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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa käydään läpi erityisesti tulevan puolivuotistarkastelun aikataulua ja ohjelman
riskienhallintaa.
PÖYTÄKIRJA
Aika: to 25.4.2019 klo 15.30-18.00
Paikka: Vasemmistoliitto (13), Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Ville Lehtola, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
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
Elina Wanne, suunnittelija, saapui klo 16.05
Sanna Rönkkönen, suunnittelija
Niina Nousjärvi, suunnittelija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Johanna Kattelus, konserniohjauksen kehittämispäällikkö

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.35. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 3.4.2019 kokouksen pöytäkirja.

Ohjelman riskienhallinta (Johanna Kattelus)
Ohjelman puolivälitarkasteluun tulee arvioida riskit uudelleen ja pohtia riskien hallintakeinoja.
Johanna esitteli vuosi sitten ohjausryhmän tekemää riskiarviota ohjelman onnistumisesta.
Esitys liitteenä
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/2018_0515_Riskikartoitus_ohry.pptx?d=w949e26391e6a48259f41cb07f2
7eba26&csf=1&e=SVpqPQ
Ohjausryhmän käsittely:
Käytiin keskustelua esityksen pohjalta. Sovittiin, että ennen seuraavaa kokousta Johanna laittaa
materiaalia etukäteen pohdittavaksi ohjausryhmälle. Seuraavassa kokouksessa arvioidaan riskit
uudelleen ottaen huomioon toimintaympäristön muutos ja pohditaan riskien hallintakeinoja.
Puolivälitarkastelun aikataulu ja sisällön päivitys (Niina Nousjärvi)
Käsiteltiin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelun aikataulu. Poikkihallinnollisten
kehitysohjelmien puolivälitarkastelu toteutetaan samaan aikaan Espoo-tarinan puolivälitarkastelun
kanssa. Puolivälitarkastelu tehdään samassa yhteydessä kehitysohjelmien 31.7.2019 seurannan
kanssa. Puolivälitarkastelu ja sen johtopäätökset raportoidaan ohjelman seurantaraportissa.
Puolivälitarkastelussa arvioidaan ohjelman tilannetta.
Puolivälitarkastelun aikataulu pöytäkirjan liitteenä:
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/Kehitysohjelmien%20puoliv%C3%A4litarkastelu%202019%20ohjausryh
m%C3%A4n%20aikataulu.pptx?d=wb999dfe6f30746b0a528c5d70ba796e0&csf=1&e=br9dHx
Ohjausryhmän käsittely:
Käytiin keskustelua esityksen pohjalta. Sovittiin varapäivä kokoukselle 12.8. klo 15.30-17.30
puolivälitarkasteluun liittyen.
Kestävä Espoo projektikartta
Elina Wanne esitteli ohjelman projektien kokonaiskuvan sekä kävi läpi ajankohtaiset asiat
projekteista.
-

-

-

Lähiöfest tilannekatsaus
o Suunnittelu on käynnissä. Tapahtuman ajankohta on 23.-29.9. Sijoittuu
kaupunkikeskuksiin ja lauantaina Matinkylään.
ÄLLI-hanke on päättymässä 30.4.
Fiksu Assa tilannekatsaus
o Tapahtuma 13.-17.5. Espoossa Aalto yliopiston metroasemalla. Projektin
tarkoituksena on avata asemanseutua vähähiilisten palveluiden testauskentäksi.
Tapahtumaan on ilmoittautunut 14 yritystä Espoossa.
Hiilineutraali Espoo 2030 tiekartta
o Ilmastotyön ohjausryhmä tekee kestävän energiankäytön ja ilmaston
toimintasuunnitelmaa (SECAP), joka tulee loka-marraskuussa
kaupunginhallitukseen. Selkeyttää osaltaan Hiilineutraali Espoo 2030 tiekartan
toimia. Luonnos ulos Benvirocilta 28.6.

Projektikartta pöytäkirjan liitteenä
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/Kest%C3%A4v%C3%A4%20Espoo%20projektikartta_4_2019.pptx?d=w4c1b26ca8abb42d9a08e8253bc6b476a&csf=1&e=TeACca

Tiedoksi annettavat asiat
Ei tiedoksi annettavia asioita.
Muut asiat
-

Kaupunginjohtajan päätöksellä liitytty Ilmastoveivi-kampanjaan
(https://www.ilmastoveivi2019.fi/)

Tulevat kokoukset
to 23.5 klo 15.30-18.00.
ke 19.6 klo 9.00-17.00 Tampereen vierailu. Kokous menomatkalla, etänä osallistuminen myös
mahdollista.
12.8. klo 15.30-17.30
Kesän ja syksyn tulevien kokousaikojen suhteen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja katsovat
kalenterinsa ja tekevät ehdotukset muulle ohjausryhmälle.
Kaikkien kehitysohjelmien yhteinen tilaisuus 9.10.2019. Tilaisuus alkaa klo 11 ja jatkuu tämän
jälkeen kaikkien ohjelmien omilla kokouksilla.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

