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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman kokous
Aika: torstai 15.2.2018 klo 17.00 – 18.30
Kokouspaikka: Valtuustotalo, Espoonkatu 5, vihreiden ryhmähuone
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj, saapui klo 17.05
Timo Kilpiäinen
Sara Korhonen, saapui klo 17.09
Mikko Laakso
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi, saapui klo 17.08
Päivi Ahlroos
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
Tervetuloa nuorisovaltuuston uusi edustaja Salma Heib! Hänen varajäsenensä on Yash
Nagal. Sovittiin, että Habiba Ali vastaa Salman ja Yashin perehdytyksen suunnittelusta.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksytään edellisen kokouksen (23.1.2018) muistio.

3. Avoimen datan hyödyntäminen Espoon kaupungissa
Ohjausryhmä kuuli Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Jaana Suonsaaren
katsauksen mitä Espoo tekee tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tulee tekemään avoimen
datan osalta.
Ohjausryhmän näkökulmasta oli kiinnostavaa saada kuulla mitä asukkaita helpottavia
asioita voidaan saada aikaan avoimen datan avulla. Aikaisemmin ohjausryhmän
keskusteluissa esille tulleita asioita olivat:

•
•
•

Avoin data –hankeen hyödyntäminen osallisuusasioihin (esim. tilojen varaaminen
ja palautejärjestelmä)
Viistokuvien avaaminen kaikkien käyttöön
Selkeä verkkoportaali, jossa on tallennettuna kootusti avoin data kuntalaisia ja
yrityksiä varten

Kokouksessa keskusteltiin uusien avointa dataa ja avoimia rajapintoja hyödyntävien
erilaisten kuntalaisten arkea sujuvoittavien sovellusten ym. saavutettavuudesta.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että niistä tiedotetaan kuntalaisille.
Pääkaupunkiseudun dataportaalin tunnettavuus on erittäin heikkoa, vaikka se toiminut jo
vuosia. HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi
Infopankin avoimen rajapinnan. Kunnianmaininnan saivat Etelä-Helsingin liikennemerkit
ja pysäköintipaikat, Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta sekä
Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot.
Ensi vuonna avataan My Espoo -mobiilisovellus, joka hyödyntää kuntalaisia ja
Espooseen suuntautuvia matkailijoita.
Suunnitteilla mm. Sisäilma - hackathon 3.5. Urban Millissä.

4. Ohjelmasuunnitelma ja toimenpiteet
Ohjelmapäällikkö Mari Immonen esitteli ohjelmasuunnitelman ja toimenpiteiden
tilannekatsauksen. Ohjelmasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.2.2018.
Toimenpiteiden osalta jo tapahtunutta mm.:
·
·
·
·
·

Asukasfoorumien valmisteluryhmien puheenjohtajien kanssa on suunniteltu
toiminnan kehittämistä ja kaikille valmisteluryhmille järjestetään toiminnan
kehittämiseksi seminaari.
Kaupungin some-viestinnän kehittämisessä otettu askeleita.
Henkilöstön osallisuusasioiden verkosto perustettu.
Junioriympäristömuotoilijoiden rekrytointi valmistelussa.
Rahoitus- ja talousyksikössä otettu osallistuva budjetointi mukaan
taloussuunnitteluprosessiin. (Otetaan ohjausryhmän kokousaiheeksi osallistuva
budjetointi.)

5. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on tiistai 6.3. kello 17.00 – 19.00.
Kokouspaikkana on Ejy (Espoon järjestöjen yhteisö sijaitsee Kauppamiehentie 6,
Tapiola, 02100 Espoo).
Kokouksen aluksi kuullaan EJYn toiminnan esittely. EJY on sosiaali-, terveys- ja

hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia.
Tunnistamme yhteiskunnan puutteet ja toimimme niiden korjaamiseksi.
Yhdistämme kansalaiset ja yhteisöt toimimaan paremman arjen puolesta –
tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi.

Kevään muut kokoukset:
·
·

ke 28.3. klo 17.00
to 12.4. klo 17.00

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

