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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän muistio
Aika: tiistai 1.9.2020 kello 16.30 – 17.30 ja 17.45 – 19.00
Paikka: Etänä Teams – kokous
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj, poistui 18.46
Tiina Elo, vpj, toimi puheenjohtajana kokouksen loppuun eli klo 19.05 saakka
Timo Kilpiäinen
Sara Tabrizizadeh aik. Haavisto
Mikko Laakso, poistui 19.03
Pessi Heiskanen, nuvan edustaja
Jukka Mäkelä, ei paikalla
Mari Ahlström, poistui klo 19.04
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Kirsi Remes
Marion Ticklén
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

1.

Ohjausryhmien yhteinen kokous (Hyvinvoiva Espoo ja Osallistuva
Espoo)

Kokous pidettiin Teams- etäkokouksena kello 16.30 – 17.30. Osallistuva Espoo ja Hyvinvoiva
Espoo -ohjausryhmien yhteinen kokous käsitteli järjestöyhteistyötä.
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Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Hyvinvoiva Espoo -ohjelman puheenjohtaja Arja Juvonen.
Teemaan johdatteli sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mari Ahlström, joka on toiminut sote-sito järjestöyhteistyöryhmän puheenjohtajana.
Järjestöjen ja yhdistysten rooli terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä on
merkittävä. Kaupungin eri tulosyksiköt ovat perinteisesti tehneet järjestöjen kanssa paljon
yhteistyötä. Järjestöillä on yhteistyössä erilaisia rooleja, jotka on hyvä selventää. Palvelutuotantoon
keskittyvät toimijat ovat yhteistyössä eri roolissa kuin järjestöjen yhteisölliseen ja
vapaaehtoistoimintaan perustuvaa vertaistukea tarjoavat järjestöt. Lisäksi järjestöillä on merkittävä
rooli itsenäisinä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Hyvinvoiva Espoo -ohjelman toimenpiteenä on
vuonna 2019 luotu yhteistyön pysyväksi rakenteeksi Kumppanuusfoorumi.
Foorumimallia suunniteltiin poikkihallinnollisesti yhdessä erilaisten järjestöjen kanssa. Muuttuvassa
maailmassa myös järjestöjen toimintaedellytykset ovat muutoksessa ja yhteistyötä niiden kanssa
on tarpeen tarkastella myös kaupunkitasoisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää soteuudistuksesta huolimatta kunnan perustehtäväksi, jolloin nykyisessä sosiaali- ja terveystoimessa
tehtävän järjestöyhteistyön rooli ja paikka jäljelle jäävässä kaupunkiorganisaatiossa on ratkaistava.
Myös järjestöille tarjottavien tilojen ja avustusten toimintaperiaatteet olisi hyvä yhdenmukaistaa.
Ohjausryhmä kävi asiasta keskustelua. Huolta herätti erityisesti valtion talousarvioehdotukseen
sisältyvä 30% – 40% pudotus Veikkausvaroista järjestöille myönnettäviin avustuksiin. Yhdessä
kaupungin heikkenevän taloustilanteen kanssa tämä saattaa vaarantaa järjestöjen
toimintaedellytykset ja sitä kautta heikentää asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.
Todettiin, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet on turvattava jatkossakin niin, että
yhteistyö järjestöjen kanssa vahvistuu. Uuden Espoo-tarinan valmistelussa pyritään huolehtimaan
siitä, että järjestöjen rooli ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön painoarvo näkyy tarinassa.

Kokouksen avaus Osallistuva Espoo – ohjausryhmän kokoukseen

2.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Sovittiin etäkokouksen menettelytavoista.

3.

Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (16.6.2020) muistio.

4.

Uudet jäsenet esittäytyvät

Konsernihallintoon on valittu kesäkuussa kehittämispäällikkö vastuualueenaan kuntalaisten
osallisuus. Hän on Marion Ticklén. Marion on toiminut aikaisemmin Espoossa
projektiasiantuntijana Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen kehittämisessä.
Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu mm.
•

kuntalaisten osallistumisen kehittäminen Espoossa

•

kuntalaisten osallisuusasioiden koordinointi kaupunkitasolla

•

henkilöstön kouluttamista ja sparraamista

•

yhteistyötä asukkaiden ja Espoon henkilöstön kanssa
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•

erilaisten osallisuustyökalujen kehittäminen

Marion Ticklén aloitti tehtävässä 1.9. ja työskentelee konsernihallinnon asiointipalveluissa.
Marionin esimies on asiointipalvelujen johtaja Kirsi Remes. Kaupunginjohtaja on nimennyt Kirsi
Remeksen Osallistuva Espoo kehitysohjelman ohjausryhmän jäseneksi. Myös Marion osallistuu
kehitysohjelman työskentelyyn.
Osallistuva Espoo kehitysohjelmassa ohjelmapäällikkönä jatkaa kaupunginsihteeri Mari Immonen
ja kehittämispäällikkönä Tuija Norlamo.
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi ja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi.

5.

Osallistumisen käsikirja

Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli asian. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset ovat osa
käsikirjaa. Kokouksessa käytiin läpi käsikirjan keskeiset kohdat ja sovittiin jatkotyöskentelystä.
Keskustelun pohjalta Tuija Norlamo ja Mari Immonen valmistelevat uuden pohjan Osallistumisen
kulmakivistä ja linjauksista, jota ryhmän jäsenet kommentoivat pe 18.9. mennessä. Asian käsittelyä
jatketaan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

6.

Osallistuva Espoo kehitysohjelman ohjausryhmän
työskentelyaikataulusta
ke 23.9.2020:
•

Espoo – tarinan päivitys seuraavalle valtuustokaudelle

•

Toimenpide: Uusille asukkaille tervetuloa Espooseen –
postikortti ja kyselymahdollisuus

•

Toimenpide: Henkilöstön perehdytys ja koulutuskokonaisuus
kuntalaisten osallisuusasioihin

•

Toimenpide: Henkilöstön asiantuntijaverkoston toiminta

•

Toimenpide: Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset

ti 13.10.2020:
•

EspooCult tutkimus ja siihen liittyvä työpaja, siirtyy myöhempään
ajankohtaan

•

Maahanmuuttajien osallistumisen kehittäminen

•

Toimenpide: Valtuutettujen tiedot netissä informatiivisesti ja mm.
kartalla

•

Toimenpide: Viranhaltija tavattavissa – konsepti

•

Asukasfoorumien toiminta

•

Toimenpide: Aluekehittämisryhmä
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to 26.11.2020 (tarkistetaan kokousaika):
•

Kaupungin tilat asukkaiden käyttöön (InnoCaas ja sivistystoimen
tilojen kuntalaiskäyttö)

•

Osallistumisen somealustat ja Espoo.fi sivusto kuntalaisten
näkökulmasta

•

Ohjelman kehittämistoimenpiteiden tulokset ja loppuraporttiin
kirjattavat kehittämisehdotukset.

ti 15.12.2020:

7.

•

OE kehitysohjelman loppuraportti

•

Toimenpide: Osallisuusmuotoilijan työparimallin kokemukset
kaupunkitekniikan keskuksessa

•

Otakantaa.fi-sivuston kokeilukäyttö

•

Etänä järjestettävät asukastilaisuudet – kokemuksia koronaajasta

Syksyn kokousajoista sopiminen
Sovitut kokousajat:

8.

•

ke 23.9.

•

ti 13.10.

•

to 26.11. (kokousaika varmistetaan seuraavassa kokouksessa)

•

ti 15.12.

•

tammikuun kokousaika sovitaan myöhemmin

Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

