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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen keskeisenä tavoitteena on selkeyttää Kestävä Espoo ohjelman valtuustokauden
tavoitetta ja tehtävää sekä tarkentaa Espoo tarinan kehittämistavoitteita Kestävä Espoo ohjelman
osalta. Kokouksessa myös tarkennetaan edellisessä kokouksessa koottujen kehittämisosa-alueiden
sisältöjä, strategialähtöisyyttä sekä mahdollisia sisältöjä ohjelman hyötytavoitteeksi.
Kokouskutsu ja asialista
Aika:

torstaina 31.8.2017 klo 15.00 - 17.10

Paikka:

Vihreän liiton ryhmähuone, Valtuustotalo

Yliviivattu poissaolleet henkilöt
Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet:
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok.
Ville Lehtola, kok.
Minna Aitola, sd. saapui klo 15.10
Riina Nevamäki, kesk. paikalla varajäsen Aili Pesonen

Kokoukseen kutsutut viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja
Valia Wistuba, kehittämispäällikkö
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja saapui klo 15.05
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Tarja Söderman, ympäristöjohtaja
Ohjelman vastuulliset viranhaltijat:
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Niina Järvinen, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Kokoukseen kutsuttuna vierailijana:
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan pj.
Nuorisovaltuuston jäsen:
Joona Aaltonen

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen 15:00. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimi Niina
Järvinen. Käsiteltiin kokouksen asialista.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja oli liitteenä. Hyväksyttiin 16.8.2017 kokouksen pöytäkirja
muutoksella, että poistetaan sana ”luonnos” pöytäkirjasta. Muutetaan 19.6.2017 pöytäkirjaa siten,
että varajäsenet eivät näy estyneinä. Sovittiin, että pöytäkirjat laitetaan Kestävä Espoo -ohjelman
verkkosivulle espoo.fi/kestavaespoo, kun sivut päivittyvät. Vanhat pöytäkirjat poistetaan
verkkosivuilta syyskuun puoliväliin mennessä.
Käytiin läpi kokouspalkkioiden maksun aloittaminen sekä ansionmenetyskorvausjärjestely.
3. Kehitysohjelman tarkoitus Espoo-tarinan mukaisesti määrittelyä
Espoo-tarinan 1.1 luonnos oli käsiteltävänä 28.8.2017 kaupunginhallitussa ja päätettävänä
valtuustossa 11.9.2017. Strategian osana päätetään poikkihallinnollisten kehitysohjelmien
keskeinen sisältö. Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmä ja viranhaltijat valmistelevat ohjelman
hyötytavoitteet päätöksentekoon. Tavoitteet ovat hyväksyttävänä valtuuston kokouksessa
16.10.2017.
Espoo-tarinassa kehitysohjelmien tarkoitus on määritelty seuraavalla tavalla:
”Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat alustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden
innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa, ja niitä tuetaan EUohjelmien avulla.”
Espoon-tarinassa on kuvattu kunkin poikkihallinnollisen kehitysohjelman keskeinen sisältö.
Kehitysohjelmilla vastataan erityisesti kehittämisnäkökulmasta strategian tärkeimpiin haasteisiin.
Hyötytavoitteet määrittelevät tarkemmin ne osa-alueet, joihin kukin ohjelma keskittyy. Kestävä
Espoo -ohjelman keskeinen sisältö on määritelty Espoo-tarinan luonnoksessa:
”Kestävä Espoo
Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Espoo tavoittelee
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Uusilla ratkaisuilla rakennetaan Espoon vetovoimaa ja
kilpailukykyä, synnytetään uutta liiketoimintaa, lisätään monimuotoisen luonnon ja
kaupunkiympäristön tarjoamia hyötyjä sekä tehdään aluetta tunnetuksi. Espoon kestävän kasvun
tukemiseksi ohjelma kehittää merkittäviä uusia älykkään ja puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä
kumppaneiden kanssa. Ratkaisut tukevat arjen sujuvuutta ja tuovat lisäarvoa jokaiselle
espoolaiselle.”
Ohjausryhmän keskustelu
Todettiin, että edellisessä kokouksessa käsiteltiin Kestävä Espoo -ohjelman kuvausta. Keskusteltiin
sosiaalisen kestävyyden näkymisen vahvistamisesta ohjelman kuvauksessa. Todettiin, että

sosiaalisen kestävyyden näkökulmat otetaan vahvemmin esille ohjelman hyötytavoitteissa sekä
ohjelmansuunnitelmassa. Todettiin, että sosiaalinen kestävyys tulee vahvasti esille, kun tarkastelee
Espoo-tarinaa ja kaikkia poikkihallinnollisia ohjelmia kokonaisuutena.
4. Ohjelman hyötytavoitteiden tunnistaminen
Ohjausryhmän 16.8. kokouksessa käsiteltiin hyötytavoitteiden teemoja ja keskeisiä sisältöjä. Tämän
lisäksi ohjelmalla on ollut käytössään kesäkuussa pidetyn valtuustoseminaarin työpajan tulokset
kehitysohjelmalle esiin nousseista tavoitteista. Lisäksi 18.8. järjestettiin työpaja, jossa valmisteltiin
Espoon luontoon, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan liittyviä tavoitteita.
Ohjelmien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, omistajien, ohjelmapäälliköiden ja
viestintävastaavien kesken järjestettiin yhteinen tapaaminen hyötytavoitteiden valmistelun
tilanteesta. Tilaisuudessa kukin ohjelma esitteli tunnistettuja teemoja ohjelmien hyötytavoitteiksi.
Lisäksi pohdittiin tavoitteiden asettamisessa huomioon otettavia asioita. Kestävä Espoo -ohjelman
osalta nostettiin esille, että
•
•
•

Hyötytavoitteet asetetaan niin, että niillä on mahdollisimman suuri vaikuttavuus ja että
espoolaiset ja kumppanit voivat osallistua uusien ratkaisujen kehittämiseen ja
hyödyntämiseen sekä siten Espoo-tarinan toteuttamiseen.
Kehittämisratkaisut ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä sekä taloudellisesti,
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä.
Hyötytavoitteiden mukaisilla uusilla ratkaisuilla rakennetaan Espoon vetovoimaa ja
kilpailukykyä, synnytetään uutta liiketoimintaa, lisätään monimuotoisen luonnon ja
kaupunkiympäristön tarjoamia hyötyjä sekä tehdään aluetta tunnetuksi.

Valmistelussa olleet hyötytavoiteaihiot otsikoitiin seuraavien teemojen kautta
Päästötön energia
• Fossiilisesta luopuminen, uusiutuvan energian ratkaisut, uudet puhtaat energiatuotteet,
älykäs energian ohjaus, kustannustehokkuuden parantaminen
Älykäs ja puhdas liikenne
• MaaS-pilotit asiakkaille, sähköbussit, sähköautojen lataus, kaupunkipyörät, lippu- ja
reittiopasjärjestelmä ja robottibussit
Lähiluonto- ja kaupunkiympäristön hyödyt espoolaisille
• Luontoarvojen parantaminen, teemavuodet, uudet virkistysmahdollisuudet ja merellisen
Espoon palvelujen kehittäminen
Fiksu Espoo kaupunkirakentamisessa
• Smartit ja Cleanit alueet ja rakennukset, ”älykotiratkaisut”, sisäilman ja energian älyratkaisut,
puurakentaminen, jakamispalvelut, edellä kävijä ilmastotyössä
Aktiiviset ja vastuulliset espoolaiset
• Sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen, segregaation ehkäisy, nuorten koulutuspolku,
kestävän kehityksen kasvatus, Reilun kaupan -arvonimi
Kestävää kasvua kiertotaloudesta (läpileikkaavana tai omana tavoitteena)
• Kiertotalouden kehitysalueet, uudet tuotteet ja palvelut, resurssitehokkuuden parantaminen,
uutta liiketoimintaa, yritysvastuun kehittyminen, sosiaalisuuden vahvistuminen
Valmistelutyötä tehdään jatkuvasti ja ohjelman hyötytavoitteiden asettamista tarkennetaan.
Ohjausryhmälle toimitettiin ennen kokousta hyötytavoitteiden luonnokset. Seuraavaan (13.9.)
ohjausryhmän kokoukseen tuodaan tarkennettu esitys hyötytavoitteista. Ohjelmapäällikkö kävi
valmistelun tilannetta tarkemmin läpi kokouksessa.

Ohjausryhmän keskustelu
Ohjausryhmä keskusteli hyötytavoitteiden luonnoksista. Ohjelmapäällikkö ja pysyvä asiantuntija
kirjasivat ohjausryhmän keskustelun jatkovalmistelun tueksi.
Lisäksi todettiin, että kehitysohjelma tukee strategisia tavoitteita ja linjaorganisaatiossa edistetään
kestävää kehitystä kehitysohjelmayhteistyön lisäksi osana linjatyötä.
Ohjelmapäällikkö kertoi, että hyötytavoitteita katsotaan yhdessä eri kehitysohjelmien kanssa, kun ne
ovat valmiimpia. Ohjelmien osalta on painotettu toimeenpanon merkitystä tällä ohjelmakaudella.
Hyötytavoitteita muokataan ohjausryhmän keskustelun pohjalta. Ohjelmapäällikkö toivoi, että
mahdollisia otsikkoehdotuksia voi ehdottaa ennen seuraavaa ohjausryhmän kokousta.
Hyötytavoitteiden jatkovalmistelua tehdään yhteistyössä kaupunkikonsernin eri yksiköiden ja
kumppaneiden kanssa ohjausryhmän ohjauksen mukaisesti. Muokatut hyötytavoitteet tuodaan
tarkennettuina seuraavaan Kestävä Espoo -ohjausryhmän kokoukseen 13.9.
Ohjelmasuunnitelmatasolla toimeenpanon suunnitelmaa tehdään heti hyötytavoitteiden valmistuttua.
5. Reilun kaupan kannatusyhdistyksen nimeäminen (Niina Järvinen)
Espoon kaupungille on myönnetty Reilun kaupan kaupungin arvonimi. Tarkemmin Espoon
toiminnasta ja reilun kaupan arvonimestä osoitteessa: http://www.espoo.fi/reiluespoo.
Reilun kaupan työ ja kannatusryhmän toiminta ovat olleet viime valtuustokaudella Kestävän
kehityksen poikkihallinnollisen ohjelman kautta organisoitua ja resursoitua. Kannatustyöryhmän
nimeäminen on tullut ajankohtaiseksi uuden valtuustokauden alettua. Kestävä Espoo -ohjelman
tarkoitukseen ja tavoitteisiin sopii, että Reilun kaupan kannatusryhmän nimeäminen tehdään
ohjausryhmän kautta ja osana kestävän elämäntavan kokonaisuutta. Reilun kaupan toimintaa
resursoidaan ohjausryhmän vahvistaman määrärahan mukaisesti.
Kannatustyöryhmän nimeämiseksi ohjausryhmän tulee pyytää ehdotukset kannatustyöryhmän
jäseniksi valtuustoryhmiltä, seurakunnalta, Omniasta sekä Espoon kaupungin asian kannalta
keskeisiltä toimijoilta, kuten Espoo Catering, Visit Espoo sekä sivistystoimesta (kulttuuri-, koulu-,
nuoriso). Ehdotukset pyydetään toimittamaan kannatustyöryhmän sihteerille Hannele Mellerille, joka
tekee ohjausryhmälle esityksen uudeksi kannatustyöryhmäksi. Kannatustyöryhmä valitsee
keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. Kannatustyöryhmä
raportoi toiminnastaan Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmälle valtuustolle tehtävää raportointia
varten kaksi kertaa vuodessa.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä päätti kannatustyöryhmän nimeämisestä ehdotetulla tavalla, sillä muutoksella, että
ehdotukset kannatustyöryhmään voidaan pyytää myös muilta keskeisiltä tahoilta edellä mainittujen
lisäksi.
6. Seuraavien kokousten aikataulu
Hyötytavoitteiden valmisteluun käytetään 31.8. ja 13.9. kokoukset, jonka jälkeen ohjausryhmän
kokoukset keskittyvät ohjelmasuunnitelman laatimiseen. Ohjausryhmän kokoukset teemoitetaan
valmistelutyön tehostamiseksi.
Seuraavat ohjausryhmän kokoukset:

13.9. ohjausryhmä klo 15–17
27.9. ohjausryhmä klo 15–17
12.10. ohjausryhmä klo 15–17
26.10. ohjausryhmä klo 15–17
16.11. ohjausryhmien yhteinen kokous (vahvistumatta, kutsu tulee ohjelmatoimistosta)
13.12. ohjausryhmän kokous klo 15:30-17:30
7. Muut asiat
Helsingin Sanomien välissä julkaistaan yritysvastuusta kertova ilmoitusliite, johon tulee osio Espoon
kestävän kehityksen työstä. Julkaisu ilmestyy 4.9. Ohjausryhmä sai ennakkoon tiedon julkaisun
sisällöstä. Linkki valmiin julkaisun verkkoversioon.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

