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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistaina 2.4.2019 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Espoon keskus, valtuustotalo Vihreiden ryhmähuone
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj, saapui 17.03
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio, saapui 17.08
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (19.2.2019) muistio.

3. Luottamus päätöksentekoon, miten sitä voidaan parantaa?
Edellisessä kokouksessa sovittiin, että keskustelemme luottamuksesta.
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo alusti asian ohjausryhmälle.
Osallistuva Espoo kehitysohjelman ohjelmasuunnitelmassa on kirjattu hyötytavoite 3:
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.
Ohjausryhmä kävi keskustelun aiheesta.

4. Osallistuva Espoo – tapa toimia, kehittämisen käynnistäminen
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli asian ohjausryhmälle.
Ohjausryhmä kävi keskustelun aiheesta.

5. Tilannekatsaus Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi -toimenpiteestä
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo antoi lyhyen tilannekatsauksen asiasta.
Ohjausryhmä merkitsi tilanteen tiedoksi.

6. Muut asiat
Ohjausryhmälle esiteltiin lyhyesti kotikatu.espoo.fi-portaali.

7. Seuraavat kokoukset
ti 16.4. klo 17.00 (vara-aika)
- Ympäristömuotoilijat - toimenpiteen loppuraportti (Niko Riepponen ja juniorimuotoilijat)
- Osallisuusasiat kaupunkisuunnittelukeskuksesta, Johanna Palomäki
Kysymyksiä:
Miten kaupunkisuunnittelussa huomoidaan lasten ja nuorten asiat?
Miten luottamushenkilöt kuulevat asukkaita?
Minkä takia kaupungin omistamien alueiden kaavoittaminen on niin hankalaa?
Miten asukkaille kerrotaan kaavoitusprosessista?
- Sosiaalisesti kestävä kaupunki: aluekehittämisryhmä (Tuija Norlamo)
ti 14.5. klo 17.00
- Osallistuva Espoo - tapa toimia, kehittäminen
- kehitysohjelman seurantaraportti ja puoliväliarviointi, arviointi aloitetaan
ti 4.6. klo 17.00 (ehdotus: kokoonnutaan Helinä Rautavaaran museossa)
- tilannekatsaus ”Viranhaltija tavattavissa”
- kehitysohjelman seurantaraportti ja puoliväliarviointi, arviointia jatketaan
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

