Pöytäkirja

KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen tavoitteena oli päättää ohjelman hyötytavoitteista, joilla tuetaan Espoo-tarinan
toteutumista.
Kokouskutsu ja asialista
Aika:

keskiviikkona 13.9.2017 klo 15.00 - 16.55

Paikka:

Sosiaalidemokraattien ryhmähuone, Valtuustotalo

Estyneet yliviivattu.
Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet ja (varajäsenet):
Sirpa Hertell (pj), vihr.,
Elias Erämaja (vpj), kok.,
Ville Lehtola, kok.,
Minna Aitola, sd.,
Riina Nevamäki, kesk., saapui 15:30
Kokoukseen kutsutut viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, saapui klo 15:10
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja
Valia Wistuba, kehittämispäällikkö
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Tarja Söderman, ympäristöjohtaja
Nuorisivaltuuston edustaja:
Joona Aaltonen
Ohjelman vastuulliset viranhaltijat:
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Niina Järvinen, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Kokoukseen kutsuttuna vierailijana:
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan pj.

1 (4)

Esit yslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen klo 15:00. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimi Niina
Järvinen. Hyväksyttiin kokouksen asialista.

2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen 31.8.2017 kokouksen pöytäkirja.

3. Valtuuston päätös Espoo-tarinasta ja Kestävä Espoo -ohjelman rooli tarinan
toteuttamisessa
Käsiteltiin Espoo-tarinan keskeiset kohdat Kestävä Espoo -ohjelmaan liittyen. Kestävä Espoo ohjelman tarkoitus oli valtuuston käsittelyssä maanantaina 11.9., osana Espoo-tarinan hyväksyntää.
Ohjelma tarkoitus on Espoo-tarinassa seuraavalla tavalla päätetty.
Kestävä Espoo -ohjelma
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. Espoo toimii älykkään kaupunkikehityksen,
ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa vahvistetaan
kestäviä ja innovatiivisia hankintoja kehittämällä sekä aktiivisella kumppanuusyhteistyöllä.
Ohjausryhmän keskustelu
Todettiin kestävän kehityksen näkyvän vahvasti kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa.
Todettiin että konsensus strategiasta oli laaja valtuustossa ja edellisen ohjelmakauden kestävän
kehityksen strategiatyö näkyy nykyisessä Espoo-tarinassa. Kestävä Espoo -ohjelman tarkoitus
muuttui hieman ohjausryhmän valmistelun jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyssä.
Espoo-tarina löytyy kaupunginvaltuuston 11.9. kokouksen pöytäkirjan liitteestä.
4. Ohjelman hyötytavoitteista päättäminen
Ohjausryhmän 31.8. kokouksessa käsiteltiin ohjelmapäällikön luonnostelema ehdotus ohjelman
hyötytavoitteiksi. Ohjausryhmän kokouksessa tehtiin tarkennus- ja muutosehdotuksia
hyötytavoitteiden sisällöksi. Lisäksi päätettiin, että 11.9. valtuuston kokouksessa päätettävän Espootarinan sisältö huomioidaan hyötytavoitteiden valmistelussa.
Selostustekstiä ja hyötytavoitteita tarkennettiin valtuuston käsittelyn (maanantaina 11.9.) jälkeen ja
ne toimitettiin 12.9. tiistaina ohjausryhmän jäsenille. Hyötytavoitteet on pyritty valmistelemaan siten,
että ne olisivat mahdollista hyväksyä (tarvittaessa tarkennuksin) keskiviikon (13.9.) kokouksessa ja
viimeistään 20.9. mennessä ohjausryhmän erillisellä päätöksellä, joka tehdään
sähköpostihyväksyntänä.

Ohjausryhmän keskustelu

Käsiteltiin Kestävä Espoo -ohjelman selostusteksti ja hyötytavoitteet. Todettiin, että hyötytavoitteiden
selostusosa sisältää ohjelman kuvauksen sekä kaksi lausetta, joilla vastataan Espoo-tarinassa
kirjattuihin kaupungin tavoitteisiin.
Ohjausryhmä keskusteli hyötytavoitteiden otsikoiden ja sisältöjen tarkennuksista. Pysyvä
asiantuntija Niina Järvinen ja ohjelmapäällikkö Pasi Laitala kirjasivat muutokset ylös ja ne
huomioidaan hyötytavoitteiden viimeistelyssä. Ohjelmapäällikkö täsmensi, että ohjelmasuunnitelma
tarkentaa hyötytavoitteiden merkityksiä, sekä toteutusta mm. projektien ja toimenpiteiden kautta,
joita tullaan käsittelemään ohjausryhmän kokouksissa.
Sovittiin, että ohjelmapäällikön johdolla ja pysyvän asiantuntijan tuella jatketaan hyötytavoitteiden
viimeistelyä ja viimeistellyt versiot toimitetaan ohjausryhmälle ennen 20.9.2017.
5. Seuraavien kokousten aikataulu
Seuraavat ohjausryhmän kokoukset keskittyvät ohjelmasuunnitelman laatimiseen siten, että
kussakin kokouksessa on yksi tai kaksi hyötytavoitetta erityisen tarkastelun kohteena.
Ohjausryhmän kokoukset teemoitetaan valmistelutyön tehostamiseksi. Kokouksessa esiteltiin
suunnitelma kokousten teemoista ja työskentelytavoista. Ennen kutakin teeman käsittelyä pidetään
asiantuntija- ja kumppanityöpaja, johon ohjausryhmän jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan.
Työpajojen tulokset käsitellään ohjausryhmän kokouksissa, joiden pohjalta jatketaan
ohjelmasuunnitelman valmistelua. Tavoitteena on, että 16.11. kokouksessa on ohjelmasuunnitelman
luonnos ohjausryhmässä hyväksyttävänä.
Seuraavat ohjausryhmän kokoukset:
27.9. ohjausryhmä klo 15–17
12.10. ohjausryhmä klo 15–17
26.10. ohjausryhmä klo 15–17
16.11. ohjausryhmien yhteinen kokous (vahvistus ja kokouskutsu tulee ohjelmatoimistolta)
13.12. ohjausryhmä klo 15:30-17:30

6. Muut asiat
Tarja Söderman esitteli Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2016-4/2017 -julkaisun. Julkaisua oli
jaossa ohjausryhmän jäsenille.
Tarja Söderman kertoi ympäristökeskuksen valmistelevan päästövähennyspotentiaaliselvitystä.
Söderman laittaa lyhyen esittely asiasta ohjausryhmän viranhaltijajäsenille.
Niina Järvinen ja Virpi Pakkala kertoivat uudesta kestävän kehityksen sitoumustyön videosta, joka
kertoo esimerkkejä Espoon kestävän kehityksen työstä. Video on julkaistu Youtubessa ja klippejä
videosta julkaistaan syksyn aikana kaupungin sosiaalisissa medioissa linkittyen mm. kestävän
kehityksen teemaviikkoihin. Syksyllä tulevia kestävän kehityksen teemaviikkoja ovat
Hävikkiviikko 11.–17.9., Liikkujan viikko 16.-22.9. ja Energiansäästöviikko 9.-15.10.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

