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Pirtin klubi
Keskustelutilaisuus
Espoon kunnallisvaalien vaaliteemat
Aika
Paikka

13.12.2016
Matinkylän Pirtti

Tavoite
Vaaliteemakeskustelun tarkoitus on saada aikaan kunnallisvaalikeskusteluihin tämän hetken
pottavat kysymykset. Jotta asioiden käsittelyyn saataisiin konkreettinen ote käytetään
keskustelujen tulosten kirjaamisessa työpajamenttelyä. Olennaista on, että tärkeät asiat tulee
kirjatuksi jatkokäsittelyn pohjaksi.
Keskustelussa oli pohjana etukäteen valmisteltu asialuettelo ja ehdotuksia, joihin kokouksessa
voidaan ottaa kantaa.
Keskustelussa ehdittiin käsitellä tarkemmin vain muutamia ehdotuksia.
Työpaja

Työpajan perusasiana on saada osallistujat keskustelemaan esille olevista ehdotuksista.
Keskustelun tulisi olla mahdollisimman vapaata siten, että eri näkökohdat tulevat esille ja
ymmärretyksi. Näin saadaan huomioonotetuksi mahdollisimman monipuolisesti käsiteltävään
asiaan vaikuttavat tekijät.
Näitä esityksiä on mahdollista myöhemmin täydentää myös muiden kuin tässä kokouksessa
mukana olleiden asiantuntijoiden tiedoilla ja näkemyksillä.

Raportti.
Liitteessä on esitetty kaikki esillä olleet tapaukset. Niiden toimenpideluokkaa kuvaavat
värisymbolit on esitetty kunkin kohdan otsikon edessä.
Raportissa on esitetty kussakin ehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden jatkokäsittely. Sen
tarkoituksena on varmistaa, että ehdotetusten käsittely saatetaan loppuun tai että käsittelyä
jatketaan jollakin tavalla. Jatkokäsittelyyn on kirjattu työpajassa mukana ollut henkilö, jonka
tehtävänä on huolehtia, että asia tulee hoidettua.
Keltaisella on merkitty tapaukset, jotka vaativat täydentäviä selvityksiä.
Vihreällä on merkitty tapaukset, jotka hoidetaan esitetyllä tavalla ja jotka eivät vaadi lisäselvityksiä.
Jatkotoimenpiteet
Tapausten otsikossa on suluissa kyseisen kohdan viimeksi tehdyn muutoksen päivämäärä. Sen
perusteella voidaan nähdä milloin asia on käsitelty lopulliseen muotoonsa. Se on hyödyllinen tieto,
koska asiaa käsitellään useissa erikokouksissa.
Työpajan jälkeen jokainen osallistuja voi tarkistaa, että asiat on tullut oikein kirjatuksi. Korjausta
vaativat kohdat voidaan ottaa käsittelyyn seuraavassa workshopissa. Standadiehdotuksen
valmistelu kestää vielä ainakin yhden vuoden.
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Liite 2. KAIKKI KÄSITELLYT VAALITEEMAT
Väri- ja kirjainselitykset:
1. Valmis asia tähän kunnallisvaalikampanjaan
2. Keskeneräinen asia tähän kunnallisvaalikampanjaan
3. Kielteinen kanta

1. Espoo kaikille hyväksi elää
1. Monien totuuksien ratkaisut (11.12.)
Hyvään ratkaisuun on monia totuuksia ja mielipiteitä
Tosiasia:
- Lähtökohtana on kenen kannalta asiaa tarkastellaan.
Lapset, opiskelijat, työikäiset (työntekijät, työttömät, yrittäjät, sijoittajat) eläkeikäiset
Perheet, yksineläjät
Varakkaat...köyhät jne..
Mielipide:
- Asiat tulisi valmistella ottaen huomioon eri henkilöryhmien tarpeet
- Huonossa asemassa olevien asioita pitää ensisijaisesti parantaa
- Näin parannetaan myös hyvissä oloissa elävien ihmisten elämää.

2. Kokonaisvaltainen hyvinvointi
2. Kunnallisten palveluiden kehittäminen (13.12.)
Kunnallisia palveluita
- Päivähoito, varhaiskasvatus, peruskoulu, ammatilliset koulut ja yliopisto
- Työmatka- ja muu liikenne
- Liikunta ja muut harrastukset
- Vanhusten ja liikuntaesteisten palvelut
- Toimeentuloasiat
- Terveydenhoito jne.
Mielipide:
- Palveluja kehitettävä eri henkilöryhmien tarpeet huomioon ottaen
- Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen kaupungin omalla henkilöstöllä
- Henkilöstön resursseja ja ammattitaitoa kehittämällä myös taloudellisin tulos.
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3. Yksityistämisestä luovuttava
3. Kunnallisten palveluiden kehittäminen (13.12.)
Kaupungin palveluita
- Päivähoito, varhaiskasvatus, peruskoulu, ammatilliset koulut ja yliopisto
- Työmatka- ja muu liikenne
- Liikunta ja muut harrastukset
- Vanhusten ja liikuntaesteisten palvelut
- Toimeentulosta huolehtiminen muuttuneessa tilanteessa
- Terveydenhoito jne.
Mielipide:
- Palveluja kehitettävä eri henkilöryhmien tarpeet huomioon ottaen
- Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen kaupungin omalla henkilöstöllä
- Henkilöstön resursseja ja ammattitaitoa kehittämällä myös taloudellisin tulos.

4. Kilpailun tilalle yhteistyö
4. Poliittinen yhteistyö (11.12.)

Politiikka on yhteisistä asioista päättämistä
- Lähtökohtana ovat vaalilupaukset, jotka useilla puolueilla ovat lähellä toisiaan
- Kehitetään monien totuuksien ratkaisumalleja päätöksenteossa
- Päätöksien perusteluissa tulee näkyä miten eri henkilöryhmien tarpeet on otettu huomioon
- Raportit perusteluista tulee julkaista
- Kunnallisten palveluita on kehitettävä huonommassa asemassa olevien totuuksiin perustuen
Mielipide:
- Nykyisin ratkaisut perustuvat tosiasiassa päättäjien ideologiaan. Perustelut verhotaan seikoilla,
jotka eivät välttämättä liity lainkaan kyseessä olevaan asiaan. Räikeimmillään asioita ei edes
yritetä perustella vaan esitetään toivomus, että tehdyillä päätöksillä olisi myönteinen vaikutus.

5. Oman henkilöstön yhteistyö (11.12.)
Tosiasioita:
- Teollisuusvakuutuksessa oli aikoinaan erittäin hyvä yhteistyö eri asiantuntijoiden ja
henkilöstöryhmien välillä. Tuloksena oli halvimmista vakuutusmaksuista huolimatta parhaat
liiketoiminnan tulokset.
- Espoon vuoden yrittäjä on WD-kuivaus. Sen menestyksen perustana oli henkilöstön hyvä
yhteistyöhenki.
Mielipide:
- Espoon oman henkilöstön yhteistyön edellytyksiä tulee parantaa ja sen kehittämiseen
kannattaa panna resursseja.
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6. Kilpailuttamisen kustannukset säästyvät (11.12.)
Tosiasioita:
Näillä kustannussäästöillä kehitettäisiin paljon yhteistyötä ja palveluita. Lisäksi kehitystyön tulos
jää kaupungin omaisuudeksi.

5. Työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyö
7. Työntekijöille nimetään asiakkaat (11.12.)
Tosiasioita:
- Teollisuusvakuutuksessa oli aikoinaan erittäin hyvä yhteistyö Teollisuusvakuutuksen
asiantuntijoiden ja asiakkaiden välillä. Vahingontorjunnan kehittäminen ja yksilöllinen palvelu
perustuivat tähän. Byrokratia oli olematonta.
- Hollannissa on saatu erittäin hyviä tuloksia terveydenhoitopalveluista, jotka perustuvat siihen,
että hoitajille on nimetty omat asiakkkat.
Mielipide:
- Vanhusten ja vammaisten hoitoon kannattaisi Espoossa lähteä soveltamaan Hollannin mallia.
- Työmotivaatio yhteistyömallissa perustuu siihen, että näkee työnsä tulokset välittömästi ja saa
asiakkailta kannustavaa palutetta hyvin suoritetusta työstä.
- Itsenäisesti suoritettu työ tuottaa palvelun pienemmällä byrokratialla.

6. Terveyspalvelut
8. Espoon terveyspalvelut omalla henkilöstöllä (13.12.)
Tosiasioita:
Kustannussäästöillä, jotka sadaan suoraan kilpailuttamisesta luopumisen kustannuksista,
yksityisen palveluntarjoajan valvonnasta ja yrityksen voitto-osuudesta, kehitettäisiin paljon
terveyspalveluita.
- Kehitystyön tulos jää kaupungin omaisuudeksi.
Terveyspalveluiden kehittämisessä vain kaupungin tarpeet lähtökohtana.
Mielipide:
Vaikutukset työllisyyteen olisivat positiiviset. Palkoista saatavat kunnallisverotulot
kokonaisuudessaan Espoolle.
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7. Joukkoliikenne
9. Paikallinen bussiliikenne Espoon kaupugille (13.12.)
Tosiasioita:
Kustannussäästöillä, jotka sadaan suoraan kilpailuttamisesta luopumisen kustannuksista ja
yksityisen yrityksen voitto-osuudesta, kehitettäisiin julkisen liikenteen palveluita.
- Kuljettajien työolot mahdollista järjestää paremmin. Nykyisin mm. pitkä työpäivä-> pätkitty
lyhyisiin työjaksoihin.
- Metron viivästyminen paljasti bussiyhtiöiden sopimuksiin liittyvät ongelmat.
- Joukkoliikenteen kokonaisvaltainen suunnittelu paremmin hallintaan omalla joukkoliikenteen
hoidolla.
Mielipide:
Vaikutukset työllisyyteen olisivat positiiviset. Palkoista saatavat kunnallisverotulot pääosin
Espoolle.

10. Metron liityntäyhteyksien suunnittelu (13.12.)
Tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja kokonaisuutena:
- Metro
- Juna
- Raidejokeri
- Bussit
- Palvelubussit
- Taksit
Mielipide:
Liikenteen suunnittelusta tulee järjestää asukastilaisuuksia kaupunginosittain. Tilaisuuksia varten
tulee olla tutustumista varten laadittu suunnitelma, jossa työmatkaliikenteen lisäksi on otettu
huomioon eri ikäisten ja liikuntaesteisten ihmisten tarpeet.

8. Päivähoito
11. Subjektiivinen päivähoitooikeus (11.12.)
Mielipide:
Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee tulevaisuudessakin säilyttää. Länsiväylän 26-27.11
pääkirjoituksessa Minna Airamaa oli tämän hyvin perustellu.

9. Peruskoulu
12. Peruskoulun toimintaedellytykset säilytettävä (11.12.)
Opettajien ja oppilaiden työolosuhteet on turvattava kaikissa olosuhteissa. Resursseja on lisättävä
ainakin suhteessa asukasluvun kasvuun.
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10. Vanhus- ja vammaispalvelut
13. Palveluresursseja lisättävä (11.12.)
Yli 65-vuotiaitten joukko kasvaa vuosittain 1500 henkilöllä. Nykyisinkin on liian vähän työntekijöitä.

11. Espoon rakennusliike
14. Julkisen rakentamisen valvontaresursseja lisättävä (11.12.)
Rakennusvirheet johtuvat osittain puutteellisista valvontaresursseista ja valvonnan
ulkoistamisesta.

15. Julkisen rakentamisen suunnittelua parannettava (11.12.)
Hyvällä rakennussuunnittelulla sekä rakentamisen valmistelulla säätetään kustannuksissa,
saadaan aikaan paremmin toimivia ja halvemmin kustannuksin ylläpidettäviä rakennuksia. Siksi
suunnittelua ei pitäisi antaa halvimman tarjouksen tehneelle. Suunnittelutyön johtamiseen
kaupungin kannattaa tulee palkata päteviä henkilöitä riittävästi.

12. Espoon pankki
16. Kaupungille oma pankki (13.12.)
Kaupungin oma rahaliikenne keskitetään omaan pankkiin
- verot
- velanotto ja lainananto
- kuntalaisten säästöt
- kunnan työntekijöiden palkkapankki
- kunnan maksuliikenne
Tulot palvelumaksuista ja lainojen koroista
Henkilökohtainen palvelu erityisesti vanhusten
Toimipaikat yhteispalvelupisteet, kirjastot
Henkilökunta saadaan pankkien työntekijöistä rekrytoimalla.

13. Muu tuloa tuottava toiminta
17. Kaupungille uusia tulonlähteitä (14.12.)
Kaupungin on löydettävä muitakin tulonlähteitä kuin verot ja velanotto.
Espoon tulee perustaa tai hankkia yrityksiä, jotka tuovat tuloja kaupungin kassaan.
- Energiantuottaminen ja myynti
- It-yritykset
- Terveys- ja kuntoutuspalveluyritykset
- Kunnallinen rakennusliike-vuokratalojen rakentaminen.
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18. Tulopohjan kuihduttaminen tahallista? (12.12.)
Espoon energialaitken myynti oli käsittämätön tulonsiirto kaupungilta.
Mielipide:
Tulopohjan kuihduttaminen tarjoaa oikeistopuolueille verukkeen leikata kuntalaisten palveluista ja
kunnan toiminnoista.

19. Tuloa tuottava toiminta parantaa työllisyyttä (12.12.)
Tosiasia:
Kaupungin järjestämä toiminta parantaa suoraan työllisyyttä, koska työpaikat luodaan Espooseen.

14. Tasa-arvon kehittäminen
20. Palkkaerot (13.12.)
Päätetään kunnan työntekijöiden enimmäis- ja vähimmäispalkka suhteessa keskipalkkaan.
Tosiasia:
Lisää tasa-arvoa.
Mielipide:
Pienin palkka puolet keskipalkasta ja suurin palkka kaksinkertainen keskipalkka.

21. Maailmankatsomuserot (13.12.)

Poliittiset ja maailmankatsomukselliset näkökohdat eivät saa vaikuttaa henkilövalinnoissa.
Tosiasia:
Lisää tasa-arvoa.
Mielipide:
Tasa-arvon edistämisen lisäksi pienentää pelkoja ja parantaa ihmisten työmotivaatiota.
Sovittiin, että seuraavan Pirtin klubin aiheena on tasa-arvon lisääminen. Alustavan puheenvuoron
pitäjäksi pyydetään nainen. Tarkoitus on kuitenkin käsitellä naisten ja miesten välisen tasa-arvon
lisäksi laajemminkin tasa-arvotilannetta ja mitä voitaisiin tehdä asian parantamiseksi.
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15. Vaalilupaukset
22. Vaalitilaisuudet (13.12.)

Vaalitilaisuuksissa esitetään kaikki tavoitteet lyhyesti.
Pääasia kuitenkin keskittyä etukäteen ilmoitettuun asiakokonaisuuteen.
Vaalitilaisuuksissa esitetään selkeästi, miten esityksiä viedään eteenpäin. Yleinen lähtökohta on,
että yhden puolueen on yksin vaikea saada asioita toteutetuksi. Ratkaisevaa on, miten asiat
pystytään perustelemaan silloin, kun ne ovat esillä:
- kiistämättömät tosiasiat
- helposti ymmärrettävät tosiasiat ja vaikeasti ymmärrettävien asioiden pääkohtien selvittely
- eri näkökulmat (eri henkilöstöryhmät, ympäristöasiat, lyhyen/pitkän aikavälin tarkastelu jne)
- mielipiteiden, toiveiden ja tosiasioiden erottelu.

23. Seurataan vaalien jälkeen lupausten toteutumista (13.12.)
Kunnan päätöksiä seurataan vaalien välisenä aikana. Silloin eri keinoin vaikutetaan siihen, että
asetetut tavoitteet saadaan viedyksi läpi. Sitä varten täytyy saada ihmisiä enemmän mukaan
viemään asioita eteenpäin.
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