Muistio 30.10.2017

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

keskiviikko 25.10.2017 klo 14.30–16.30

Paikka:

Valtuustotalo, Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmähuone

Kutsutut jäsenet:

Juvonen Arja (puheenjohtaja)
Koponen Noora (varapuheenjohtaja)
Aho Tuomas
Båsk Gustav
Heinikoski Nina
Laine Raija
Metso Juha
Nordling Merja
Savolainen Anne
Suonsaari Jaana
Vanhanen Joel

Varajäsenet

af Hällström Nina
Koskinen Jussi
Lahtinen Timo
Salli Päivi
Vilja-Elomaa Mia-Lis
Melan Erin

Ohjelmapäällikkö

Puusniekka Riikka

Viestintävastaava

Huida Outi

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen puheenjohtajana toimi ohjausryhmän varapuheenjohtaja Noora Koponen, joka
avasi kokouksen klo 14.34. Hyväksyttiin esityslista.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. HYÖTYTAVOITTEIDEN KÄSITTELY VALTUUSTOSSA (Arja Juvonen, Noora Koponen)
Kehitysohjelmien hyötytavoitteet käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuustossa 16.10.2017.
Ohjausryhmän käsittely
Noora Koponen toi terveiset valtuustokäsittelystä. Kehitysohjelmista oli keskusteltu
valtuustossa monipuolisesti. Erityisesti oli toivottu, että ohjelmissa keskityttäisiin
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konkreettisiin tekoihin. Koponen oli esittänyt valtuustolle, että ohjelmien kehittämistoimien
suunnitteluun ja toteutukseen otetaan henkilöstö aktiivisesti mukaan.
4. OHJELMASUUNNITELMAN VALMISTELU (Juha Metso, Riikka Puusniekka ja Outi Huida)
Ohjelmasuunnitelma kuvaa ohjelman kokonaisuuden ja esittää suunnitelmat ohjelman
toteutuksesta ja hallinnasta. Ohjelmasuunnitelma luo perustan kehitysohjelman
toimeenpanolle, ohjaukselle ja seurannalle. Ohjelmasuunnitelma dokumentoi valmistelu- ja
suunnitteluvaiheessa käydyn keskustelun ja tehdyt linjaukset. Ohjelmasuunnitelmassa
keskeisiä asioita ovat kehitysohjelman sisältö ja rajaukset, aikataulu ja kustannukset sekä
ohjelman hallinta- ja ohjauskäytännöt.
Ohjausryhmän käsittely
Arja Juvonen saapui klo 14.45.
Todettiin, että 16.10. hyötytavoitteiden hyväksymisen jälkeen voidaan siirtyä nyt
ohjelmasuunnitelman valmisteluun. Aikataulu valmistelun osalta on tiivis.
Kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien käsittelyn osalta on sovittu seuraavaa:
•

16.11. kehitysohjelmien yhteinen tilaisuus / valmistelun tilannekatsaus

•

Ohjelmasuunnitelmien valmistelun väliraportointi kajolle 12.12.

•

Kh iltakoulu 8.1.

•

Kh ja valtuusto 02/2018

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelmaluonnos löytyy sharepointin
ryhmätyötiloista aiheen ohjelmasuunnitelma alta.
Ohjelman viitekehys
Riikka Puusniekka esitti ohjausryhmälle, että ”5 keinoa elää paremmin ja pidempään…” kampanjaa hyödynnettäisiin laajemmin ohjelman viitekehyksenä. Tämä toisi kaivattua
rajausta ohjelman sisältöihin ja kytkisi kampanjan tiiviimmin ohjelmakokonaisuuteen.
Viitekehys myös nostaisi teemat yleiselle tasolle. Sen sijaan, että keskustelua käytäisiin
yksittäinen kohderyhmä edellä, ohjausryhmässä voitaisiin pohtia eri osa-alueiden
(teemojen) alle tulevia toimenpiteitä eri kohderyhmien näkökulmasta. Kunkin toimenpiteen
valinnassa on huomioitava ohjelman hyväksytyt hyötytavoitteet.
Puusniekka pohti, tulisiko viitekehyksen liikkumista koskeva osa-alue olla laajempi
tulokulmaltaan, esim. ”pidän huolta itsestäni”, jotta se jättäisi riittävästi väljyyttä 1.
hyötytavoitteen mukaisten toimenpiteiden valintaan.
Ohjausryhmä piti ehdotusta viitekehyksestä kannatettavana ja keskusteli lyhyesti siitä,
tulisiko viitekehystä laajentaa vai sisältääkö se jo nyt olennaiset näkökulmat. Todettiin, että
keskustelua viitekehyksen osa-alueista voidaan jatkaa ohjelman edetessä ja pitää
toistaiseksi avoimena se, muokataanko tai lisätäänkö osa-alueita.
Ohjausryhmässä käytiin yleistä keskustelua mahdollisista kohderyhmistä ja siitä, mihin
ohjelman resurssia tulisi käyttää. Keskustelussa olivat esillä mm. polarisaatio, syrjäytyneet
nuoret, vanhemmuuden tuentarpeet. Päädyttiin keskustelussa siihen, että ohjelman
toimenpiteiden tulisi kohdistua ennaltaehkäisyyn ja myös instituutioiden tukeen
ennaltaehkäisevässä työssä.
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Viitekehyksen osa-alueisiin liittyen Suonsaari toi terveisiä Sitran järjestämästä Ratkaisu
100 -tilaisuudesta, jossa oli esitelty erilaisia uusia sosiaalisia innovaatioita. Suonsaaren
mukaan osa näistä keskittyi viitekehyksen sisältöihin, kuten oppimiseen (LifeLearning).
Ratkaisu 100 -kilpailuun ja esillä olleisiin esityksiin voi tutustua verkossa:
https://ratkaisu100.fi/.
Hyvinvointisuunnitelmien kytkeytyminen ohjelmaan
Ohjausryhmälle toimitettiin ennen kokousta kokousmateriaalina luonnos lakisääteisestä
Hyvinvointikertomuksesta 2017-2021 sekä luonnokset tähän sisältyvistä
ikäryhmäkohtaisista hyvinvointisuunnitelmista. Nämä ovat lähdössä lautakuntakäsittelyyn
marraskuussa, kaupunginhallitukseen joulukuussa ja valtuustoon tammikuussa.
Puusniekka toivoi, että ohjausryhmä tutustuisi näihin dokumentteihin ja arvioisi, onko
hyvinvointisuunnitelmissa sellaisia toimenpide-ehdotuksia, joita voitaisiin edistää ohjelman
puitteissa.
Kampanja
Ohjausryhmä keskusteli kampanjan toteutuksesta. Materiaalien toivottiin olevan
ammattimaisia ja näyttäviä. Kampanjan viestinnän on puhuteltava myös nuoria ja nuoret on
otettava mukaan pohtimaan sekä kampanjan sisältöjä että viestintää.
Ohjausryhmälle ehdotettiin, että kampanjan lanseeraus voisi tapahtua toukokuussa 2018.
Ennen lanseerausta uudistetaan hyvinvointia tukevat verkkosivut, tuotetaan ja kootaan
yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja muiden keskeisten tahojen kanssa sisältöä
verkkosivuille sekä muuta kampanjaa tukevaa sisältöä. Toukokuulle lanseerauksen
tuntumaan on jo varattu Sello-sali Voi Hyvin! -luentoa varten sekä Espoo-lehteen
juttupaikka hyvinvointi-teemasta. Metso toivoi, että jotakin näkyvää saataisiin aikaan jo
ennen toukokuuta.
Kampanjaa tukevista sisällöistä/toimenpiteistä jatketaan keskustelua seuraavissa
ohjausryhmissä. Sovittiin, että ohjausryhmäläiset valmistelevat ehdotuksia toimenpiteiksi
kunkin viitekehyksen osa-alueen osalta. Näitä käsitellään seuraavassa tapaamisessa ja
näitä voi myös lähettää Puusniekalle etukäteen sähköpostitse.
5. TULEVAISUUSTYÖPAJA (Jaana Suonsaari)
Lyhyt esittely ennakointikartan (Futures Platform) ja tulevaisuustyöpajan hyödyntämisen
mahdollisuuksista.
Ohjausryhmän käsittely
Jaana Suonsaari esitteli lyhyesti ennakointikartan (Futures Platform) ja tulevaisuustyöpajan
hyödyntämisen mahdollisuuksia. Ohjausryhmä keskusteli näiden hyödyntämisestä
Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmassa.
Ennakointikartan tekeminen ja terveyden megatrendien haarukoiminen kiinnosti
ohjausryhmää ja päätettiin, että työpaja järjestetään ohjelman puitteissa. Ennakointikartalla
tarkasteltaviksi näkökulmiksi ehdotettiin ohjelman hyötytavoitteita.
Sovittiin, että Suonsaari ja Puusniekka valmistelevat työpajaa. Mahdolliseksi ajankohdaksi
työpajalle ehdotettiin tammikuun alkua, koulujen joululomien jälkeistä viikkoa. Työpajan
osallistujiksi ehdotettiin jäsenten lisäksi varajäseniä. Työpajan kustannukset katetaan
6Aika -kehittämistyön rahoista, joten ohjelmalle ei koidu tästä kustannuksia.
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6. MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
7. SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET
Seuraavat kokoukset:
•

29.11.2017 klo 15–17 Huomioi muuttunut ajankohta.

•

15.12.2017 klo 9-12

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien yhteinen työpaja
•

16.11.2017, klo 12-16, mahdollisuus lounaaseen klo 11.15 alkaen.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.
Espoossa 30.10.2017

Juha Metso

Riikka Puusniekka

kehitysohjelman omistaja

ohjelmapäällikkö
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