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Itsearvioinnin toteutus 
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                Vastaajat puolueittain 



4. Miten arvioitte vaikuttamismahdollisuuksia 
kaupungin johtamisessa kuluneella 
valtuuskaudella (n=57) 



Valmisteluvaihe tärkeä 
Valmistelu- ja neuvotteluvaihe koettiin tärkeänä 
ja suurilla ryhmillä nähtiin olevan eniten 
vaikutusvaltaa.  
• ”Vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmillaan 

valmistelu- ja neuvotteluvaiheessa, siksi 
valtuustoryhmän vaikutusmahdollisuudet ovat koko 
valtuustoa suuremmat.” 
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Yhteiset tavoitteet luovat 
vaikutusmahdollisuuksia 

”Niillä aloilla, missä valtuustolla on melko 
yhtenäiset tavoitteet on valtuustolla 
vaikutusmahdollisuuksia enemmän. 
Riitakysymyksissä päätökset tapahtuvat 
selvästi enemmän virkamiesjohdossa. Siis 
valtuustolla olisi vaikutusmahdollisuuksia 
paljon enemmän, jos se uskaltaisi käyttää 
enemmän enemmistöpäätöksiä kolmen 
suuren konsensuspolitiikan sijasta.” 
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Myös ryhmän toimintatapa vaikuttaa 

”Kokoomuksella on isona ja 
yksimielisenä ryhmänä hyvät 
vaikutusmahdollisuudet. Paremmat 
kuin ryhmän koko edellyttäisi.” 
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6. Miten arvioitte seuraavien tahojen 
vaikuttavuutta kaupungin päätöksenteossa?(n=57) 
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Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien  
parantamiseen on tartuttu 

 Demokratiaryhmä: Toiveikkaasti suhtautuivat toivat 
esille, että demokratiaryhmä teki hyvää työtä ja  
työryhmän pohdinnat ovat lisänneet asian 
tärkeyden yleistä tiedostamista.  
 ”Hyvä alku, mutta loppu riippuu kaupunginjohtajan 

aloitteellisuudesta ja ryhmien tahdosta.” 
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8. Millaiseksi arvioitte valtuustotyön edellytyksiänne 
seuraavien asioiden suhteen? (n=57) 

 ”Kaikkein suurin ongelma on ajan puute. Valtavia 
asioita tulee eteen viikoittain eikä niihin ehdi 
perehtyä saati käydä järkeviä poliittisia 
neuvotteluja muiden ryhmien kanssa. 
Kaupunginhallitus tulisi muuttaa kokopäiväiseksi 
työksi ja ryhmille pitää antaa resursseja paneutua 
asioihin.” 
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Kuvio 10. Valtuuston valmistelu- ja 
päätöksentekoilmapiiri eri ulottuvuuksilla eri 

valtuustokausina I 
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Kuvio 10. Valtuuston valmistelu- ja 
päätöksentekoilmapiiri eri ulottuvuuksilla eri 

valtuustokausina II 
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Kuvio 10. Valtuuston valmistelu- ja 
päätöksentekoilmapiiri eri ulottuvuuksilla eri 

valtuustokausina III 
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Kuvio 10. Valtuuston valmistelu- ja 
päätöksentekoilmapiiri eri ulottuvuuksilla eri 

valtuustokausina IV 
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Miten parantaisitte konkreettisesti valtuutetun ja valtuuston 
työskentelyedellytyksiä? 

Mainitkaa mahdollisia muita työtapoja, joilla valtuuston työskentelyä voisi 
parantaa? 
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 Työn parempi organisointi ja fokusointi (23) 
 Lisää resursseja (8) 
 Tutustumista käytäntöihin (2) 



Työn parempi organisointi ja fokusointi  
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 ”Lyhentäisin edelleen puheaikoja - rajaisin yksittäisten 
valtuutettujen käyttämiä puheenvuoroja samassa asiassa 
esim. kolmeen - tekisin vuosikellon ja loogisen 
toimintasuunnitelman valtuustolle toimintavuoden alussa, 
mitä isoja asioita missäkin kokouksessa - uudistaisin 
talousarvion valmistelu- ja päätöksentekoprosessia, samoin 
strategian, asioita pitäisi teemoittain käsitellä, eikä niin, että 
kaikki asiat maan ja taivaan välillä ovat yhtä lailla 
keskustelussa - mahdollistaisin suorat kysymykset 
kyselytunnilla ja eläväisemmän debatin.” 
 



14. Valtuuston vaikuttamismahdollisuukset eri 
tehtäväkokonaisuuksien osalta 
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Valtuuston onnistumiset ja epäonnistumiset 

 Hyvinvointi ja palvelujen 
järjestäminen 

 Kaavoitus – erityisesti uusien 
asuinalueiden suunnittelu 

 Demokratian edistäminen 
 Strategia ja strategiset valinnat  
 Kaupungin talous 
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• Asuntopolitiikka 
• Valtuustotyön organisointi 
• Liikennekysymykset 
• Kaupungin tilojen käyttö 
• Kaupungin toiminnan 

uudistaminen 
• Kuntauudistus 
• Epäonnistumisina nähtiin myös 

asioita , jotka toiset näkivät 
onnistumisina: hyvinvointi ja 
palveluiden järjestäminen, 
talous 
 



 
 

KIITOS! 
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18. Miten valtuustokauden strategiaohjelmaan asetut 
tavoitteet ovat toteutuneet? 
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Miten arvioitte kaupunginhallituksen asettaman 
demokratiaryhmän toiminnan vaikuttavan kaupungin 

demokratian tilaan tulevaisuudessa? 
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Ongelma: ajan puute 
 ”Kaikkein suurin ongelma on ajan puute. Valtavia 

asioita tulee eteen viikoittain eikä niihin ehdi 
perehtyä saati käydä järkeviä poliittisia 
neuvotteluja muiden ryhmien kanssa. 
Kaupunginhallitus tulisi muuttaa kokopäiväiseksi 
työksi ja ryhmille pitää antaa resursseja paneutua 
asioihin.” 
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