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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän muistio

Aika: tiistai 3.11.2020 kello 17.00-19.00
Paikka: Etänä, Teams-kokous
Läsnä:
Habiba Ali, pj
Tiina Elo, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Tabrizizadeh (aik. Haavisto)
Mikko Laakso
Pessi Heiskanen, nuorisovaltuuston edustaja, saapui klo 17.12
Mari Ahlström
Kirsi Remes
Marion Ticklén
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Poissa:
Jukka Mäkelä
Tiina Kasvi
Kaisu Toivonen
Petri Vainio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (13.10.2020) muistio.

3. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset esitetään nimettäväksi Kuulemisesta
kumppanuuteen – osallisuusmalliksi
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli ehdotuksen Espoon osallisuusmalliksi. Osallisuusmallin
nimi on Kuulemisesta kumppanuuteen. Kuulemisesta kumppanuuteen on slogan, joka kuvaa
siirtymää osallistavasta hallintokulttuurista kohti uudenlaista keskustelukulttuuria ja tapoja
kanavoida asukkaiden mielipiteet mukaan valmisteluun ja päätöksentekoon.
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Osallisuusmalli koostuu neljästä osasta. Sen perustana on Espoo-tarinan 2017- 2021 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.
Tavoitteet ja linjaukset -kokonaisuus kertoo, miksi asukkaiden osallistuminen on kaupungille
tärkeää ja mitä siinä erityisesti painotetaan.
Osallistumisen kulmakivet on koottu Espoo-tarinan 2017-2021 lukuisista asukkaiden
osallistumiseen liittyvistä linjauksista. Kulmakivet ovat Avoin vuorovaikutus, Demokratia ja
päätöksenteko, Asukas- ja asiakaslähtöiset palvelut ja Asukkaiden lähitekeminen. Kulmakivien alla
on nostettu esiin uusia tai uudistamista kaipaavia osallistumis- ja vaikuttamistapoja lähivuosien
kehittämiskohteina.
Suunnitelmallinen osallisuus- ja vuorovaikutustyö pitää sisällään mm. kehittämispäällikön työn,
perehdytyksen ja koulutuksen sekä osallisuustyökalujen aktiivisen käytön ja kehittämisen.
Ohjausryhmä kävi keskustelun ehdotuksesta ja sopi jatkotoimista. Päätettiin, että osallisuusmalli
hyväksytään loppuraportin yhteydessä.

4. Loppuraporttiin kirjattavat kehittämisehdotukset jatkoa ajatellen
Loppuraportissa on oma lukunsa jatkonäkymiä ja kehittämisideoita varten.
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli kokouksessa luonnoksen kehittämisideoista.

Kaikilla kehittämisohjelmilla on sama loppuraportin sisällysluettelo:
Esipuhe (ohjelman omistaja ja/tai ohjausryhmän pj.)
Tiivistelmä
1 Ohjelman toteutus
1.1 Yleiskuvaus ohjelmasta ja sen etenemisestä
1.2 Ohjelman organisaatio
1.3 Toteutuneet kustannukset, rahoitus ja resurssit
2 Ohjelman tulokset hyötytavoitteittain
2.1 Hyötytavoite 1: xx
2.2 Hyötytavoite 2: xx
2.3 Hyötytavoite 3: xx
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2.4 Hyötytavoite 4: xx
2.5 Muut tulokset
4 Johtopäätökset ohjelman onnistumisesta ja keskeiset opit
5 Jatkonäkymiä ja kehitysideoita ohjelman kohdealueella

Ohjausryhmä kävi keskustelun kehittämisehdotuksista ja sopi jatkotoimista. Loppuraportti
hyväksytään ohjausryhmän kokouksessa 15.12.2020 tai tammikuussa 19.1.2021.

5. Ohjausryhmän työskentelyaikataulu syksylle 2020
Torstai 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.
Tiistai 15.12.2020:
1. EspooCult tutkimus ja siihen liittyvä työpaja (Cupore – hanke)
2. Toimenpide: Osallisuusmuotoilijan työparimallin kokemukset kaupunkitekniikan keskuksessa
3. Otakantaa.fi-sivuston kokeilukäyttö
4. Etänä järjestettävät asukastilaisuudet – kokemuksia korona-ajasta
5. OE kehitysohjelman loppuraportti
Tiistai 19.1.2021:
1. Kehitysohjelman loppuraportti ja päättäminen.

6. Muut asiat
Kaikkien neljän kehitysohjelman lopettaminen on aikataulutettu ja lopettamistoimet on määritelty.
Ohjelmien arvioitu 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.

