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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kuntalaisten näkemyksiä osallistumisesta kaupungin suunnitteluun. Osallistujalla tarkoitetaan tässä
tutkimuksessa kuntalaista poliittis-hallinnollisena toimijana, jolla perinteisen äänestämisen lisäksi on mahdollisuus vaikuttaa omaa elinpiiriään
koskeviin päätöksiin suoran demokratian keinoin esimerkiksi osallistumalla asuinalueen suunnittelusta omaa näkemystään työstävään
asukastyöryhmään. Kuntalaisten osallistumista tutkitaan maankäytön suunnitteluun liittyvänä, kaupunkisuunnitteluprosessissa, johon asukkaiden
kuuleminen on liittynyt jo pidempään.
Osallistumista voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Viimeaikainen osallistumista koskeva tutkimus on kuitenkin keskittynyt pitkälti siihen,
missä määrin erilaisia suoran osallistumisen keinoja on kunnissa käytetty ja mitkä tekijät selittävät keinojen käyttöä ja käyttämättömyyttä.
Vähemmälle pohdinnalle on jäänyt kysymys, mitä mieltä asukkaat itse ovat osallistumisesta ja haluavatko he ylipäätään osallistua nykyistä
enemmän. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena postikyselynä satunnaisesti valituille yli 18-vuotiaille asukkaille Espoonlahden ja Kauklahden
suuralueilla.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden toiveita osallistumiskeinoista, heidän suhtautumisestaan asukasyhdistyksiin ja
paikallisista toimijoista muodostettuun alueneuvottelukuntaan. Sen lisäksi tutkittiin, toivovatko asukkaat ylipäätään lisää suoran osallistumisen
keinoja vai riittääkö heille äänestäminen vaikutuskanavana.
Tulokseksi saatiin, että asukkaat toivoivat eniten sähköisiä palautekanavia. Asukkaiden näkemykset toivotuista osallistumiskeinoista kuitenkin
vaihtelivat runsaasti ja heidän taustaominaisuutensa vaikuttivat voimakkaasti siihen, millaisia osallistumiskeinoja he toivoivat. Tästä
tutkimuksessa vedetään johtopäätös, että erilaisia osallistumiskeinoja tulisi olla rinnan, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monia ja erilaisia
kuntalaisia.
Asukasyhdistyksiä on monesti totuttu pitämään alueen äänenä kaupunkia suunniteltaessa. Toisaalta niiden edustavuudesta hallinnon virkamiesten
ja luottamushenkilöiden taholta on herätetty epäilyjä. Asukasaktiivisuus ja asukasyhdistyksissä toimiminen todetaankin tutkimuksessa olevan
tyypillisempää tietyille kuntalaisryhmille. Myös asukkaiden tietämys alueneuvottelukunnasta osoittautui vähäiseksi. Asukkaiden
taustaominaisuudet eivät kuitenkaan vaikuttaneet siihen, miten he suhtautuivat asukasyhdistysten edustavuuteen.
Moni vastaajista suhtautui kriittisesti äänestämisen riittävyyteen vaikutuskanavana kaupunkia suunniteltaessa. Tutkimuksen valossa asukkaat
haluavatkin vaikuttaa ja osallistua nykyistä enemmän suunnitteluun. Kuitenkin sillä, minkä tyyppisiä osallistumiskeinoja hallinnossa pyritään
kehittämään, näyttää olevan vaikutusta siihen minkä tyyppisten asukkaiden osallistumista edistetään.
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