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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa käytiin tulevan puolivuotistarkastelun lähetekeskustelua ja ohjelman riskienhallinnan
päivitystä ja hallintakeinoja.
PÖYTÄKIRJA
Aika: to 23.5.2019 klo 15.30-18.00
Paikka: Ruots. Kansanpuolue (13), Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Jyrki Myllyvirta, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, poissa
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja
Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö, poistui klo 17.05
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Sanna Rönkkönen, suunnittelija
Helena Kyrki, projektipäällikkö, poistui klo 17.15
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.37. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja käytiin lyhyt
esittäytymiskierros. Ohjausryhmään tuli uutena jäsenenä Jyrki Myllyvirta.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 25.4. kokouksen pöytäkirja.

Kestävä Espoo puolivälitarkastelun lähetekeskustelu
Käsiteltiin Kestävä Espoo -kehitysohjelman puolivälitarkastelun sisältöä ja käytiin lähetekeskustelu.
25.4. ohjausryhmän kokouksessa päätettiin puolivälitarkastelun aikataulu ja prosessi.
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelu toteutetaan samaan aikaan Espoo-tarinan
puolivälitarkastelun kanssa. Puolivälitarkastelu tehdään samassa yhteydessä kehitysohjelmien
31.7.2019 seurannan kanssa. Puolivälitarkastelu ja sen johtopäätökset raportoidaan ohjelman
seurantaraportissa. Puolivälitarkastelussa arvioidaan ohjelman tilannetta, miten toimintaympäristö
on muuttunut, miten hyötytavoitteet ovat toteutumassa valtuustokauden jälkimmäiselle puoliskolle
sekä mitä hyötytavoitteiden toteutumista uhkaavia haasteita ja riskejä on nähtävissä.
Ohjausryhmän käsittely:
Käytiin puolivälitarkastelun lähetekeskustelua pienryhmissä siitä, mitä näkökulmia
painopistealueissa tulisi ottaa huomioon loppuvaltuustokaudella.
Puolivälitarkastelun aikataulu, sisällön nostot ja ohjausryhmän keskustelusta esille nousseet
keskeiset näkökulmat työtilassa
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/Kest%C3%A4v%C3%A4%20Espoo%20puoliv%C3%A4litarkastelu%20l
%C3%A4hetekeskustelu%2023.5..pptx?d=wbd65733d9cb24e6ca53aba4753b762b8&csf=1&e=Gn
mE9M

Ohjelman riskienhallinta (Johanna Kattelus)
Arvioitiin Kestävä Espoo -ohjelman riskit uudelleen ottaen huomioon toimintaympäristön muutos ja
pohdittiin riskien hallintakeinoja (ennakkomateriaali työtilassa
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/2019_05_Riskikartoitus_ohry.pptx?d=w0fd457a5e19a4d03b862d6e69a3
1d2b8&csf=1&e=SE7xs4
Ohjausryhmän käsittely:
Puolivälitarkasteluraporttiin voisi laittaa vanhan ja uuden riskikartan rinnakkain.
Riskienhallintatyöpajan tulokset työtilassa
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/2019_0523_Vertailu%20ja%20hallinta.pptx?d=w7f07ed3042d34129ab23
bce9803e1c70&csf=1&e=uSV7b1.

Tiedoksi annettavat asiat
-

Kestävä Espoo ohjemassa aiemmin esitelty Lighthouse-hakemus on mennyt läpi ja saanut
rahoituksen

Muut asiat
-

Uudet työtilat pitäisi nyt toimia kaikilla. Työtiloihin pääsee linkistä
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelma-Extranet

Tulevat kokoukset

ke 19.6 klo 9.00-17.00 Tampereen vierailu
ma 12.8. klo 15.30-17.30
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.27

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

