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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksen tärkein tavoite on ohjausryhmän toiminnan kehittämisestä keskustelu ohjelmakauden
lopulle.
PÖYTÄKIRJA
Aika: Ma 18.11.2019 klo 15.30-17.00
Paikka: Kh Maari, Virastopiha 2 C, 1.krs, Espoon keskus
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Jyrki Myllyvirta, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, poistui 16.17
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja
Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Sanna Rönkkönen, erityisasiantuntija
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Ville Taajamaa, projektipäällikkö
Muut
Tuija Stambej, ympäristöasiantuntija, poistui 16.17

Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.35. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 30.10.2019 kokouksen pöytäkirja.
3. Ilmasto-ohjelman seuranta (Tuija Stambej)
Ympäristöasiantuntija Tuija Stambej (YKE) esitteli Espoon voimassaolevan ilmastoohjelman vuosittaisen seurannan tuloksia.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi keskustelua seurannan tuloksista.
Esitys pöytäkirjan liitteenä. Laitetaan myös sähköpostitse ohjausryhmälle.
4. Kestävä Espoo 2020 toiminnan kehittäminen ohjelmakauden lopulle
Ohjelmapäällikkö Pasi Laitala alusti keskustelun toiminnan kehittämisestä ohjelmakauden lopulle.
Kestävä Espoo ohjelman puolivälitarkastelun yhteydessä arvioitiin ohjelmakauden lopun
kehitystarpeet sekä esille nostettavat asiat. Ohjelmakausi loppuu 31.12.2020. Ohjelmatyön yhtenä
tavoitteena on, että kaupungille muodostuu uusia toimintamalleja kehittämisen kohteena olleisiin
asioihin. Ohjelmatyö myös mahdollistaa kaupungin tavoitteiden asettamisen kehittämisen, kun
kehitystyön tuloksia hyödynnetään tulevassa tavoitteen asettelussa.
Ohjausryhmän tavoitteena on lisätä valtuuston päättämän kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.
Keskeiset kehittämiskokonaisuudet on kuvattu valtuuston tekemien päätösten mukaisesti.
Ohjelman puheenjohtajiston kokouksessa on käsitelty tavoitekokonaisuuksista käytävien ”Round
Table”-keskustelujen aloittamista ohjausryhmän toimesta ja tarvittaessa yhdessä kumppaneiden
kanssa. Tavoitekokonaisuudet ovat ohjelmalle päätetyt hyötytavoitteet. Hyötytavoitteiden
saavuttaminen edellyttää lisäksi strategian mukaisesti, että se tukee tavoitetta olla Euroopan
kestävin kaupunki, globaali edelläkävijä (SDG) ja hiilineutraali ensi vuosikymmenellä. Tämän
lisäksi tavoitekokonaisuuksien kehittämistyötä pitää tehdä siten, että saavutamme edelläkävijyyttä
älykkäissä kaupunkiratkaisuissa, kiertotaloudessa ja ilmastotyössä. (Vrt. Ohjelmasuunnitelma)
Ohjausryhmä kävi tiiviin lähetekeskustelu ohjausryhmätyön kehittämiseksi Kestävä Espoo ohjelman strategiapäämääristä, globaalista edelläkävijyydestä ja SDG- ja VLR-työn merkityksestä
Espoolle sekä keskeisistä asioista ohjelmatyössä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.
Tavoitteiden saavuttamiselle on erittäin tärkeää selkeä kaupungin tahtotila. Ohjausryhmässä
todettiin, että tarvitaan muutakin tapaa järjestäytyä kuin projektit. SDG-kokonaisuudesta löytyy
monia kestävyyttä ja edelläkävijyyttä tukevia asioita, jotka ovat synergiassa Espoon tarinan ja
ohjelman tavoitteiden kanssa ja tätä kokonaisuutta on hyvä tuoda enemmän esille. Pitää kuitenkin
tarkastella kriittisesti edelläkävijyyttä ja sitä, ollaanko Euroopan kestävin ja millä mittareilla.
Ilmastonmuutokseen sopeutumis- ja varautumiskysymykset on otettava mukaan ohjelmaan.
Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi MAL-tavoitteiden huomioiminen sekä keskusteluyhteys
MAL-verkoston kanssa on oleellista kuten myös seutuyhteistyön kehittäminen. Liikkumisen osalta
joukkoliikenteen kehittäminen reuna-alueilla on tärkeää. Erityisesti on käytävä keskustelua
Helsingin kanssa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisesta ja voisiko sieltä saada hyviä
esimerkkejä. Esim. Helsingin Ilmastovahtipalvelu tuo läpinäkyvästi esille kaupungin toimet ja
edistymisen: voisiko vastaava toimia myös Espoossa? Myös dialogia valtion kanssa on käytävä
enemmän. Yleiskaavoitus on tärkeää suunnata ottamaan huomioon kaupungin
hiilineutraalisuustavoitteet.

Yrityskumppanit tarvitaan aktiivisesti mukaan yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta
erityisesti asukkaiden mukaan saaminen on tärkeää. Asukasyhteistyössä on tunnistettava erilaisia
asukassegmenttejä ja mietittävä, miten saadaan kuntalaiset mukaan, mikä on paras
lähestymistapa kullekin segmentille ja mitkä ovat tavoitteet. Tämä on tärkeää, sillä pienetkin asiat
sitouttavat toimimaan. Tärkeää on hakea erityisesti espoolaisille sopivia ratkaisuja, jotka on
osattava selittää kaikille.
Kaupungilla on roolia kestävän tulevaisuuskuvan informoijana. Kaupunki voi edistää
kaupunkilaisten kestäviä elämäntapoja mm. tietoisuutta ja asukastoimeliaisuutta lisäämällä sekä
tukea kaupunkilaisia muutoksen keskellä. Kasvatuksen rooli on tärkeä kouluissa ja päiväkodeissa.
Ylipäänsä keskustelukulttuuria olisi muutettava.
Ohjelmapäällikkö valmistelee lähetekeskustelun pohjalta yhdessä puheenjohtajiston kanssa
suunnitelman loppuohjelmakauden työtavoista ja tavoitteellisen työn edelleen kehittämisestä.

5. Muut asiat
Espoon nuorisovaltuusto on tehnyt kannanoton kestävän kehityksen opetuksen parantamiseksi
espoolaisissa kouluissa. Kestävä Espoo -ohjausryhmältä toivotaan kommentteja kannanottoon
ennen kannanoton hyväksymistä nuorisovaltuustossa 19.11.
6. Tulevat kokoukset
Seuraava kokous on ma 2.12. klo 15.15-18.00. Kokouksen yhteydessä pidetään kestävän
työmatkaliikkumisen visio -työpaja.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

