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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokouskutsu ja asialista
Kokouksen päätavoitteena oli hyväksyä ohjelmasuunnitelma toimitettavaksi kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Aika:
Paikka:

maanantaina 29.1.2018 klo 14.30 - 16.25
Valtuustotalo, TV-Studio
Ohjausryhmän jäsenet (estyneet yliviivattu)
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok.,
Ville Lehtola, kok., (saapui 14.35)
Minna Aitola, sd.,
Paikalla varajäsen Aili Pesonen, kesk.
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö (saapui 14.35)
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja (saapui 14.40)
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Joona Aaltonen, Nuorisivaltuuston edustaja
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö (saapui 14.40)
Niina Nousjärvi, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Hannele Meller, sijaistava sihteeri

Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä Hannele Meller.
Käsiteltiin kokouksen esityslista. Asialistan järjestystä muutettiin aikataulusyistä.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin tammikuun 11. päivän kokouksen pöytäkirja Sirpa Hertellin täydennyksellä
ympäristölautakunnan seminaarin ajankohdasta. Kokouksen pöytäkirja
3. Sitoumustyön arvioinnin tulosten esittely (Satu Lähteenoja, Demos Helsinki)
Kestävän kehityksen sitoumustyön vaikuttavuuden arviointi tilattiin syksyllä 2017 Demos
Helsingiltä. Satu Lähteenoja esitteli sitoumustyön vaikuttavuuden arvioinnin lopulliset
tulokset. Vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia on otettu käyttöön osana sitoumustyön
kehittämistä.

Liitteenä sitoumustyön arvioinnista koostettu esitelmä.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on valtion, kuntien, yritysten ja järjestöjen
yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Suomesta. Jokainen toimija liittyy mukaan omilla,
konkreettisilla toimenpidesitoumuksillaan. Espoo liittyi ensimmäisenä kaupunkina
mukaan sitoumukseen vuonna 2015 Kestävä kehitys -ohjausryhmän päätöksellä.
Tavoitteena Espoon kestävän kehityksen työn näkyväksi tekeminen ja vaikuttavuuden
lisääminen. Sitoumustyötä on päätetty jatkaa osana Kestävä Espoo -ohjelmaa 16.11.2017
kokouksessa ja Espoossa on tehty jo yli 100 sitoumusta.
Ohjausryhmän merkitsi asian tiedoksi
4. Käsitellään ohjelmasuunnitelman luonnos
Ohjelmasuunnitelman luonnosta on työstetty edelleen ja valmistelussa on huomioitu
viimekokouksessa esille tulleet muutosehdotukset ja tarkennukset. Uutena osiona oli
dokumenttiin lisätty ohjelman tiivistelmäteksti.
Tavoitteiden saavuttamisen osalta oli tunnistettu ensivaiheen projekteja ja toimenpiteitä.
Ohjausryhmä tarkentaa ohjelman työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarpeen mukaan
käynnistetään myös uusia projekteja ja toimenpiteitä, joita ei ole vielä määritelty. Oletus
kuitenkin on se, että nyt suunnitellut projektit ja toimenpiteet muodostavat keskeisen osan
tekemisestä ja ohjelman työssä keskitytään niihin.
Käsittely: Ohjelmapäällikkö esitteli dokumentin nykyvaiheen ja keskustelun pohjalta se
hyväksyttiin edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
5. Tiedoksi annettavat asiat
Pasi Laitala selvitti, miten Niina Nousjärven äitiysvapaan sijaista etsitään ja pikaisella
aikataululla pyritään rekrytoimaan. Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin jakamaan tietoa
avoimesta sijaisuudesta omissa verkostoissaan.
Lisätietoa äitiyslomasijaisuudesta
6. Seuraavien kokousten aikataulu
Seuraava kokous on 22.2.2018 klo 15.30-17.30. Kokouksessa sovitut kokousajat keväälle
2018 ovat
15.3. klo 15.30-17.30
10.4. klo 15.30-17.30
25.4. klo 15.30-17.30

15.5. klo 15.30-17.30
6.6. koko päivä

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30
Allekirjoitukset

_______________________
Sirpa Hertell
puheenjohtaja

____________________
Hannele Meller
sihteeri

