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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistaina 12.5.2020 kello 17.00 – 19.00
Paikka: Etänä Teams – kokous
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Tiina Elo, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso
Pessi Heiskanen, nuvan edustaja
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01 ja pidettiin nimenhuuto. Sovittiin etäkokouksen
menettelytavoista.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.2.2020) muistio. Koronasta johtuvien
poikkeusolosuhteiden takia kaksi ohjausryhmän kokousta on peruttu ja niiden sijaan
ohjausryhmälle on lähetetty kaksi tilannekatsausta (17.3. ja 7.4.), jotka päivitetään myös
Osallistuva Espoo -ohjelman verkkosivulle kuten kokousten muistiot. Sovittiin, että
palataan vielä tilannekatsauksissa käsiteltyihin teemoihin syksyllä.

3. Nuorisovaltuuston edustaja
Ohjausryhmään on nimetty uusi nuorisovaltuuston edustaja, Pessi Heiskanen. Pidettiin
esittäytymiskierros.

4. Erätauko – dialogista Etätauko – dialogiin
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli menettelytapaa ja kokemuksia.
Espoo osallistuu kevään ja alkukesän aikana DialogiAkatemian, Erätauko Säätiön ja
valtiovarainministeriön koordinoimaan Poikkeustila –keskustelujen sarjaan. Keskustelut
tarjoavat kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua
poikkeusaikojen paineessa. Keskustelujen avulla lisätään ymmärrystä siitä, millaista on
elää Suomessa ja maailmalla poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Kunkin
keskustelupäivän pohjalta koostetaan tilannekuva, jonka valtiovarainministeriö välittää
kuntien ja valtion hallintoon.
Keskustelut (6 kpl) alkoivat pääsiäisen jälkeen ja jatkuvat joka toinen viikko kesäkuun 9.
päivään saakka. Espoossa on nyt järjestetty neljä keskustelua; 1 asukasaktiiveille, 1
kaikille avoin keskustelu kirjaston toimesta, 2 keskustelua nuorisovaltuuston jäsenille ja 1
valtuuston jäsenille. Sarja on puolivälissä ja Suomessa on järjestetty reilut 100
keskustelua, joihin on osallistunut noin 1 000 ihmistä.
Ensimmäisissä keskusteluissa välittyi huoli toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden
vahvistuminen, syyttely ja syyllistyminen, ihmetys ja riemu digiloikasta, yhteiskunnallisen
epätasa-arvon tiedostaminen ja pohdinta epävarmasta tulevaisuudesta. Toisessa
keskustelussa esiin nousi myös poikkeustilan uuvuttavuus, fyysisen läheisyyden kaipuu,
sietokyvyn kehittyminen, yhteisöllisyyden rakoilu ja kestävämmän yhteiskunnan
rakentaminen. Kolmannen keskustelun yhteenveto ei ole vielä valmistunut, mutta se ja
muuta materiaalia löytyy www.eratauko.fi -sivulta.
Ohjausryhmä merkitsi selostuksen tiedoksi.

5. Some- alustaa koskeva tilannekatsaus
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo antoi lyhyen tilannekatsauksen asiasta. Todettiin, että
nyt on erityisen tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä espoo.fi-uudistuksen kanssa.
Asukasvuorovaikutuksen mahdollistava alusta liittyy hyötytavoitteeseen Asukkaat,
yritykset ja yhteisöt osallistuvat yhteisten haasteiden ratkaisemiseen liittyvään
toimenpiteeseen Kehitetään nettiperusteista vuorovaikutusta. Valmistelu aloitettiin
vuonna 2018 tutustumalla käytössä oleviin alustoihin ja esittelemällä tarpeita Voltille
(Espoon tietohallinnon kehittämisryhmä). Yhteistyö Voltin kanssa aktivoitiin keväällä -20.
Kolmessa tapaamisessa täsmennettiin tarpeita ja tutustuttiin Suomessa yleisesti
osallistavan budjetoinnin alustana käytössä olevan Decidem -järjestelmän teknisiin
ominaisuuksiin. Tarpeista käytiin myös keskustelu Espoon tietohallinnon
kokonaisarkkitehtuuriryhmän kanssa. Decidem -järjestelmän käyttöönottoon palataan,
jos kaupunki päättää laajentaa osallistuvan budjetoinnin käyttöä.
Espoo.fi -sivuston uudistus on käynnistynyt. Vuorovaikutukseen liittyvistä tarpeista käytiin
keskustelua myös tämän projektin kanssa. Tavoitteena on asukaslähtöiset ja

vuorovaikutuksen mahdollistavat nettisivut. Olemme osallistuneet myös asiointipalvelujen
kehittämiseen liittyviin tapaamisiin.
Teknisen toimen toimialalla on pilotoitu Maptionnaire –Community Engagement
Platformia ja sen laajempi käyttöönotto on valmistelussa.
Ohjausryhmä merkitsi katsauksen tiedoksi. Päätettiin käsitellä espoo.fi – uudistusta
syksyn kokouksissa.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Kaupunginsihteeri Mari Immonen antoi arvion koronapoikkeusolojen vaikutuksesta
kehitysohjelmaan. Kehitysohjelman tavoitteita on pystytty toteuttamaan kohtuullisen
hyvin poikkeusoloista huolimatta. Suurimmat haasteet koskevat asukastilaisuuksien
pitämistä ja siten asukaspalautteen saamista. Todettiin, että tarkennetaan tilannetta
uudelleen syksyllä.
Ohjausryhmä merkitsi selostuksen tiedoksi.

7. Osallistumisen kulmakivet ja käsikirjan
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli valmistelutilanteen. Ohjausryhmälle on
lähetetty esityslistan liitteenä 6.5.2020 luonnosversio: Kuulemisesta kumppanuuteen.
Ohjausryhmä käsitteli asiaa ja sopi, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa
27.5.2020.

8. Seuraavat kokoukset
Ohjausryhmän seuraavat kokoukset ovat keskiviikkona 27.5.2020 klo 17.00 – 19.00.
Kokous pidetään etänä.
Kesäkuun kokouksen, tiistai 16.6.2020, asialistalla on kehitysohjelman kevään 2020
seurantaraportti ja Tiina Kasvin ehdottama kuvakirja projekti.
Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 1.9.2020 klo 17.00 – 19.00.

9. Muut asiat
Tiina Kasvi kertoi kulttuuripalvelujen kuvakirjaprojektista. Kirja jaetaan 2018 syntyneille
espoolaisille. Tavoitteena on vahvistaa espoolaisten lasten kiinnittymistä omaan
kotiseutuun.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39.

