
Resultatrapport – Sibbo 

Framtida riktlinjer för S ibbo 

utvecklade i s amarbete med kommuninvånarna

26.2– 14.3.2021 



Bakgrund

Strategin för offentlig förvaltning 2030 publicerades 
1.12.2020.

Sibbo kommuns personal deltog i arbetet och utvecklade 
gemensamma visioner om sju verksamhetsriktlinjer för 
strategin i december–januari.

Efter personalens deltagande genomförde Sibbo kommun 
26.2–14.2.2021 ett gemensamt utvecklingsarbete med 
kommuninvånarna. I detta skede producerade Sibboborna 
gemensamma visioner om sju temaområden.

Det här dokumentet är en sammanställning av resultaten 
som samlades in vid invånardeltagandet. Resultaten har 
delats upp i svar som lämnades in vid deltagandet på 
svenska respektive på finska. 



2. Deltagarna ger sina 
egna svar

Med hjälp av Innoduel kan du lätt 
och enkelt samla in människornas 
idéer och uppfattningar. Du lyssnar 
på var och en personligen och de 
introverta deltar på ett jämlikt sätt.

Deltagandet via Innoduel sker 
anonymt.

3. Deltagarna jämför 
insamlade svar

Innoduel fungerar som ett spel. 
Innoduel presenterar de insamlade 
svaren till deltagarna som 
slumpmässiga par. Deltagarna har 
som uppgift att välja det svar som de 
själva upplever som lämpligare av 
dessa parförslag.

Parvis jämförelse är ett effektivt sätt 
att förstärka behandlingen och 
inlärningen av ämnet.

1. Ställ en fråga

Bjuda in deltagarna och be dem 
kommentera frågorna du ställer. Det är 
lätt att skapa en länk för inbjudan i 
Innoduel admin. Det tar bara cirka 2 
minuter.

Med hjälp av Innoduel är det lätt att bjuda 
in personer och utföra utvecklingsarbete 
tillsammans med dem – antalet deltagare 
kan variera mellan 5 och 5 000! Enkäten 
fungerar med alla apparater och den 
behöver inte installeras.

4. Resultat: Deltagarnas 
gemensamma åsikt skapas i 
realtid

Slutresultatet är en rankinglista som 
speglar deltagarnas gemensamma 
uppfattning om de frågor som ställdes: 
svaren listas i den rangordning som 
deltagarna tillsammans har kommit fram 
till. Resultatet är lätt att godkänna för 
det har skapats av deltagarna själva.

Innoduel Beskrivning av grundprocessen



Länkar för deltagande på webbplatsen; deltagandet sker 

frivilligt och anonymt. Inlägg på s ociala medier under 

deltagandetiden (två veckor).

7 frågor per s pråk – deltagandet både på s vens ka och fins ka

Kommuninvånarna deltog i den gemens amma prioriteringen 

och gav s ina egna s var s om alternativ

Moderering av s varen (dubbletter, vulgära raderades )

Kommuninvånarnas deltagande i planeringen av framtiden
26.2– 14.3.2021



FRÅGOR, DELTAGANDET PÅ SVENSKA 
Varför lönar det sig att bo i Sibbo?

Hur kunde gemenskap stärkas i Sibbo / ditt bostadsområde?  

Hur kunde ensamhet / utslagning förhindras?

Vilken kommunal tjänst bör utvecklas mest? 

Vilka ärenden är bra att kunna sköta i framtiden huvudsakligen på distans? 

Vilka ärenden är det viktigt att sköta huvudsakligen som närtjänst även i framtiden? 

Hur borde hållbar utveckling främjas i Sibbo?



FRÅGOR, DELTAGANDET PÅ FINSKA
Miksi Sipoossa kannattaa asua?

Miten yhteisöllisyyttä voisi vahvistaa Sipoossa/asuinalueellasi?  

Miten yksinäisyyttä/syrjäytymistä voisi ehkäistä?

Mitä kunnallista palvelua pitäisi eniten kehittää? 

Mitä asioita on hyvä voida hoitaa tulevaisuudessa enimmäkseen etänä? 

Mitä asioita on tärkeää jatkossa hoitaa enimmäkseen lähipalveluna? 

Miten kestävää kehitystä pitäisi edistää Sipoossa?



Totalaktivitet i Innoduel -deltagandet
26.2–14.3.2021 
Målgrupp Antal svar Parvis jämförelse Deltagande sammanlagt

FI 1 548 20 180 2 261

SV 461 7 234 799

Sammanlagt 2 009 27 414 3 060

Antal svar: Antal idéer/svar producerade av kommuninvånare (inkl. modererade)
Jämförelse i par: Antal spelliknande val/parvis jämförelse
Antal deltaganden sammanlagt: Totalt antal deltaganden



Sibbos attraktions faktorer
Varför lönar det sig att bo i Sibbo? (Deltagandet på svenska)

Votes 1572
Visits 179

1 Levande svenskspråkighet, naturnära men ändå nära till allt. Levande 
byagemenskaper 100

2 På landet men nära till huvudstaden, och nära till naturen samtidigt. Småskaligt och 
fungerande samhälle. 88

3 Levande tvåspråkighet. Många som bor har har djupa rötter i trakten, bär på en 
historia, gynnar gemenskap, skapar positiv profil. 83

4 Naturnära boende i ett människonära samhälle av lämplig storlek. 79

5 Sibbo har fin natur, trevliga innevånare och relativt god kommunal service. Sibbo är 
tvåspråkigt och nära huvudstadsregionen. 76

Win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Gemenskap och trygghet
Hur kunde gemenskap stärkas i Sibbo / ditt bostadsområde? (Deltagandet på svenska)

Votes 1169
Visits 130

1 Utveckla byarna, genom att möjliggöra hållbart byggande av hus, folk vill bo här lika 
mycket som i bostadsområden. 93

2 Utveckla också byar så det fortsätter att växa. Bevilja bygglov utanför nickby o 
Söderkulla på mindre tomter, alla vill inte trängas 80

3 Stärka invånarnas känsla för Sibbos historia, och utveckla kommunen långsamt utifrån 
den. Prata om byar/orter, inte bostadsområden 79

4 Ta väl hand om det som existerar i byarna (ungdoms/hembygdsföreningar), fbk, 
jaktlag,byalag. 77

5 Fokusera mera på byarna inte bara på Nickby och Söderkulla. Utnyttja Sibbo å, som 
löper genom hela kommunen, göra den attraktiv. 77

win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Förebyggande av uts lagning
Hur kunde ensamhet / utslagning förhindras? (Deltagandet på svenska)

Votes 1060
Visits 109

1 Levande och starka byar och bostadsområden. Lokala, trygga sammanhang. Satsa på 
barn och ungdomar! 77

2 Genom att satsa mera på grundskolans stödande funktioner: elevvård, stöd för 
lärande, mobbningsförebyggande arbete, elevhandledning. 71

3 Gemenskapsprojekt som alla i kommunen kan delta i. Gör det enkelt och lockande och 
meningsfullt och roligt att delta 71

4 tillräckligt små grupper i skolorna 69

5 Genom att stöda lokala föreningsverksamheter och genom att göra frivilligarbete 
tillgängligare och lättare för alla att delta. 69

Win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Utveckling av kommunala tjäns ter
Vilken kommunal tjänst bör utvecklas mest? (Deltagandet på svenska)

Votes 1123
Visits 117

1 Överlag meningsfull sysselsättning för ungdomar. Inte bara idrott (eller då sund idrott 
utan grymt tävlingsmoment) 88

2 Låt småskolorna frodas och pengar till smågrypper i skolan 85

3 Åldringsvård och hemvård. Förebyggande arbete bland ungdomar. 80

4 Hemvårdens resurser bör utvidgas, så att det motsvarar namnet HEMvård, nu blir det 
kanske 10 min i bästa fall per kund, inget mänskligt 76

5 Tjänster med låg tröskel för ungdomar med psykiska problem (hjälp före större 
problem uppstår) 74

Win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Huvudsakligen s om dis tans tjäns t
Vilka ärenden är bra att kunna sköta i framtiden huvudsakligen på distans? (Deltagandet på svenska)

Votes 726
Visits 73

1 Alla ansökningar bör ha tydliga anvisningar och vara lätthanterliga på distans. Någon 
måste kunna ge fysisk rådgivning för dem som behöver 82

2 De flesta ansökningar. Bas rådgivning 76

3 Registrerings- och lovärenden, där materialet är i elektronisk form och man kan 
identifiera sig elektroniskt 74

4 Allt som inte ger betydande mervärde av att träffas personligen 72

5 Göra och följa upp en ansökning 70

Win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Huvudsakligen s om närtjäns t
Vilka ärenden är det viktigt att sköta huvudsakligen som närtjänst även i framtiden? (Deltagandet på svenska)

Votes 414
Visits 69

1 Hälsa, vård och utbildning i närheten håller släkt och familjer ihop, vilket gör samvaron 
lättare 70

2 Grundskola och andra stadiets utbildning. 69

3 Småskolorna 67

4 All skolundervisning och elevvård 65

5 Äldre människors ärenden 62

Win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Hållbar utveckling
Hur borde hållbar utveckling främjas i Sibbo? (Deltagandet på svenska)

Votes 1170
Visits 122

1 Stöd de lokala företagen genom att välja deras tjänster framför billigare tjänster från en 
annan ort. 90

2 Gynna sibboföretag och tjänster som till ex transportföretag med lokalkännedom, 
språkliga fördelar och hembygdskänsla. 86

3 Gynna allt närproducerat. Det skapar arbete och hämtar skattepengarna till 
kommunen. Det skapar Vi-känsla och sibboidentitet. 85

4 Inse att sibbobor behöver bil, bättre förbindelse parkeringar. Att åka kollektivt får inte ta 
dubbelt så mycket tid som den egna bilen. 85

5 Förebyggande hälsovård! Det sparar resurser på alla sätt. 80

Win rate
%

Resultatet

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)



Sibbos attraktionsfaktorer
Varför lönar det sig att bo i Sibbo? (Deltagandet på finska)

1
Riittävän kaukana kaupungin hälystä, mutta kuitenkin tarpeeksi lähellä, jos tarvetta. Luonto, väljyys, rauhallisuus, 
turvallisuus.
(Tillräckligt långt borta från stadsbullret, men ändå tillräckligt nära om man behöver något. Naturen, rymligheten, 
fridfullheten, tryggheten.)

86

2 Kävellen tavoitettava luonto ja jopa taajaman keskustaan asti ulottuvat ulkoilureitit ja talvisin ladut
(Naturen som kan nås till fots och friluftsleder (och vintertid skidspår) som sträcker sig ändå till tätortscentrum) 85

3
Kotiovelta pääsee suoraan maaseudun luontoon, joka ei ole samalla tavalla kuormittunut ulkoilijoista ja lemmikeistä 
kuin Hki ja Vantaa.
(Man kommer direkt från hemdörren till landsbygdsnaturen som inte belastas av friluftsmänniskor och husdjur på 
samma sätt som i Helsingfors och Vanda.)

85

4 Kävellen saavutettavat ulkoilualueet luonnon keskellä.
(Friluftsområden mitt i naturen på gångavstånd från hemmet.) 84

5 Kotoisa. Turvallinen. Hyvä sijainti. Luonto.
(Hemtrevlig. Trygg. Bra läge. Naturen.) 82

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet Votes 4674
Visits 524



Gemenskap och trygghet
Hur kunde gemenskap stärkas i Sibbo / ditt bostadsområde? (Deltagandet på finska)

Votes 3143
Visits 342

1
Aktiivinen asuinalueiden asukkaiden kuunteleminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen asuinalueen kehittämisen 
yhteydessä.
(I samband med utvecklingen av bostadsområdena ska man aktivt lyssna på invånarna och stärka växelverkan.)

91

2
Kyläyhteisöt, nuorisolle toimintaa ja harrastuksia, koulujen/päiväkotien/vanhusten yhteistyö, kuntalaisten kuuleminen 
luonnon säilyttämisessä
(Bygemenskaper, aktiviteter och hobbyer för de unga, samarbete mellan skolor/daghem/de äldre, kommuninvånare 
som vill bevara naturen ska höras)

90

3
Kuunnellaan kuntalaisten toiveita - on sitten kyseessä rakentaminen, virkistys- ja harrastustoiminta tai koulujen 
kehittäminen.
(Man ska lyssna på kommuninvånarnas önskemål – är det sedan fråga om byggande, rekreations- och 
hobbyverksamhet eller utveckling av skolorna.)

87

4
Enemmän yhteisöllistä toimintaa ja tapaamispaikkoja kuten esim. torit jossa maanviljelijät voivat suoraan myydä 
kuntalaisille antimiaan
(Det behövs mer gemensamt verksamhet och mötesplatser, t.ex. torg där jordbrukare kan sälja sina produkter direkt 
till kommuninvånarna)

81

5
Luodaan viihtyisiä julkisia tiloja ajanviettoon, sekä ulos että sisälle. Sosiaalisen kontrollin alla olevia oleskelutiloja 
kaikille.
(Det ska skapas trivsamma offentliga lokaler där man får spendera tid, både inomhus och utomhus. Lokaler för alla 
där det finns social kontroll.)

80

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet



Förebyggande av utslagning
Hur kunde ensamhet / utslagning förhindras? (Deltagandet på finska)

Votes 2801
Visits 299

1
Sukupolvien kohtaamisella jossa nuoret ja ikäihmiset voivat tutustua toistensa arkeen. Ja ikäihmisten tietotaito siirtyy 
nuorille.
(Genom möten mellan generationerna där unga och gamla kan bekanta sig med varandras vardag. De äldres know-
how överförs till de yngre.)

88

2 Julkisen liikenteen kehittäminen työ- ja opiskelupaikkoihin pääsemisen helpottamiseksi
(Med utveckling av kollektivtrafiken så att det är lättare att ta sig till arbete och studier) 78

3

Luomalla yhteisöllisiä tiloja ja tukemalla sinne tuotettua toimintaa eri ikäisille. Myös työssä käyville sekä kuntaan 
vasta muuttaneille.
(Genom att skapa gemensamma lokaler och stödja aktörer som producerar verksamhet dit för deltagare i olika 
åldrar. Verksamheten och lokalerna ska också vara riktade till personer i arbetsför ålder och till sådana som nyligen 
har flyttat till kommunen.)

76

4 Nuorisotyöhön panostaminen, järkevää tekemistä nuorille matalalla kynnyksellä iltaisin ja viikonloppuisin
(Genom att satsa på ungdomsarbete, vettig sysselsättning för unga med låg tröskel på kvällarna och veckosluten) 74

5 Matalan kynnyksen ja kustannustason harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille
(Hobbymöjligheter med låg tröskel och låga kostnader både för barn och vuxna) 74

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet



Utveckling av kommunala tjänster
Vilken kommunal tjänst bör utvecklas mest? (Deltagandet på finska)

Votes 2980
Visits 331

1

Kunnan tiedotus hankkeista mahdollisimman aikaisin ja avoimesti. Aito mahdollisuus 
vaikuttamiseen asukkaille.
(Kommunen informerar om sina projekt i tillräckligt god tid och tillräckligt öppet. 
Invånarna ska ha en genuin möjlighet att påverka.)

87

2 Väestön kasvaessa pitäisi pitää huolta, että terveyspalvelut ovat riittäviä.
(Utbudet på hälsovårdstjänster måste öka i takt med befolkningstillväxten.) 79

3 Terveyskeskus ja lääkäripalvelut takaisin Sipooseen myös päivystysajalle
(Hälsocentralen och läkartjänsterna tillbaka till Sibbo också under jourtiderna) 77

4 Lähiluonto säilytettävä
(Närnaturen måste bevaras) 75

5 Pyörätie Söderkullan ja Nikkilän välille.
(En cykelväg mellan Söderkulla och Nickby.) 73

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet



Huvudsakligen som distanstjänst
Vilka ärenden är bra att kunna sköta i framtiden huvudsakligen på distans? (Deltagandet på finska)

Votes 1999
Visits 227

1
Kaikenlaiset lupa/rekisteröinti/hakemusasiat, tunnistautuminen, allekirjoitukset, osittain lääkärikäynnit, kokoukset.. 
sähköinen äänestys!!
(Alla tillstånd/registreringar/ansökan, identifiering, underskrifter, delvis även läkarbesök, möten... elektronisk 
röstning!!)

90

2 Kaikki rakennuslupa-asiat, kela-asiat.
(Alla bygglovsärenden, FPA-ärenden.) 86

3 Paljon asioita voi hoitaa etänä, mutta sellaisille ihmisille kuten vanhukset, oltava mahdollisuus hoitaa asioitaan ilman
(Flera ärenden kan man sköta på distans, men till exempel de äldre ska ha möjlighet att sköta sina ärenden utan) 82

4
Kaikki, mikä on mahdollista hoitaa verkon kautta tai muutoin etänä ilman, että kuntalaisen tarvitsee raahautua paikan 
päälle.
(Allt som går att sköta på nätet eller annars på distans utan att kommuninvånaren ska göra sig möda med att 
komma på plats.)

76

5 Rekisteri- ja lupa-asiat, jossa aineisto on sähköisessä muodossa ja tunnistautuminen sähköisesti.
(Registrerings- och lovärenden där materialet är elektroniskt och man kan identifiera sig elektroniskt.) 74

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet



Huvudsakligen som närtjänst
Vilka ärenden är det viktigt att sköta huvudsakligen som närtjänst även i framtiden? (Deltagandet på finska)

Votes 1170
Visits 139

1
Kela + verotoimisto + poliisi -yhteispalvelupiste vaikkapa kunnan palvelupisteen kanssa.
(Ett kontor med FPA + skattebyrå + polisen bör finnas t.ex. i samband med kommunens 
betjäningspunkt)

75

2 Lasten ja nuorten koulu- ja harrastustoiminta
(Skol- och hobbyverksamheten för barn och unga) 68

3 Terveydenhoito
(Hälsovården) 67

4
Kaupat, kioskit, ravintolat ja muut myyntiliikkeet. Suunnittelussa ja kaavoituksessa huomioitava 
hyvät ja houkuttelevat liiketilat!
(Butiker, kiosker, restauranger och andra affärer. Bra och lockande affärslokaler ska beaktas vid 
planeringen och planläggningen!)

67

5 Ensihoito
(Akutvård) 66

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet



Hållbar utveckling
Hur borde hållbar utveckling främjas i Sibbo? (Deltagandet på finska)

Votes 3413
Visits 399

1 Perustamalla kunnan kehitysstrategia kestävälle kehitykselle
(Genom att grunda kommunens utvecklingsstrategi på hållbar utveckling) 92

2
Kävelyn ja pyöräilyn huomioiminen infra- ja asuinrakentamisessa alusta alkaen.
(Genom att beakta gång- och cykeltrafiken inom infrastruktur- och bostadsbyggandet 
från första början.)

88

3 Luonnon arvostus näkyisi päätöksenteossa
(Respektera naturen inom beslutsfattandet) 83

4

Julkishallinnon rakennuksiin aurinkopaneelit tasaamaan energiankulutusta ja 
nostamaan imagoa. Ks. esim Kalajoen kunnantalo.
(Alla offentliga förvaltningens byggnader ska förses med solpaneler som jämnar ut 
energiförbrukningen och höjer kommunens image. Se t.ex. kommunhuset i Kalajoki.)

83

5 Puhdas luonto ja väljyys laajoja ikimetsiä suojelemalla
(Säkerställa att naturen hålls ren och öppen genom att skydda urskogarna) 80

Win rate 
%

(Vinstprocenten
i parvis jämförelse)

Resultatet



Resultatlänkarna (Deltagandet på svenska)
SIBBOS ATTRAKTIONSFAKTORER

GEMENSKAP OCH TRYGGHET

FÖREBYGGANDE AV UTSLAGNING

UTVECKLING AV KOMMUNALA TJÄNSTER

HUVUDSAKLIGEN SOM DISTANSTJÄNST

HUVUDSAKLIGEN SOM NÄRTJÄNST

HÅLLBAR UTVECKLING

https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=136136a4-b394-467d-8371-b9d689e78281
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=0e73c8cf-545f-4a2b-8034-71a97829d26e
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=0b6f9968-4db5-444d-ab93-ce6773dfdca9
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=f13fa3f4-20ac-4124-bf8f-11ae78c13460
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=79431f84-69ab-4343-99ea-832543b8dda2
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=14caaeaf-c695-450e-bd3f-e934b6ae87cb
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=875a5a29-4960-4e0b-8030-975d9f1bd40d


Resultatlänkarna (Deltagandet på finska )
SIPOON VETOVOIMATEKIJÄT

YHTEISÖLLISYYS JA TURVALLISUUS

SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

KUNNAN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

ENIMMÄKSEEN ETÄPALVELUJA

ENIMMÄKSEEN LÄHIPALVELUNA

KESTÄVÄ KEHITYS

https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=136136a4-b394-467d-8371-b9d689e78281
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=0e73c8cf-545f-4a2b-8034-71a97829d26e
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=0b6f9968-4db5-444d-ab93-ce6773dfdca9
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=f13fa3f4-20ac-4124-bf8f-11ae78c13460
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=79431f84-69ab-4343-99ea-832543b8dda2
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=14caaeaf-c695-450e-bd3f-e934b6ae87cb
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=875a5a29-4960-4e0b-8030-975d9f1bd40d


Tack!
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