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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen päätavoitteena oli käsitellä viimeistelyvaiheessa oleva
ohjelmasuunnitelma sekä tehdä tarvittavia tarkennuksia siihen. Ohjelmasuunnitelman
osalta on sovittu, että ne toimitetaan kaupunginhallituksen päätettäväksi tammikuun
loppuun mennessä ja ohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan ohjelmasuunnitelman
tammikuun 29.1. kokouksessa.
Aika:
Paikka:

Torstaina 11.1.2018 klo 15.35 - 17.45
Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone

Estyneet yliviivattu
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok. poistui 17.00
Ville Lehtola, kok., saapui 15.38
Minna Aitola, sd. poistui 17.00
Paikalla varajäsen Aili Pesonen, kesk.
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, poistui 17.10
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Nuorisivaltuuston edustaja:
Joona Aaltonen
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Niina Nousjärvi, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Kokoukseen kutsuttuna
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.35. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimi Niina
Nousjärvi. Käsiteltiin kokouksen asialista.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin liitteenä ollut 13.12.2017 kokouksen pöytäkirja.
3. Käsitellään ohjelmasuunnitelman luonnos
Ohjelmasuunnitelman luonnos oli toimitettu ohjausryhmälle ennakkoon liitteenä. Luonnoksessa
oli sinisellä ohjetekstit, jotka poistetaan seuraavasta versiosta. Kokouksessa varmistettiin, että
kaikkiin oleellisiin kohtiin on kirjoitettu kuvaukset. Ohjelman tiivistystä ei ole vielä kirjoitettu,
mutta se lisätään viimeiseen käsittelyyn tulevaan versioon.
Hyötytavoitteittain on nostettu esille ensivaiheen projektit ja toimenpiteet. Ohjausryhmä
käynnistää tarvittavat projektit ja toimenpiteet erillisellä päätöksellä Espoolaisen
projektijohtamisen (EsPro) mallin mukaisesti. Nyt esille otettujen projektien ja toimenpiteiden
lisäksi ohjausryhmä voi käynnistää muitakin kuin jo valmisteltuja projekteja ja toimenpiteitä. Nyt
esillä olevat projektit ja toimenpiteet ovat olleet valmistelussa mukana ja niiden käynnistäminen
on mahdollista tehdä vuoden 2018 aikana.
Ohjelman toteuttamisen kannalta on tärkeää arvioida tavoitteiden, toteutuksen ja eri resurssien
suhdetta. Ohjelmalla on rajalliset resurssit ja hyvin haastavat tavoitteet. Tavoitteiden
saavuttaminen vaatii useiden eri kehitettävien asioiden hyvää onnistumista sekä
kumppaneiden osallistumista tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjausryhmän on syytä jatkuvasti
arvioida keskeisimmät kehitystehtävät sekä resurssien kohdentaminen niihin.
Ohjelmasuunnitelmassa on kuvattu tätä haastetta.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjelmapäällikkö esitteli viimeisen version ohjelmasuunnitelmasta. Käytiin yksityiskohtainen
keskustelu ohjelmasuunnitelmasta ja evästettiin jatkotyöskentelyä. Muutostarpeet kirjattiin ylös
ja tammikuun viimeiseen kokoukseen valmistellaan seuraava versio. Mittareihin ja niiden
ohjausvaikutuksiin paneudutaan seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmässä on syytä vielä
varmistaa, että mittarit ovat suhteessa nyt listattuihin projekteihin ja toimenpiteisiin.
Ohjausryhmän jäsenet voivat toimittaa sähköisesti lisäkommentteja. Kommentit toimitetaan
sähköpostitse ohjelman asiantuntijalle Niina Nousjärvelle keskiviikkoon 17.1. mennessä.
Kommentteja toivotaan etenkin kohdasta ”Ohjelman mittarit” eteenpäin.
4. Seuraavien kokousten aikataulu
Seuraava kokous on 29.1.2018 klo 14.30-16.30
Kokouksessa sovitut uudet kokousajat keväälle 2018 ovat
22.2. klo 15.30-17.30
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
5. Tiedoksi annettavat asiat

Ei tiedoksi annettavia asioita.
6. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Sirpa Hertell kertoi kaupunginhallituksen tulevasta virkamatkasta Brysseliin 17.-19.1.2018. Matkan
tavoitteena on opintomatka, tiedonhankinta ja verkostoituminen sekä edunvalvonta. Matkalla
käsitellään Espoo-tarinan kärkiteemoja, joista keskeisenä on kestävä kehitys ja kehitysohjelmat
kehitysalustoina. Asia merkittiin tiedoksi.
Sirpa Hertell kertoi yhteistyöstä ympäristölautakunnan seminaarin kanssa, joka järjestetään
13.1.2018. Siellä Hertell kertoo Kestävä Espoo -ohjelmatyön etenemisestä.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Nousjärvi
sihteeri

