Innostu Salosta
Verkkoaivoriihi 17.8. – 30.9.2017

Osallistujat (n 1385 + 227)
Rooli
Kuntalainen
Yrityksen edustaja
Järjestön edustaja
Kunnan työntekijä
Poliittinen päättäjä

Ikä
730
151
39
421
44

Alle 30 vuotta
30 - 39 vuotta
40 - 49 vuotta
50 - 59 vuotta
60 - 69 vuotta
Yli 70 vuotta

Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu
En halua ilmoittaa

124
224
426
384
180
46

Asuminen
932
417
6
29

2

Asun Salon keskustassa
Asun Salon seudulla muualla
taajamassa
Asun Salon seudulla
taajaman ulkopuolella
Minulla on kesäasunto Salon
seudulla
En asu Salon seudulla

492

482
299
22
89

5.10.2017

Osallistuminen (med 18 min, 420 h)

Mitä tekemällä
teemme parhaan
mahdollisen
Salon?
(896 asiaa)
Millainen on sinun
mielestäsi se
tulevaisuuden
Salon kaupunki,
jossa on hyvä
tehdä työtä ja
toimia?
(331 asiaa)

Miten arvioit
muiden
osallistujien /
työkavereidesi
ideoita
tulevaisuuden
Salosta?
(6772 arviointia)

Perustele, miksi nämä
ovat tärkeitä Salon
kehittämisen kannalta.
Millä konkreettisilla
toimenpiteillä näitä
ideoita voisi mielestäsi
kehittää?
(1004 kommenttia)
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Miten Salo on
palvellut sinua
viimeisin vuoden
aikana? Valitse kuva,
joka parhaiten kuvaa
tuntemuksiasi.
(kuntalaiset, yritysten
ja järjestöjen
edustajat)
(330 kommenttia)

Salon kaupunkiorganisaation
arvosana
(165 arvioita)

Minkä takia annoit
kyseisen arvosanan?

Lähetä vielä
terveisiä Salon
uudelle kaupunginjohtajalle!
(443 asiaa)

(138 kommenttia)

Mitä odotat
tulevaisuudessa
johtamiselta ja
esimiestyöltä?
(138 kommenttia)
Miten voisit omalla
toiminnallasi kehittää
Saloa entisestään?
(112 kommenttia)

5.10.2017

Paras mahdollinen Salo
Kuntalaiset, yritysten ja järjestöjen edustajat

Kuntalaiset, yritysten ja järjestöjen edustajat (n=920)

Paras mahdollinen Salo
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Kuntalaiset, yritysten ja järjestöjen edustajat (n=920)

Miten Salo on palvellut sinua
viimeisin vuoden aikana?
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Miten Salo on palvellut sinua viimeisin vuoden aikana?

Miksi valitsit kyseisen
kuvan?

Edullista asua, hyvä sijainti
Turun ja Helsingin välillä.
Valitettavasti ostan lähes
kaikki
kestokulutushyödykkeet
muualta koska liikun työn
vuoksi ja Salossa tarjonta
näivettynyt niin pahasti.
(Mies, 40-49, Asun Salon
seudulla muualla taajamassa)
Yritystoiminnan tukemisen
suhteen on ollut hyvää
pöhinää viime vuosina.
(Mies, 50-59, Asun Salon
keskustassa)

Olen tyytyväinen kulttuuriin ja
liikuntaan. Terveyspalvelu on
toiminut hyvin ja edullisesti.
(Nainen, 70+, Asun Salon
seudulla muualla taajamassa)
Keskustassa on hyvä asua.
Palvelut lähellä ja kävely- ja
pyörätiet ovat hyvin
hoidettuja. Samoin puistot
ansaitsevat kiitokset. Lääkäriin
pääsykin on kohdaltani sujunut
hyvin.
(Nainen, 60-69, Asun Salon
keskustassa)
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Kuntalaiset, yritysten ja järjestöjen edustajat (n=920)

Ok. Parannettavaa on.
Vähemmän puhetta,
enemmän tekoja paremman
Salon puolesta. Kaipaan
vauhtia päätöksen tekoon ja
toteuttamiseen.
(Nainen, 40-49, Asun Salon
keskustassa)
Salo kuunteli kouluasiassa
viimeksi kuntalaisiaan. Se oli
erittäin hieno asia.
Perustasolla mielestäni
kaikki toimii tässä
kaupungissa mukavasti,
täällä on hyvä asua.
(Nainen, 30-39, Asun Salon
seudulla taajaman
5.10.2017
ulkopuolella)

Tulevaisuuden Salon kaupunki,
jossa on hyvä tehdä työtä ja
toimia?
Kaupungin työntekijät
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Kaupungin työntekijät (n=421)

Työhyvinvointi ja sen edistäminen
liikunnalla nousevat työntekijöiden
vastauksissa
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Kaupungin työntekijät (n=421)

Minkä arvosanan annat Salon
kaupunkiorganisaatiolle?
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Kaupungin työntekijät (n=421)

Mitä odotat tulevaisuudessa
johtamiselta ja
esimiestyöltä?
Odotan uudenlaista otetta
henkilöstön osallistamiseksi.
Tämäkin kysely tuntuu jo
hyvältä.
(Nainen, 40-49, Asun Salon
seudulla taajaman
ulkopuolella)
Näkyvyyttä johtamiselta ja
ylimmältä johdolta.
Esimiestyöltä halua uudistua
tarpeellisten muutosten
mukana. Se, että esimiehet
pystyvät olemaan enemmän
läsnä työntekijöiden arjessa
ei voi tarkoittaa sitä, että
muut työt pitää tehdä
vapaa-aikana.
(Nainen, 30-49, Asun Salon
keskustassa)

Oikeidenmukaisuutta, tasaarvoisuutta, positiivista
henkeä, kehittymistä.
(Nainen, 40-49, Asun Salon
keskustassa
Matala organisaatio eli
esimiehen on oltava lähellä
alaisiaan. Nykyiset alaisten
määrät ovat aivan liian suuria.
(Mies, 60-69, Asun Salon
keskustassa)
Johtamisella on kasvot.
(Nainen, 30-39, Asun Salon
seudulla taajaman
ulkopuolella)
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Työntekijät ovat yrityksen
voimavara ja heihin tulee
satsata, vaikka
julkishallinnossa ollaankin.
(Nainen, 60-69, Asun Salon
seudulla muualla
taajamassa)
Vuorovaikutusta, tasaarvoista asioiden
suunnittelua ja jokaisen
äänen kuulemista.
(Mies, 50-59, Asun Salon
seudulla muualla
taajamassa)

5.10.2017

Salon poliittiset päättäjät
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Poliittiset päättäjät (n=44)

Poliittisten päättäjien arvioinnit
TÄRKEYS

1

Olosuhteet, jossa yrityksille olisi kannattavaa sijoittua
Saloon

2

Tuet työpaikkojen luomiseksi on annettu, nyt eteenpäin

3

Salo edelläkävijänä teknologia- ja
ympäristöinnovaatioiden synnyttäjänä

4

Riittävä perusterveydenhuolto

5

Lähipalvelut on saatava omalta alueelta

6

Turvallisuus

7

Salon ihanteellinen sijainti

8

Salon profiloituminen

9

Esimiestyön kehittäminen

10 Kaupungin pitää olla aktiivinen kuntalaisten kuuntelija
11

Eloisa - Keskustassa on tapahtumia, iloa ja eloa ympäri
vuoden

12 Kaupungin päätöksenteko
13 Sitoutuminen ja ryhmän säännöt
14 Rohkeampaa ja näkyvämpää markkinointia
15 Salossa kannustetaan uudenlaiseen ajatteluun
16 Palvelujen säilyttäminen kaikissa maalaiskunnissa
17 Viestintä ja markkinointi kuntoon
18 Ennakkoluulotonta kaupunkisuunnittelua
19 Tiiviimpi keskusta

ERIMIELISYYS
13

20 Digitaaliset palvelut arkipäivää

10.10.2017

Huom! Nämä ovat yksittäisiä asioita, ei teemoitettuja.

Poliittiset päättäjät (n=44)

Arvioi poliittisen päätöksenteon
lähtökohtia
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Poliittiset päättäjät (n=44)

Miksi valitsit kyseisen
kuvan?

Salo on upea kaupunki
jolla on mahdollisuuksia
tehdä itsensä tunnetuksi
matkailulla ja tulevaisuuden
vihreänä kaupunkina.
Ekotekoja! Aurinkopaneelit,
ledit ja sähköautot
kaupungin työntekijöiden
käyttöön.
Salo on vireä kaupunki jonka
raivattava tiensä uudella
ajattelulla että me
pystymme ja olemme
rohkeita tekemään päätöksiä
joilla saamme yrityskasvua
Saloon. Keskustaan nyt vain
väriä ja kävelykatu jossa voi
poiketa kesällä terassille :)

Nyt on mahdollisuus
muutokseen kun uusi
valtuustokausi on alussa ja
myös virkamiesjohdossa on
tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Päätöksenteko perustuu
kaupungin arvoihin sekä
hallintosääntöön. Avoimella
keskustelulla päättäjien ja
viranhaltijoiden kesken on
hyvät vaikutukset.
Keskinäistä kinaa ja
epäoikeudenmukaisia
päätöksiä. Tästä on suunta
vain ylös!
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Poliitikkojen
riiteleminen jarruttaa
asioiden eteenpäin viemistä.
Ei hyvää sekään, että eri
tahot haluaisivat palveluja,
joiden toteuttamiseen ei ole
taloudellisia
mahdollisuuksia. Puuttuu siis
maalaisjärkeäkin.
Suupielet nousevat vain
jos opitaan puhaltamaan
yhteen hiileen.
Elinkeinoelämä, työllisyys,
liikkuminen onnistuu ja
ollaan samassa veneessä
keikuttamatta sitä, samaan
suuntaan soutaen. Siten
5.10.2017
tulee tuloksia.

Huomioita aineistosta

Huomioita aineistosta
• Sosiaali- ja terveyspalveluista puhutaan ja niitä
pidetään erittäin tärkeinä, vaikka ne siirtyvätkin
tulevaisuudessa maakuntien vastuulle
•

Kuntalaisia huolestuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden pysyminen
Salon seudulla. Erityisesti sairaalan siirtyminen Turkuun pelottaa.

• Perusopetus ja opiskelu nousevat myös esille
aineistossa niin puhuttuna kuin arvioituna
•

Perusopetuksen kouluverkoston pitäminen laajana nähdään
kilpailuetuna erityisesti lapsiperheiden houkuttelemisessa Saloon

• Salon julkinen liikenne koetaan heikkona ja tähän
halutaan selvästi panostettavan
•

Lisää vuoroja ja kattava verkosto

• Työllisyydestä ja yrittäjyydestä puhutaan todella
paljon, mutta sitä ei nähdä yhtä tärkeänä kuin
kunnan peruspalveluita
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Huomioita aineistosta
• Esimiestyö ja johtaminen herättää paljon
keskustelua
• Talouden tasapainottamisesta puhuttiin vähän,
mutta se nousi melko tärkeäksi arvioinnissa
(kaupungin työntekijät)
• Aineistossa esiintyy paljon samoja asioita kuin
markkinoilta kerätyssä materiaalissa
Salon potentiaaliin uskotaan ja kaupunki nähdään
hiomattomana timanttina. Nähdään, että Salo
saadaan kasvuun, kunhan peruspalvelut taataan ja
Salon houkuttelevuudesta ja kaupungin tarjoamista
mahdollisuuksista saadaan viestittyä tarpeeksi
muualle Suomeen
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Salon vahvuudet

Salon heikkoudet

•

Korostetaan ja säilytetään kaupungin
pienen koon tuomia etuja

•

Päihdeongelmat luovat
turvattomuuden tuntua

•

Salon sijainti Helsingin ja Turun
välissä

•

Heikko julkinen liikenne

•

Huoli syrjäkylien palveluista

•

Keskustan ja joenrannan potentiaali

•

Keskustan autioituminen

•

Kaupunkilaisten aktiivinen
osallistaminen eri kanavien kautta

•

Negatiivinen ilmapiiri haittaa
uudistumista

•

IoT-campus hyvä aloite, jonka
tavoitteet tulee vain kristallisoida
kaupunkilaisille selkeämmin

•

Kaupunki ”kuolee” elokuun loputtua

•

Ylityöllistetyt esimiehet

•

Työntekijöiden
liikuntamahdollisuudet
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