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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
PÖYTÄKIRJA
Tämän kokouksen keskeisin sisältö on ohjelman toimintaa tukevat suunnitelmat ja niiden
päivittäminen. Lisäksi kuulemme verkostojohtamisen projektista.

Aika:
Paikka:

torstaina 10.4.2018 klo 15.40 - 17.42
Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2b

Estyneet yliviivattu
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok.
Ville Lehtola, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd.,
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja (poistui klo 17.12)
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisivaltuuston edustaja
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Johanna Kattelu, riskipäällikkö
Jari Ylitalo, Verkostojohtamisen projekti
Esityslista
1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.40
Todettiin osallistujat ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin tammikuun 29. päivän, helmikuun 22. päivän ja maaliskuun 15. päivän kokousten
pöytäkirjat.
3. Riskienhallintasuunnitelma
Riskipäällikkö Johanna Kattelus kertoo ohjausryhmälle riskienhallinnasta ja suunnitelman
laatimisesta.
Käsittely: Riskipäällikkö Johanna Kattelus alustaa aiheesta, itse suunnitelman laatiminen
ohjausryhmän kokouksessa 15.5.2018.
Ohjausryhmän käsittely
Johanna Katteluksen esityksen jälkeen keskustelu. Riskien arviointia tehdään niin
ohjelmatasolla kuin ohjelman alaisille projekteille. Ohjelman riskienhallintasuunnitelman
työstämistä jatketaan 15.5. kokouksessa. Prosessi on jatkuva ja tilannetta seurataan.
https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/2018_0410_%20%20rh%20KEST%C3%84V%C3%84%20ES
POO_%20alustus.pptx

4. Verkostojohtamisen projekti
Hankkeessa kehitetään verkostojohtamista, jossa eri toimialojen ja kumppaneiden yhteisiä
tavoitteita voidaan viedä suunnitelmallisesti ja johdetusti eteenpäin. Tavoitteena on, että
kaupungille syntyy verkostojohtamisen osaamista, joka tekee kaupungista houkuttelevan ja
halutun kumppanin uusien innovaatioiden ja kokeilujen edistämiseen. Projekti päättyy
30.6.2018. Projekti on alkanut jo Kestävä Espoo -ohjelman aikana.
Käsittely: Ohjelmapäällikkö esittelee asian, jonka jälkeen projektista vastaava Jari Ylitalo kertoo
projektin etenemisestä. Espoon poikkihallinnollinen ohjelmatyö rakentuu verkostomaiselle
toiminnalle. Mikä voisi olla ohjausryhmän rooli ohjelman onnistumisen edistämisessä?
Ohjausryhmän käsittely
Jari Ylitalon esitys: https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/Verkostojohtamisen%20kehitta%CC%88minen_Kesta%CC%8
8va%CC%88%20Espoo%20ohry_180410%20(002).pptx
Jari Ylitalo tulee tarvittaessa esittelemään projektia vielä uudelleen ohjausryhmälle.
5. Viestintäsuunnitelma
Espoossa poikkihallinnollisten ohjelmien tulee tehdä viestintäsuunnitelmat, joita päivitetään
tarpeen mukaan.
Käsittely: Viestintävastaava Virpi Pakkala esittelee asian.
Ohjausryhmän käsittely
Virpi Pakkalan esittelyn jälkeen keskusteltiin viestintäsuunnitelmasta. Päätettiin, että kommentit
lähetetään joko Elinalle tai Virpille seuraavaan kokoukseen mennessä.

6. Tiedoksi annettavat asiat
a. Keran kehittämisprojektin valmistelu
b. LähiöFest
c. Lighthouse-projekti
d. Espoon SDG-työ, sisäinen työpaja 23.4.2018
e. Elämyspeli
f. Fiksu Assa 18.4. – 21.4., Kestävä Espoo mukana
g. Espoo – uusi esite englannin kielellä, jossa esitellään Espoo-tarinaa

7. Muut asiat
Ohjausryhmän jäsenten mahdollinen osallistuminen Uudenmaan liiton yhteistyössä EU:n alueiden
komitean kanssa 24.4.2018 klo 10-16 Design Factorylla Otaniemessä järjestämään
erityistilaisuuteen ilmastonmuutoksen hallinnan toimenpiteistä ”Hiilineutraali Uusimaa 2035”.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.4.2018 webropol lomakkeella
Tilaisuuden ohjelma

8. Seuraavien kokousten aikataulu
a. 25.4. klo 15.30-17.30, Espoon Asunnot, Upseerinkatu 3 B, 2. kerros, käynti sisäpihan
puolelta
b. Muut sovitut kokousajat keväälle 2018 ovat
 15.5. klo 15.30-17.30, riskienhallintasuunnitelma
 22.5. Yhteinen kokous ympäristöltk:n kanssa HSY:llä
 6.6. koko päivä, vierailu Lahteen
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Elina Wanne
sihteeri

