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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: keskiviikko 27.5.2020 kello 17.00 – 19.00
Paikka: Etänä Teams – kokous
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj, poistui klo 17.08
Tiina Elo, vpj, siirtyi puheenjohtajaksi klo 17.08
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso, saapui klo 17.14
Pessi Heiskanen, nuvan edustaja
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.5.2020) muistio.

3. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset - ehdotus
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset
ehdotuksen. Esitys oli lähetetty ohjausryhmän jäsenille myös esityslistan yhteydessä.
Talousarvio 2020 – päätöksessä (s. 74) on seuraava kirjaus: Osana osallistuva Espoo
kehitysohjelmaa valmistellaan ”osallistumisen kulmakivet” ja linjaukset- ehdotus
kuntalaisten osallistumisen parantamiseksi.
Ohjausryhmä kävi ehdotuksen pohjalta evästyskeskustelun ja hyväksyi Osallistumisen
kulmakivet ja linjaukset ehdotuksen keskustelussa esitetyin huomioin jatkovalmistelun
pohjaksi.

Sovittiin, että yksityiskohtaisemmat kommentit voi laittaa sähköpostilla Tuijalle 21.8.
mennessä. Asian käsittely jatkuu syyskuun kokouksessa 1.9.2020.

4. Seuraavat kokoukset
Kesäkuun kokouksen, tiistai 16.6.2020, asialistalla on kehitysohjelman kevään 2020
seurantaraportti ja Tiina Kasvin ehdottama kuvakirjaprojekti.
Sovittiin, että 16.6. kokoukseen tuodaan suunnitelma Osallistumisen kulmakivet ja
linjaukset ehdotuksen käsittelyaikatauluksi.
Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 1.9.2020 klo 17.00 – 19.00.

5. Muut asiat
Suomalaiset kansalaisvaikuttajina - raportti:
Ohjausryhmän jäsenille lähetettiin esityslistan yhteydessä ns.
oheismateriaalina Sitrassa tehty raportti ”Suomalaiset kansalaisvaikuttajina”.
Sitran Kansanvallan peruskorjaus -tiimi teki selvityksen yhdessä Solitan
tutkijoiden ja palvelumuotoilijoiden kanssa loppuvuodesta 2019.
Raportissa on huomioitu erilaiset vaikuttamisen tavat ja muodot
mahdollisimman laajasti. Selvityksessä on käyty läpi niin yksin kuin yhdessä
tehtäviä vaikuttamisen muotoja, edustuksellisia, suoria ja osallistavia
vaikuttamisen tapoja. Selvitystä tehtäessä on käyty keskusteluja muun muassa
mielenilmauksiin ja -tempauksiin osallistumisesta, yhteisöjen tai järjestöjen
kautta tehtävästä vaikuttamistyöstä sekä arkisten kulutusvalintojen
vaikutuksista. Myös harrastustoiminnan vaikuttamistyössä mukana oleminen ja
yhteiskunnallisista teemoista keskusteleminen olivat tarkasteltavina.
Työ koostuu vaikuttajaprofiileista sekä niiden hyödyntämistä tukevista
vinkeistä. Työ auttaa huomioimaan erityyppiset osallistujat ja luomaan
vaikuttamisen paikkoja erilaisille suomalaisille. Selvitystä varten on haastateltu
suomalaisia ja tunnistettu kuusi eri kansalaisvaikuttamisen ja demokratiaan
osallistumisen ryhmää. Yksittäinen vaikuttajaprofiili edustaa ryhmää, jolla on
samanlaiset asenteet ja motivaatiotekijät vaikuttamisen takana.
Osallisuustyökalun konseptointi - projekti:
Viestintäpäällikkö Johanna Pajakoski on mukana kaupunkitekniikan keskuksen
ja Aalto-yliopiston/NiBS:in kanssa toteutettavassa Osallistumistyökalun
konseptointi -projektissa ohjausryhmän jäsenenä. Projektin tarkoituksena on
tutkia sitä, millainen osallistumistyökalu olisi espoolaisista toimiva ja millaisia
ajatuksia espoolaisilla on digitaalisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
Hankkeeseen palataan kesälomakauden jälkeen.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19.

