet-
tiin pääosin asukkaiden vapaaehtois-
voimin.  Asukkaat saivat siis vaikuttaa 
asuinalueensa kehitykseen, toteuttaa 
itseään ja tehdä yhdessä tärkeäksi 
katsomiaan asioita. Haastatteluiden 
mukaan he kokivat voimaantuneensa 
ja kertoivat tulleensa kuulluksi Mun 
Id€a –kokeilun aikana. Ideat tukivat 
alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden 
vahvistumista sekä kaupunkiympäris-
tön kohentumista ja alueen imagon 
vahvistumista.

Aiemmista asukaskokemuksista op-
pineena Espoossa haluttiin synnyttää 
asukasosallisuuden malli, joka tuottaa 
jotain konkreettista melko lyhyessä 

ajassa. Erityistä ja uutta tässä mal-
lissa oli se, että annetaan alueellista 
toimintarahaa voittaneiden ideoiden 
toteuttamiseen itse. Espoossa halu-
taan tukea asukkaiden omaehtoista 
toimintaa, verkostoitumista ja lähite-
kemistä. Tässä mallissa asukkaat sitou-
tuivat itse toiminnan toteuttamiseen 
ja lisäksi se oli kustannustehokasta.  

Osallistuvan budjetoinnin 
tuloksista

Kuntalaki kannustaa kaupunkeja 
ja kuntia ottamaan asukkaat mu-
kaan päätöksentekoon ja talouden 
suunnitteluun. Kaupungit etsivät in-
novatiivisia ratkaisuja asukkaiden ja 
kaupungin toimijoiden väliseen pa-
rempaan vuorovaikutukseen. Mun 
Id€a -kokeilun tavoitteina oli Espoo-
tarinan mukaisesti osallistuminen, 
kohtaaminen, ongelmien yhdessä 
ratkominen, syrjäytymisen ehkäisy ja 
maahanmuuttajien kotouttaminen. 
Vallan siirtäminen paikallistoimijoille 
tukee asukastyytyväisyyttä ja vahvis-
taa asukasdemokratiaa. Paikallisten 
verkostojen mukaan saaminen var-
mistaa alueen ominaispiirteiden huo-
mioimisen. 

Erittäin tärkeä oivallus oli asettaa 
asukkaat keskiöön ideoiden toteut-
tamisessa ja päätöksenteossa. Mun 
Id€a –kokeilu poiki ideoita, jotka oli-
sivat sellaisenaan toteutettavissa, jos 

ideoiden esittäjällä olisi siihen resurs-
seja. Muita tämän kokeilun tuloksia 
olivat aluekehittämisryhmä, jossa on 
myös asukasjäseniä, verkkosovellus ja 
tunnistamista helpottava Mun Id€a 
-logo. Sähköinen toimintatapa saattaa 
tuntua aluksi tehokkaalta, mutta esi-
merkiksi rekisteröityminen äänestys-
alustalle edellyttää äänestäjien opas-
tusta ja neuvontaa, joka ei suinkaan 
ole nopeaa. 

Entä miten tästä 
eteenpäin?

Osallistuvan budjetoinnin kokeiluis-
sa on hyvä varmistaa kaikille yhteiset 
tavoitteet. Sen avulla voidaan pu-
reutua alueen epäkohtiin, toteuttaa 
yhteisöllisiä ratkaisuja tai kasvattaa 
alueen verkostoja ja lisätä asukkaiden 
välisiä suhteita. Kaikille avoin proses-
si on oikeudenmukaista ja vahvistaa 
yhdenvertaisuutta, mutta osallistu-
misen edellytyksiin on hyvä kiinnit-
tää huomiota ja järjestää tarvittaessa 
tukea. Osallistumisen kynnysten ma-
daltaminen tuo ihmiset lähelle suoraa 
demokratiaa. Sähköisten välineiden 
hyödyntäminen nopeuttaa ja tehos-
taa prosesseja, mutta niiden käyttö 
ei ole kaikille mahdollista. Budjetin 
laskeminen ja suomen kielen osaami-
nen ovat taitoja, joiden tukemiseen 
tulee varata resursseja. Vaihtoehtojen 
puntarointi äänestyksessä tulee olla 
mahdollisimman helppoa ja yhteis-
mitallista. Niin ikään itse osallistuvan 
budjetoinnin prosessin läpiviemiseen 
on varattava aikaa ja resursseja vir-
kamiehille. Ja vaikka prosessi onkin 
toistettavissa muilla asuinalueilla, 
on tärkeää muovata toimintamallia 
alueen ominaispiirteet huomioivak-
si. Osallistuva budjetointi edellyttää 
aina kunnollisia välineitä ja selkeää 
prosessia.

Laurea - ammattikorkeakoulun ja 
Espoon kaupungin yhteisenä tavoit-
teena on ollut tutkia ja kehittää asuk-
kaiden osallisuutta Espoon keskuksen 
alueella sekä etsiä tehokkaita toimin-
tamalleja eri toimijoiden väliselle yh-
teistyölle. Yhteisen tahtotilan löytämi-
nen on edellyttänyt hyvää kumppa-
nuutta myös kaupungin toimijoiden 
kesken. Yhteistyöhankkeita alueella 
ovat olleet Välittävät Valittavat Ver-
kostot ja Sun Idea –osallistuva budje-
tointi kaupunginosakehittämisessä. 

Välittävät Valittavat Verkostot oli 
Laurea -ammattikorkeakoulun han-
ke, jonka tarkoituksena oli tutkia ja 
kehittää asukkaiden osallisuutta ja 
toimijoiden välistä yhteistyötä Es-
poon keskuksen ja lähialueen kehit-
tämisessä. Tutkimushanketta rahoitti 
Ympäristöministeriön asuinalueiden 
kehittämisohjelma (2013–2015). www.
laurea.fi/vvv.

Sun Idea -hankkeessa kehitettiin 
osallistuvaa budjetointia asukasläh-
töisen kaupunginosakehittämisen vä-
lineenä. Keskeisessä asemassa oli Mun 
Id€a -kokeilu ja verkkosovellus, jonka 
avulla asukkaat tiedottivat ideoistaan 
ja äänestivät niistä.  Tutkimushanket-
ta rahoitti Kaupunkitutkimus ja met-
ropolipolitiikka –ohjelma (2017-2018). 
Hankkeen verkkosovelluksen toteu-
tuksesta vastasi Mapdon Oy. Mun Id€a  
www.espoo.fi/munidea.
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