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Kuntalais ten yhteis kehittämällä hahmottamia 

tulevais uuden s uuntaviivoja
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Tausta

Julkishallinnon strategia 2030 julki 1.12.2020.

Sipoon kunnan henkilöstö osallistui ja yhteiskehitti yhteisiä 
näkemyksiä seitsemään strategian toimintalinjaukseen joulu -
tammikuussa.

Henkilöstön osallistumisen jälkeen Sipoon kunta toteutti 
kuntalaisten yhteiskehittämisen 26.2. -14.2.2021, jossa 
sipoolaiset tuottivat yhteistä ymmärrystä 7 teemaan.

Tämä dokumentti sisältää kuntalaisosallistamisen 
kokonaistulokset. Tulokset on eritelty osallistumisista 
suomeksi ja osallistumisista ruotsiksi. 



2. Osallistujat antavat 
omat vastauksena

Innoduelilla keräät ihmisten ideat ja 
näkemykset muutamassa 
minuutissa. Kuuntelet jokaista 
henkilökohtaisesti ja introvertit 
osallistuvat tasavertaisesti.

Innoduel-osallistuminen on 
anonyymia.

3. Osallistujat vertailevat 
kerättyjä vastauksia

Innoduelin toimintalogiikka on 
pelillinen. Innoduel esittää annetut 
vastaukset osallistujille satunnaisina 
pareina. Osallistujat valitsevat 
ehdotuksista aina omasta mielestään 
sopivamman vastauksen.

Parivertailu on tehokas tapa vahvistaa 
aiheen käsittelyä ja oppimista.

1. Esitä kysymys

Kutsu osallistujat antamaan 
näkemyksensä esittämiisi kysymyksiin. 
Kutsulinkin luominen Innoduel admin-
työtilassa on helppoa. Se vie aikaa 
keskimäärin 2 minuuttia.

Innoduelin avulla osallistaminen ja 
yhteiskehittäminen on helppoa, oli 
osallistujia sitten 5 tai 5000. Kyselyyn voi 
osallistua millä tahansa päätelaitteella, 
eikä se vaadi asentamista.

4. Tulos: Osallistujien 
yhteinen näkemys 
muodostuu reaaliaikaisesti

Lopputuloksena on yhteisen näkemyk-
sen mukainen rankinglista: esitettyihin 
kysymyksiin on tuotettu vastaukset, 
joiden paremmuusjärjestys on yhdessä 
päätetty. Tulokseen on helppo sitoutua, 
sillä se on lähtöisin osallistujista 
itsestään.

Innoduel perusprosessin kuvaus



Osallistumislinkit www -s ivulla, vapaaehtoinen ja anonyymi 

os allis tuminen. SOME-nos toja kahden viikon aikana

7 kys ymys tä per kieli – os allis tuminen s uomeks i ja ruots iks i

Kuntalais et os allis tuivat yhteis een prioris ointiin ja antoivat 

omat vas tauks ens a mukaan punnittavaks i

Vas taus ten moderointi käytös s ä (duplikaatteja, alatyylis iä…)

Kuntalais ten os allis tuminen tulevais uuden s uunnitteluun 
26.2.-14.3.2021



KYSYMYKSET OSALLISTUMISESSA SUOMEKSI 
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?



KYSYMYKSET OSALLISTUMISESSA RUOTSIKSI
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?



Kokonaisaktiivisuus Innoduel -osallistumisessa
26.2. – 14.3.2021 
Kohderyhmä Vastauksia Parivertailuja Osallistumisia yhteensä

FI 1 548 20 180 2 261

SV 461 7 234 799

Yhteensä 2 009 27 414 3 060

Vastauksia: Kuntalaisten tuottamien vastausten/ajatusten määrä (ml moderoidut)
Parivertailuja: Kuntalaisten tekemien pelillisten valintojen eli parivertailujen määrä
Osallistumisia yhteensä: Osallistumiskertojen kokonaismäärä



Sipoon vetovoimatekijät
Miksi Sipoossa kannattaa asua? (Osallistumiset suomeksi)

1 Riittävän kaukana kaupungin hälystä, mutta kuitenkin tarpeeksi lähellä, jos tarvetta. 
Luonto, väljyys, rauhallisuus, turvallisuus. 86

2 Kävellen tavoitettava luonto ja jopa taajaman keskustaan asti ulottuvat ulkoilureitit ja 
talvisin ladut 85

3 Kotiovelta pääsee suoraan maaseudun luontoon, joka ei ole samalla tavalla 
kuormittunut ulkoilijoista ja lemmikeistä kuin Hki ja Vantaa. 85

4 Kävellen saavutettavat ulkoilualueet luonnon keskellä. 84

5 Kotoisa. Turvallinen. Hyvä sijainti. Luonto. 82

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)

Tulos muodostunut Votes 4674
Visits 524



Yhteisöllisyys ja turvallisuus
Miten yhteisöllisyyttä voisi vahvistaa Sipoossa/asuinalueellasi? (Osallistumiset suomeksi)

Votes 3143
Visits 342

1 Aktiivinen asuinalueiden asukkaiden kuunteleminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen 
asuinalueen kehittämisen yhteydessä. 91

2 Kyläyhteisöt, nuorisolle toimintaa ja harrastuksia, koulujen/päiväkotien/vanhusten 
yhteistyö,kuntalaisten kuuleminen luonnon säilyttämisessä 90

3 Kuunnellaan kuntalaisten toiveita - on sitten kyseessä rakentaminen, virkistys- ja 
harrastustoiminta tai koulujen kehittäminen. 87

4 Enemmän yhteisöllistä toimintaa ja tapaamispaikkoja kuten esim. torit jossa 
maanviljelijät voivat suoraan myydä kuntalaisille antimiaan 81

5 Luodaan viihtyisiä julkisia tiloja ajanviettoon, sekä ulos että sisälle. Sosiaalisen 
kontrollin alla olevia oleskelutiloja kaikille. 80

Win rate
%

Tulos muodostunut

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Syrjäytymisen ehkäisy
Miten yksinäisyyttä/syrjäytymistä voisi ehkäistä? (Osallistumiset suomeksi)

Votes 2801
Visits 299Tulos muodostunut

1 Sukupolvien kohtaamisella jossa nuoret ja ikäihmiset voivat tutustua toistensa arkeen. 
Ja ikäihmisten tietotaito siirtyy nuorille. 88

2 Julkisen liikenteen kehittäminen työ- ja opiskelipaikkoihin pääsemisen helpottamiseksi 78

3 Luomalla yhteisöllisiä tiloja ja tukemalla sinne tuotettua toimintaa eri ikäisille. Myös 
työssä käyville sekä kuntaan vasta muuttaneille. 76

4 Nuorisotyöhön panostaminen, järkevää tekemistä nuorille matalalla kynnyksellä iltaisin 
ja viikonloppuisin 74

5 Matalan kynnyksen ja kustannustason harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että 
aikuisille 74

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Kunnan palveluiden kehittäminen
Mitä kunnallista palvelua pitäisi eniten kehittää? (Osallistumiset suomeksi)

Votes 2980
Visits 331Tulos muodostunut

1 Kunnan tiedotus hankkeista mahdollisimman aikaisin ja avoimesti. Aito mahdollisuus 
vaikuttamiseen asukkaille. 87

2 Väestön kasvaessa pitäisi pitää huolta, että terveyspalvelut ovat riittäviä. 79

3 Terveyskeskus ja lääkäripalvelut takaisin Sipooseen myös päivystysajalle 77

4 Lähiluonto säilytettävä 75

5 Pyörätie Söderkullan ja Nikkilän välille. 73

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Enimmäkseen etäpalveluja
Mitä asioita on hyvä voida hoitaa tulevaisuudessa enimmäkseen etänä? (Osallistumiset suomeksi)

Votes 1999
Visits 227Tulos muodostunut

1 Kaikenlaiset lupa/rekisteröinti/hakemusasiat, tunnistautuminen, allekirjoitukset, osittain 
lääkärikäynnit, kokoukset.. sähköinen äänestys!! 90

2 Kaikki rakennuslupa-asiat, kela-asiat. 86

3 Paljon asioita voi hoitaa etänä, mutta sellaisille ihmisille kuten vanhukset, oltava 
mahdollisuus hoitaa asioitaan ilman 82

4 Kaikki, mikä on mahdollista hoitaa verkon kautta tai muutoin etänä ilman, että 
kuntalaisen tarvitsee raahautua paikan päälle. 76

5 Rekisteri- ja lupa-asiat, jossa aineisto on sähköisessä muodossa ja tunnistautuminen 
sähköisesti. 74

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Enimmäkseen lähipalveluna
Mitä asioita on tärkeää jatkossa hoitaa enimmäkseen lähipalveluna? (Osallistumiset suomeksi)

Votes  1170
Visits 139Tulos muodostunut

1 Kela + verotoimisto + poliisi -yhteispalvelupiste vaikkapa kunnan palvelupisteen 
kanssa. 75

2 Lasten ja nuorten koulu- ja harrastustoiminta 68

3 Terveydenhoito 67

4 Kaupat, kioskit, ravintolat ja muut myyntiliikkeet. Suunnittelussa ja kaavoituksessa 
huomioitava hyvät ja houkuttelevat liiketilat! 67

5 Ensihoito 66

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Kestävä kehitys
Miten kestävää kehitystä pitäisi edistää Sipoossa? (Osallistumiset suomeksi)

Votes 3413
Visits 399Tulos muodostunut

1 Perustamalla kunnan kehitysstrategia kestävälle kehitykselle 92

2 Kävelyn ja pyöräilyn huomioiminen infra- ja asuinrakentamisessa alusta alkaen. 88

3 Luonnon arvostus näkyisi päätöksenteossa 83

4 Julkishallinnon rakennuksiin aurinkopaneelit tasaamaan energiankulutusta ja 
nostamaan imagoa. Ks. esim Kalajoen kunnantalo. 83

5 Puhdas luonto ja väljyys laajoja ikimetsiä suojelemalla 80

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Sipoon vetovoimatekijät
Miksi Sipoossa kannattaa asua? (Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 1572
Visits 179Tulos muodostunut

1 Levande svenskspråkighet, naturnära men ändå nära till allt. Levande byagemenskaper
(Elävä ruotsinkielisyys, lähellä luontoa mutta silti lähellä kaikkea. Elävät kyläyhteisöt) 100

2
På landet men nära till huvudstaden, och nära till naturen samtidigt. Småskaligt och fungerande samhälle.
(Maalla, mutta silti samanaikaisesti lähellä sekä pääkaupunkiseutua että luontoa. Pienen mittakaavan 
toimiva yhteiskunta.)

88

3

Levande tvåspråkighet. Många som bor har djupa rötter i trakten, bär på en historia, gynnar gemenskap, 
skapar positiv profil.
(Elävä kaksikielisyys. Monilla täällä asuvilla on seudulla syvät juuret ja pitkä historia, mikä edistää 
yhteisöllisyyttä ja luo positiivisia mielikuvia.)

83

4 Naturnära boende i ett människonära samhälle av lämplig storlek.
(Luonnonläheistä asumista ihmisläheisessä, sopivan kokoisessa yhteisössä.) 79

5

Sibbo har fin natur, trevliga innevånare och relativt god kommunal service. Sibbo är tvåspråkigt och nära 
huvudstadsregionen.
(Sipoossa on hieno luonto, mukavia asukkaita ja suhteelliset hyvät kunnalliset palvelut. Sipoo on 
kaksikielinen ja lähellä pääkaupunkiseutua.)

76

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Yhteisöllisyys ja turvallis uus
Miten yhteisöllisyyttä voisi vahvistaa Sipoossa/asuinalueellasi? Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 1169
Visits 130Tulos muodostunut

1 Utveckla byarna, genom att möjliggöra hållbart byggande av hus, folk vill bo här lika mycket som i bostadsområden.
(Kehittämällä kyliä sen kautta, että tehdään kestäväksi talojen rakentaminen. Ihmiset haluavat asua täällä yhtä paljon kuin asuinalueilla.) 93

2
Utveckla också byar så det fortsätter att växa. Bevilja bygglov utanför nickby o Söderkulla på mindre tomter, alla vill inte trängas
(Myös kyliä pitää kehittää, niin että ne jatkavat kasvuaan. Myöntäkää rakennuslupia myös muualle kuin Nikkilän ja Söderkullan pienemmille 
tonteille, kaikki eivät halua asua ahtaasti)

80

3
Stärka invånarnas känsla för Sibbos historia, och utveckla kommunen långsamt utifrån den. Prata om byar/orter, inte bostadsområden
(Asukkaiden tuntemusta Sipoon historiasta pitää vahvistaa ja kuntaa kehittää hitaasti sen pohjalta. Puhukaa kylistä/seuduista, eli 
asuinalueista)

79

4 Ta väl hand om det som existerar i byarna (ungdoms/hembygdsföreningar), fbk, jaktlag,byalag.
(Kylissä jo olevista aktiviteeteista (nuoriso- ja kotiseutuyhdistykset, vpk, metsästys- ja kyläseurat) on pidettävä hyvää huolta.) 77

5
Fokusera mera på byarna inte bara på Nickby och Söderkulla. Utnyttja Sibbo å, som löper genom hela kommunen, göra den attraktiv.
(Pitää keskittyä enemmän kyliin, ei vain Nikkilään ja Söderkullaan. Koko kunnan läpi virtaavaa Sipoonjokea pitää hyödyntää ja siitä pitää 
tehdä houkutteleva.)

77

win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Syrjäytymisen ehkäisy
Miten yksinäisyyttä/syrjäytymistä voisi ehkäistä? (Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 1060
Visits 109Tulos muodostunut

1 Levande och starka byar och bostadsområden. Lokala, trygga sammanhang. Satsa på barn och ungdomar!
(Elävät ja vahvat kylät ja asuinalueet. Paikalliset, turvalliset piirit. Lasten ja nuorten hyvinvointiin pitää panostaa!) 77

2
Genom att satsa mera på grundskolans stödande funktioner: elevvård, stöd för lärande, mobbningsförebyggande 
arbete, elevhandledning.
(Satsaamalla enemmän peruskoulun tukitoimintoihin: oppilashuoltoon, oppimisen tukemiseen, kiusaamisen 
ennaltaehkäisyyn, oppilaiden ohjaukseen.)

71

3
Gemenskapsprojekt som alla i kommunen kan delta i. Gör det enkelt och lockande och meningsfullt och roligt att 
delta
(Yhteisöllisiä projekteja joihin kaikki kunnassa voivat ottaa osaa. Tehkää osallistumisesta yksinkertaista ja 
houkuttelevaa ja merkityksellistä ja hauskaa.)

71

4 tillräckligt små grupper i skolorna
(riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa) 69

5
Genom att stöda lokala föreningsverksamheter och genom att göra frivilligarbete tillgängligare och lättare för alla att 
delta.
(Tukemalla paikallista yhdistystoimintaa ja tekemällä vapaaehtoistyöhön osallistumisesta saavutettavampaa ja 
helpompaa kaikille.)

69

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Kunnan palveluiden kehittäminen
Mitä kunnallista palvelua pitäisi eniten kehittää? (Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 1123
Visits 117Tulos muodostunut

1
Överlag meningsfull sysselsättning för ungdomar. Inte bara idrott (eller då sund idrott utan grymt tävlingsmoment)
(Yleisesti mielekästä tekemistä nuorille. Ei vain urheilua (tai sitten tervettä urheilua ilman armotonta 
kilpailumomenttia))

88

2 Låt småskolorna frodas och pengar till smågrupper i skolan
(Antakaa pienten koulujen kukoistaa, rahaa koulujen pienryhmille) 85

3 Åldringsvård och hemvård. Förebyggande arbete bland ungdomar.
(Vanhustenhoito ja kotihoito. Ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa.) 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
(Kotihoidon resursseja pitäisi laajentaa niin että voitaisiin puhua KOTIhoidosta, nykyisellään ehkä parhaimmillaan 10 
min asiakasta kohden, ei ole inhimillistä)

76

5 Tjänster med låg tröskel för ungdomar med psykiska problem (hjälp före större problem uppstår)
(Matalan kynnyksen palveluja psyykkisesti oireileville nuorille (apua ennen kuin isompia ongelmia ilmaantuu)) 74

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Enimmäkseen etäpalveluja
Mitä asioita on hyvä voida hoitaa tulevaisuudessa enimmäkseen etänä? (Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 726
Visits 73Tulos muodostunut

1
Alla ansökningar bör ha tydliga anvisningar och vara lätthanterliga på distans. Någon måste kunna ge fysisk 
rådgivning för dem som behöver
(Kaikkiin hakemuksiin pitäisi olla selkeät ohjeet ja niiden pitäisi olla helposti hallittavissa etänä. Jonkun tulee antaa 
myös fyysisesti neuvontaa niille jotka sitä tarvitsevat)

82

2 De flesta ansökningar. Bas rådgivning
(Suurin osa hakemuksista. Perustason neuvontapalvelut) 76

3 Registrerings- och lovärenden, där materialet är i elektronisk form och man kan identifiera sig elektroniskt
(Rekisteröinti- ja lupa-asiat, joissa materiaali on sähköisessä muodossa ja käyttäjä voi tunnistautua elektronisesti) 74

4 Allt som inte ger betydande mervärde av att träffas personligen
(Kaikki asiat, joissa henkilökohtaisella tapaamisella ei saada selkeää lisäarvoa) 72

5 Göra och följa upp en ansökning
(Hakemuksen laadinta ja seuranta) 70

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Enimmäkseen lähipalveluna
Mitä asioita on tärkeää jatkossa hoitaa enimmäkseen lähipalveluna? (Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 414
Visits 69Tulos muodostunut 

1
Hälsa, vård och utbildning i närheten håller släkt och familjer ihop, vilket gör samvaron lättare
(Lähistöltä saatavat terveys-, hoito- ja koulutuspalvelut pitävät suvun ja perheen koossa, mikä helpottaa 
yhdessäoloa)

70

2 Grundskola och andra stadiets utbildning.
(Peruskoulu ja toisen asteen koulutus.) 69

3 Småskolorna
(Pienet koulut) 67

4 All skolundervisning och elevvård
(Kaikki kouluopetus ja oppilashuolto) 65

5 Äldre människors ärenden
(Vanhempien ihmisten asiat) 62

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Kestävä kehitys
Miten kestävää kehitystä pitäisi edistää Sipoossa?(Osallistumiset ruotsiksi)

Votes 1170
Visits 122Tulos muodostunut 

1
Stöd de lokala företagen genom att välja deras tjänster framför billigare tjänster från en annan ort.
(Paikallisten yritysten tukeminen valitsemalla niiden palveluita vaikka palvelun saisi halvemmalla joltakin toiselta 
paikkakunnalta.)

90

2
Gynna sibboföretag och tjänster som till ex transportföretag med lokalkännedom, språkliga fördelar och 
hembygdskänsla.
(Sipoolaisten yritysten ja palveluiden suosiminen, esim. kuljetusyhtiö, jolla on paikallistuntemusta, kielellisiä etuja ja 
kotiseuturakkautta.)

86

3
Gynna allt närproducerat. Det skapar arbete och hämtar skattepengarna till kommunen. Det skapar Vi-känsla och 
sibboidentitet.
(Suositaan kaikkea lähellä tuotettua. Näin luodaan työpaikkoja ja saadaan verotuloja omaan kuntaan. Se luo me-
henkeä ja sipoolaista identiteettiä.)

85

4
Inse att sibbobor behöver bil, bättre förbindelse parkeringar. Att åka kollektivt får inte ta dubbelt så mycket tid som 
den egna bilen.
(Oivaltamalla, että sipoolaiset tarvitsevat autoa, paremmat liityntäpysäköintipaikat. Jotta julkisilla matkustaminen ei 
vie tuplasti enemmän aikaa kuin omalla autolla.)

85

5 Förebyggande hälsovård! Det sparar resurser på alla sätt.
(Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa! Se säästää resursseja kaikin tavoin.) 80

Win rate
%

(Voittoprosentti
parivertailussa)



Tuloslinkit (Osallistumisista suomeksi)
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


Tuloslinkit (Osallistumisista ruotsiksi)  
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=3e9140a0-2692-406b-98fc-3429b91fd95f
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=43fab47b-faa1-4b57-8d20-6e472f4bbd3c
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=3414e99f-3cf4-40eb-9693-233c5aa94cb5
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=920ed89f-91ac-43e4-a788-be9188650e87
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=49a71fe4-d8e6-4b41-9bea-23da8b2c63d3
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