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Pöytäkirja

Kestävä Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma
Ohjelman hyötytavoitteiden valmistelukokous
Kokouksen ja siihen liittyvän tilaisuuden tarkoituksena oli käynnistää kehitysohjelmien työskentely
ja samalla ohjelmien valmisteluvaihe ohjelmien hyötytavoitteiden kartoituksella. Valtuuston
seminaarissa 14. - 15.6.2017 käsiteltiin Espoo-tarinan päivitystä, mahdollisten
strategiatarkennusten osalta. Seminaarin toisessa työpajapäivässä koottiin keskeisiä tavoitteita
poikkihallinnollisiin kehitysohjelmiin.
Aika:

Maanantaina 19.6.2017 klo 11.30 - 15.00

Paikka:

Valtuustotalon kahvio

Yliviivattu estyneet:
Kokoukseen kutsutut ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet:
Sirpa Hertell (pj), vihr.,
Elias Erämaja (vpj), kok.
Ville Lehtola, kok.
Minna Aitola, sd.,
Riina Nevamäki, kesk.
Kokoukseen kutsutut viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja
Valia Wistuba, kehittämispäällikkö
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja, sijalla Tarja Söderman, ympäristöjohtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Nuorisovaltuutettu
Joona Aaltonen
Ympäristölautakunta puheenjohtaja Kaarina Saramäki, vihr.
Ohjelmapäällikkö
Pysyvä asiantuntija
Viestintäpäällikkö

Pasi Laitala
Niina Järvinen
Virpi Pakkala

Pöytäkirja
1. Tilaisuuden ja kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Kaupunginjohtaja avasi kehitysohjelmien ohjausryhmien yhteisen tilaisuuden klo 11:30.

Puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi ohjausryhmän kokouksen klo 12.40. Sihteerinä toimi Niina
Järvinen.
2. Osallistujien esittely
Osallistujat esittelivät itsensä.
3. Ohjelman valmistelun tavoitteet ja aikataulu (Pasi Laitala)
Laitala esitteli lyhyesti valtuustoseminaarissa esiin nostettuja teemoja. Laitala esitteli ohjelman
tavoitteita kokonaisuutena ja mitkä asiat ovat keskeisiä kehittämisen kannalta tulevalla
strategiakaudella. Laitala kuvasi muutosjohtamisen mallia, jolla pyritään vaikuttamaan
poikkihallinnollisesti keskeisiin haasteisiin esimerkiksi priorisoimalla, toimeenpanemalla ja
yhteistyöllä.
Ohjelman valmistelutyö tehdään helmikuuhun 2018 mennessä. Keskeisiä vaiheita ovat ohjelma
tavoitteiden valmistelu ja määrittely sekä päätöksentekoon vienti syksyllä 2017.
Ohjelmasuunnitelma valmistellaan siten, että se valmistuu päätöksentekoa varten helmikuuhun
2018 mennessä. Ohjelmien yhteinen työpaja järjestetään 16.11.2017, jossa käsitellään
ohjelmasuunnitelmien valmistelun tilannetta.
Liitteenä on valtuustoseminaarissa valmisteltu pohjamateriaali.
Liitteenä on toimintaympäristön tilan kuvaus taustamateriaaliksi valmisteluun.
Liitteenä on tiedoksi ohjelmajohtamisen malli.
4. Alustavia ohjelman hyötytavoitteiden tunnistamisia
Kartoitettiin alustavasti mihin Espoo-tarinan haasteisiin Kestävä Espoo -ohjelman hyötytavoitteet
voitaisiin kohdistaa. Käsiteltiin tavoitteiden merkityksestä Espoo tarinan toteutumiseen ja mitä
konkreettista tekemistä tavoitteen saavuttamiseen voisi sisältyä.
Keskustelun tulokset kootaan jatkovalmistelua varten ja niitä täydennetään seuraavaa käsittelyä
varten. Ohjelmapäällikkö vastaa tavoitteiden valmistelusta ohjausryhmän ohjeistuksen mukaan.
Hyötytavoitteet luonnostellaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen edelleen käsiteltäväksi.
Hyötytavoitteet hyväksytään ohjausryhmän lokakuun kokouksessa ja ne toimitetaan päätöksen
tekoon ja vietäväksi valtuuston hyväksyttäväksi.
5. Seuraavien kokousten aikataulu
Sovittiin syksyn kokousajat alustavasti. Kokouskutsut toimitetaan kalenterikutsuina, jossa on
viimeisin tieto kokouksista.
16.8. ohjausryhmä klo 15–17
31.8. ohjausryhmä klo 15–17
13.9. ohjausryhmä klo 15–17
27.9. ohjausryhmä klo 15–17
12.10. ohjausryhmä klo 15–17
26.10. ohjausryhmä klo 15–17
Sovittiin, että marraskuusta eteenpäin kokousajat sovitaan elokuun kokouksessa. Lisäksi
keskeisten kumppaneiden kanssa sovitaan yhteistyöstä.
6. Kokousaineistojen ja työtilojen käyttäminen (Niina Järvinen)

Ohjelmalle perustetaan omat työtilat, joissa ohjelman kokous- ja muut materiaali säilytetään.
Kokoukseen toimitetaan esityslista myös sähköpostin liitteenä tarvittaessa. Ajankohtaiset
kokousaineistot toimitetaan ennen kokouksia kalenterikutsuun.
Lisäksi perustetaan ohjelmien yhteinen työtila.
Työtiloihin tulee käyttöoikeudet valmisteluryhmälle.
Edellisen ohjelmakauden avoimet aineistot ja uutiset löytyvät osoitteesta:
espoo.fi/kestavakehitysohjelma.
Twitterissä julkista keskustelua voi seurata #kestäväEspoo.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35 ja tilaisuus päättyi klo 15:00.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

