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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman kokous
Aika: tiistai 2.10.2018 klo 17.00 – 19.00
Paikka:

Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Asiantuntijat: Niko Riepponen ja Kaarina Salonen

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Toivotettiin investointipäällikkö Petri Vainio Kaupunkitekniikan keskuksesta tervetulleeksi
ohjausryhmän jäseneksi. Päivi Ahlroos on siirtynyt pois Espoon kaupungin
palveluksesta.

2. Edellisen kokouksen muistiot
Hyväksyttiin edellisten kokouksen 4.9.2018 muistio.

3. Toimenpiteen tilannekatsaus: Tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja
monistetaan ympäristömuotoilijan osaamista
Tilannekatsauksen antoi ympäristömuotoilija Niko Riepponen.

Toimenpiteessä on ollut 31 hanketta, joista 11 on tällä hetkellä toteutuksessa. Lisäksi
ympäristömuotoilutiimi on antanut paljon neuvontaa kuntalaisille osallisuusasioissa.
Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

4. Toimenpideidea: Viranhaltija tavattavissa
Kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi esitteli toimenpideidean (P0).
Tanskassa Århusissa on kokeiltu onnistuneesti virkamiesten matalan kynnyksen
kohtaamisaikoja pääkirjastossa.
Osana Osallistuva Espoo -ohjelman kokeiluja pilotoidaan syksyn 2018 ja alkuvuoden
2019 aikana konseptia, jossa eri alojen viranhaltijat ovat tavattavissa ilman, että
järjestetään mitään suurempaa asukastapahtumaa. Ohjelmassa kokeillaan miten
tanskalainen konsepti voisi olla käytettävissä Espoossa ja miten parhaiten voidaan
edistää asukkaiden ja viranhaltijoiden luontevaa ja vuorovaikutteista dialogia.
Tavoitteena on edistää kaupungin palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyvää
osallisuutta. Toimenpiteen jatkosta sovitaan kokeilun jälkeen.
Ehdotus aikataulusta ja tavattavissa olevista viranhaltijoista on vielä osin vahvistuksia
vailla ja aikataulu varmennetaan kokoukseen mennessä.
Toimenpideidea esitellään kokouksessa.
Ohjausryhmä hyväksyi toimenpideidean.

5. Luottamushenkilöiden arvostava vuorovaikutus
Kehittämispäällikkö Kaarina Salonen esitteli mallia ja ensimmäisiä kokemuksia
kehittämisestä.
Espoo -tarinan tavoitteena on, että espoolaiset luottamushenkilöt ovat tunnettuja
arvostavasta vuorovaikutuksesta ja yhteistyökyvystä.
Osallistuva Espoo kehitysohjelman tavoitteena on Asukkaiden luottamus demokratiaan
ja päätöksentekoon kasvaa:
-

Politiikka on kuntalaisten mielestä kiinnostavaa. Päätöksenteko on avointa
ja toimivaa ja sitä tulee edelleen kehittää. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt
ovat tunnettuja arvostavasta vuorovaikutuksesta.

-

Asukkaat luottavat viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin sekä äänestävät
aktiivisesti. Asukkaat kokevat, että kaupunki ja sen palvelut ovat heitä
varten ja he voivat vaikuttaa niiden kehittämiseen.

-

Edistetään luottamusta, läpinäkyvyyttä, osallistuvaa vuorovaikutusta ja
avoimuutta valmistelussa ja päätöksenteossa. Pidetään huolta erilaisten
ryhmien osallisuudesta kiinnittämällä huomiota mm. lapsiin, nuoriin ja
maahanmuuttajiin.

-

Kaupunki kouluttaa jatkuvasti henkilöstöänsä ja luottamushenkilöstöänsä
osallisuusasioihin.

Espoon tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta sai Espoon valtuuston
neuvottelutoimikunnalta tehtäväksi luoda kokonaisvaltaiset ohjeet luottamushenkilöiden
epäasiasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen ja häirintätapausten käsittelyyn vaaleilla
valittujen valtuutettujen ja poliittisten luottamushenkilöiden työrauhan turvaamiseksi. Ohje
hyväksyttiin 7.5.2018. Ohje kokousmateriaalien liitteenä.
ARVOKAS –kysely on ”Arvostava vuorovaikutus ja luottamushenkilöiden
häirintätapausten käsitteleminen luottamushenkilötoimielimissä” –ohjeen toimeenpanoa.
Kaarina Salonen esitteli ohjausryhmälle tutkimuksen tulokset.
Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi asian.
6. Muut asiat
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli Lähiöfest2019 tilannekatsauksen.

7. Seuraavat kokoukset
tiistai 30.10. klo 17.00 kokouspaikkana Kauklahden Elä ja asu -seniorikeskus
- palveluesitteeseen liittyvän kyselyn tuloksia,
- Kauklahti – valittiin vuoden kaupunginosaksi
- ”päivä kaupunginjohtajana” - tilaisuus kaupunginosayhdistyksille

tiistai 27.11. klo 17.00
- tilannekatsaus uusien asukkaisen postikorttikampanjasta
- Kuntalaisten osallisuustavat, Kuntaliiiton tutkimus, asiantuntija Marianne
Pekola – Sjöblom
- sosiaalisen median hyödyntäminen asukastilaisuuksissa
- tuetaan asukasfoorumien toiminnan kehittämistä
torstai 13.12. klo 17.00
- vuoden 2018 toiminnan arviointi
- vuoden 2019 suunnittelu

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

