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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän muistio

Aika: tiistai 19.1.2021 kello 17.00 - 19.16
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Tiina Elo, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Tabrizizadeh (aik. Haavisto)
Mikko Laakso, poistui 18.54
Hodan Ibrahim, nuorisovaltuuston edustaja
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström, saapui 17.40
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Kirsi Remes
Marion Ticklén
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Muut osallistujat asian 3 käsittelyssä:
Susanna Tommila
Katja Koskela
Otto-Wille Koste, Demos Helsinki
Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2.

Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.12.2020) muistio.

3.

KulttuuriEspoo 2030 -työpaja
Asian esitteli kulttuurijohtaja Susanna Tommila. Työskentelyn fasilitoi Demos
Helsinki.
Kulttuurin tulosyksikön tilaama EspooCult-tutkimus selvitti yli kahden vuoden ajan,
millainen kulttuurikaupunki Espoo on. EspooCultin tietovihko ja loppuraportti ovat
ladattavissa verkkosivulta www.espoo.fi/espoocult. Tutkimuksessa suositellaan mm.
poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämistä niin suunnittelun, rakenteiden kuin
toimenpiteidenkin tasolla.
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KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaa ollaan päivittämässä (hyväksytty Espoon
kaupunginvaltuustossa v. 2015) tutkimustulosten pohjalta. Tämän työn kulttuurin
tulosyksikkö haluaa tehdä Osallistuva Espoo kehitysohjelman ohjausryhmän kanssa,
jotta kulttuurin potentiaali saadaan laajasti käyttöön ja yhteisten päämäärien tueksi.
Työpajaan voi orientoitua miettimällä, miten kehitysohjelmanne perinnön tulisi näkyä
KulttuuriEspoo-ohjelmassa.
Ohjausryhmän jäsenet osallistuivat työskentelyyn ja saatuja tuloksia hyödynnetään.

4.

Espoon osallisuusmallin liittyvän oppaan hyväksyminen
Ohjelmapäällikkö Mari Immonen esitteli Kuulemisesta kumppanuuteen - Espoon
osallisuusmalliksi ja oppaaksi.
Edellisissä kokouksissa (26.11.2020 ja 15.12.2020) käytiin läpi opasta ja siihen on
tehty sovitut korjaukset.
Osallisuusmallin nimi on Kuulemisesta kumppanuuteen. Oppaan nimi ”Kuulemisesta
kumppanuuteen” kuvaa siirtymää osallistavasta hallintokulttuurista kohti uudenlaista
keskustelukulttuuria ja tapoja kanavoida asukkaiden mielipiteet mukaan valmisteluun
ja päätöksentekoon.
Osallisuusmalli koostuu neljästä osasta. Sen perustana on Espoo-tarinan 20172021 arvot ja toimintaperiaatteet. Mallia päivitetään valtuustokausittain tukemaan
kulloisenkin Espoo-tarinan toimeenpanoa.
Osallisuusvisio: Kaikki espoolaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa
kehittämiseen. Tässä kokonaisuudessa määritellään, mitä osallisuudella ja
osallistumisella mallissa tarkoitetaan.
Tavoitteena on, että asukkaiden osallistuminen ja lähitekeminen lisääntyvät.
Linjaukset kertovat, että asukkaiden osallistuminen on kaupungille tärkeää ja mitä
siinä erityisesti painotetaan. Yhteiskunnan näkökulmasta osallisuus on merkittävää
eriarvoisuuden, demokratian, turvallisuuden ja kestävän kasvun näkökulmista.
Osallisuuden tunne vahvistaa uskoa vaikuttamismahdollisuuksiin ja lisää sitä kautta
ihmisten aktiivisuutta. Linjaukset ovat:
•
Kestävää kaupunkia rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa:
Asukasosallisuutta vahvistetaan siirtymällä kertaluonteisista asukkaiden
konsultoinneista kohti jatkuvaa ja suunnitelmallista osallisuus- ja vuorovaikutustyötä.
Kehittämällä vuoropuhelua jo aktiivisten asukkaiden kanssa ja tuomalla uusia tapoja
erityisesti heille, joiden vaikutusmahdollisuudet ovat heikoimmat, kaupunki voi omalta
osaltaan vahvistaa positiivisen osallisuuden kierteen syntymistä. Kestävää kaupunkia
rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa.
•
Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikille: Johto ja koko
henkilöstö on sitoutunut edistämään asukkaiden osallistumista ja lähitekemistä.
Luottamushenkilöt huolehtivat asiasta myös omalta osaltaan.
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•
Huomioidaan erityisesti ne, joiden vaikuttamismahdollisuudet ovat
heikoimmat: Asukkaiden osallisuudessa ja osallistumisessa on suuria
sosioekonomisia ja alueellisia eroja. Niihin vaikuttavat erityisesti koulutustaso, kieli- ja
kulttuuritausta sekä sukupuoli. Visio Espoosta, jossa kaikki voivat osallistua ja
vaikutta kotikaupunkinsa kehittämiseen, haastaa miettimään erityisesti sellaisia
ryhmiä, joilla ei ole vahvoja osallistumisrakenteita, ja joiden ääni jää helposti
kuulumattomiin
Osallistumisen kulmakivet on koottu Espoo-tarinan 2017-2021 lukuisista
asukkaiden osallistumiseen liittyvistä linjauksista. Kulmakivien alla on nostettu esiin
uusia tai uudistamista kaipaavia osallistumis- ja vaikuttamistapoja lähivuosien
kehittämiskohteina. Osallistumisen kulmakivet ovat
•
Avoin vuorovaikutus,
•
Demokratia ja päätöksenteko,
•
Asukas- ja asiakaslähtöiset palvelut ja
•
Asukkaiden lähitekeminen.
Suunnitelmallinen osallisuus- ja vuorovaikutustyö pitää sisällään mm.
kehittämispäällikön työn, perehdytyksen ja koulutuksen sekä osallisuustyökalujen
aktiivisen käytön ja kehittämisen.
Kun ohjausryhmä on hyväksynyt osallisuusmallin, panostetaan vielä visualisointiin.
Ohjausryhmä hyväksyi Kuulemisesta kumppanuuteen –oppaan kokouksessa sovituin
korjauksin. Osallisuusmallia koskeva kuva lisätään oppaaseen.

5.
Osallistuva Espoo kehitysohjelman loppuraportin hyväksyminen
(sisältää kehittämisehdotukset)
Ohjelmapäällikkö Mari Immonen esitteli loppuraportin. Loppuraporttiin on tehty
edellisessä kokouksessa sovitut korjaukset.
Osallisuusmallin kuva lisätään loppuraporttiin liitteeksi.
Ohjausryhmä hyväksyi loppuraportin kokouksessa päätetyin korjauksin.

6.

Muut asiat
Muistutuksena ohjausryhmälle kehitysohjelmien lopettamisen aikataulu:
•
Kaupunginhallitus 1.2.2021
•
Valtuusto 15.2.2021, ohjelmien lopetuspäätös
•
(Valtuustoseminaari 17.2., ohjelmat osana Espoo-tarinan toteutumista)

7.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

