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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän muistio
Aika: tiistai 23.9.2020 kello 17.00-19.00
Paikka: Valtuustotalo, Vihreiden ryhmähuone
Läsnä:
Habiba Ali, pj
Tiina Elo, vpj
Heli Halava
Sara Tabrizizadeh (aik. Haavisto)
Pessi Heiskanen, nuvan edustaja
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Kirsi Remes
Marion Ticklén
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Poissa:
Mikko Laakso
Mari Ahlström
Jukka Mäkelä
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.9.2020) muistio.

3. Espoo-tarinan päivitys seuraavalle valtuustokaudelle
Asian esittelivät strategiajohtaja Jorma Valve ja kehittämispäällikkö Niko Ferm.
Espoo-tarina on ollut yhteinen suunnannäyttäjä Espoon kehittämisessä jo kahden
valtuustokauden ajan ja siihen sitoutuminen on vahvistunut entisestään.
Espoo-tarinan valmistelu tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 on käynnistynyt.
Tässä vaiheessa keräämme kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita Espoon
tulevaisuudesta luottamuselinten käsittelyn pohjaksi. Tavoitteena on kerätä
kattavasti näkemyksiä kaikilta espoolaisilta. Tämän lisäksi on suunnitteilla osallistaa
espoolaisia kuntalaisryhmiä myös mm. työpajamaisiin keskusteluihin. Valmistelu
tähtää hyvän tilannekuvan muodostamiseen, jotta 2021 kesäkuussa aloittavan
valtuuston kanssa Espoo-tarinan valmistelu onnistuu hyvin.
Ohjausryhmä merkitsi selostuksen tiedoksi

4. Toimenpide 2.1: Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi
Toimenpide sisältää kaksi kokonaisuutta; postikorttitervehdys ja kysely uusille
asukkaille sekä palveluoppaan päivitys.
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpiteen toteutumisen ja
jatkosuunnitelmat.
Palveluopas oli aikaisemmin paperinen julkaisu ja vain suomeksi.
Nyt palveluopas on saanut nimekseen palveluesite. Palveluesite löytyy nettisivuilta
pdf-versiona. Esite on nyt uudessa mallissaan saatavilla kolmella kielellä.
Sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti. Esitteen ylläpidosta vastaa
asiointipalvelut ja -verkosto. Asiointipalveluissa hyödynnetään palveluesitettä ja
annetaan tarvittaessa paperikopio tarvittavista sivuista asukkaalle. Kyselyn mukaan
uudet asukkaat pitävät esitettä hyödyllisenä ja erityistä kiitosta on saatu
englanninkielisestä versiosta. Jatkossa on mietittävä mm. esitteen saavutettavuus.
Linkki palveluesitteeseen. (https://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Tietoa_Espoosta/Julkaisut/Espoon_palveluesite(170888)
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Ohjausryhmä totesi toimenpiteen päättyneeksi. Loppuraporttiin kirjataan kuvaus
toiminnasta ja kokeilusta saaduista kokemuksista. Toimenpide-ehdotuksissa
esitetään toiminnan vakinaistamista jatkossa osana asiointipalveluja.

5. Toimenpide 1.3: Järjestetään koulutusta osallisuusasioihin
Toimenpide pitää sisällään kaksi kokonaisuutta; osallisuusasioihin liittyvä koulutus
ja henkilöstölle suunnattu osallisuusverkosto. Molemmissa on ohjelman aikana
pilotoitu erilaista tekemistä, joiden pohjalta on sovittu toiminnan vakiinnuttamisesta.
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpiteen toteutumisen ja
kehittämispäällikkö Marion Ticklén esitteli osallisuusasioihin liittyvän koulutuksen ja
osallisuusverkoston jatkosuunnitelmat.
Ohjausryhmä totesi yksimielisesti, että kokonaisuus on keskeinen kaupungin
toiminnan kehittämisen kannalta.
Ohjausryhmä totesi toimenpiteen päättyneeksi. Loppuraporttiin kirjataan kokeilusta
saadut kokemukset, henkilöstökoulutuksen sisältö ja suunnitelmat jatkosta.

6. Toimenpide: Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset – Espoon
osallisuusmalli
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli asian.
Edellisen kokouksen keskustelun pohjalta Tuija Norlamo ja Mari Immonen
valmistelivat uuden pohjan Osallistumisen kulmakivistä ja linjauksista eli Espoon
osallisuusmallista, jota ryhmän jäsenet kommentoivat pe 18.9. mennessä. Käytiin
yhteinen keskustelu materiaalista ja siihen tulleista kommenteista. Sovittiin
muutoksista.
Ohjausryhmä hyväksyi materiaalin jatkotyöstämisen pohjaksi ja sopi, että
keskustelua jatketaan päivitetyn materiaalin pohjalta marraskuun kokouksessa.

7. Ohjausryhmän työskentelyaikataulu syksylle 2020
Päätettiin lisäkokouksesta ti 3.11.2020. Lisäksi vahvistettiin marraskuun toinen
kokous eli ti 26.11.
Kokoukset
ti 13.10.2020

1. Toimenpide: Kehitetään vuorovaikutusta
asukastilaisuuksissa

Muistio

4 (5)

1.9.2020

-

2.
3.

4.
5.
ti 3.11.2020
(uusi kokous)

Asukasfoorumien toiminnasta yhteistyöryhmä pj.
Mikko Perkko,
- Uudet asukastilaisuuskonseptit, Kauklahden pilotti,
Maahanmuuttajien osallistumisen kehittäminen
- maahanmuuttopäällikkö Teemu Haapalehto
Toimenpide: Politiikka ja päätöksentekijät tutuiksi Valtuutettujen tiedot netissä informatiivisesti ja mm.
kartalla
Toimenpide: Viranhaltija tavattavissa – konsepti
Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset
1. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset
2. Loppuraporttiin kirjattavat kehittämisehdotukset
jatkoa ajatellen

to 26.11.2020

1. Kaupungin tilat asukkaiden käyttöön (InnoCaas ja
sivistystoimen tilojen kuntalaiskäyttö)
2. Osallistumisen somealustat ja Espoo.fi sivusto
kuntalaisten näkökulmasta
3. Ohjelman kehittämistoimenpiteiden tulokset ja
loppuraporttiin kirjattavat kehittämisehdotukset.

ti 15.12.2020

1. EspooCult tutkimus ja siihen liittyvä työpaja (Cupore –
hanke)
2. OE kehitysohjelman loppuraportti
3. Toimenpide: Osallisuusmuotoilijan työparimallin
kokemukset kaupunkitekniikan keskuksessa
4. Otakantaa.fi-sivuston kokeilukäyttö
5. Etänä järjestettävät asukastilaisuudet – kokemuksia
korona-ajasta

8. Muut asiat
Kehitysohjelmien seurantaraportit hyväksyttiin valtuustossa 14.9.2020.
Kaupunginhallitus korosti (7.9.2020) poikkihallinnollisten kehitysohjelmien toiminnasta
saatujen kokemusten ottamista huomioon osana kaupungin organisaatiouudistusta,
Espoo-tarinan valmistelua, taloussuunnittelua sekä koko kaupungin kattavaa
ilmastotavoitteiden toteuttamista ja kestävän kehityksen SDG-toimintaa.
Kaupunginhallitus kehotti ohjelmaryhmiä valmistellessaan toimintansa loppuraportteja
sisällyttämään niihin myös ehdotukset siitä, mitä tekijöitä on syytä ottaa huomioon
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ja/tai mitä vaihtoehtoisia tapoja on jatkossa toteuttaa vastaavaa toimintaa, jotta
toiminnan vaikuttavuus lisääntyisi?

7

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

