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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa esiteltiin liikkumisen kokonaisuutta, käytiin läpi projektien ja rekrytoinnin aikatauluja
sekä Lauri Hietanen kertoi tekemästään selvityksestä kestävän kehityksen työstä espoolaisissa
kouluissa.
PÖYTÄKIRJA
Aika: ma 2.9.2019 klo 15.30-18.00
Paikka: Kokoushuone Matti, Virastopiha 2C, 1. krs

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
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
Sanna Rönkkönen, suunnittelija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Niina Nousjärvi, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.38. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 12.8.2019 kokouksen pöytäkirja.

Liikkumisen kokonaisuuden esittely – menneet ja nykyiset projektit (Helena Kyrki ja
Sanna Rönkkönen)
Älykkäät liikkumispalvelut -hankkeella etsittiin uusia ratkaisuja kestävään työmatkaliikkumiseen
Espoossa ja Suomen kasvukäytävällä yhteistyössä uusia liikkumispalveluja kehittävien yritysten,
alueen työnantajien, kaupungin sekä muiden liikennealan toimijoiden kanssa. Hankkeen kokeilut ja
kehittämistyö suunnattiin erityisesti työ- ja työasiamatkoihin, terveyttä edistävään liikkumiseen sekä
kaupunkikeskusten liikkumispalvelujen tarjonnan kehittämiseen. Tavoitteena oli lisäksi koota
liikkumispalveluista laajempia kokonaisuuksia ja edistää alan toimijoiden verkottumista ja
yhteistyötä. Hankkeen kaksi työpakettia toteutettiin Espoossa, ajalla 1.11.2018-30.4.2019.
Hankkeen tuloksina syntyi uutta yhteistyötä, liiketoimintareferenssejä sekä tuotekehitystyötä.
Kestävä liikkuminen osana Espoo-tarinaa KESTO -projekti käynnistyi kesällä 2019. Projektissa
suunnataan kestävien liikkumispalvelujen kokeiluja ja valmennusta kaupungin ja eri yritysten
työntekijöille yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi selvitetään ja tehdään näkyväksi eri
liikkumismuotojen kustannuksia työnantajalle.
6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -projektissa kehitetään käyttäjälähtöisiä ja
markkinaehtoisia liikkumisen hubeja kaupunkikeskuksiin sekä työpaikka- ja kampusalueille
yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tämän lisäksi projektissa kehitetään edellytyksiä pysyvälle
automaattibussiliikenteelle Espoossa. Projekti toteutetaan neljän suuren kaupungin yhteistyönä.
Projekti käynnistyi elokuussa 2019.
Ohjausryhmän käsittely:
Pohditaan työnantajien liikkumisen politiikkaa Espoossa yhdessä ohjausryhmän kanssa. Kutsutaan
Johanna Nyberg ohryyn keskustelemaan aiheesta.
Strategiakauden puolivälitarkastelu ohjelmien osalta - kaupunginhallituksen terveiset
(Pasi Laitala)
Seurantaraportti käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 26.8.2019 ja raportti menee
valtuustolle tiedoksi viikon päästä, jossa puheenjohtajat esittelevät ohjelmien tilan. Kysymyksessä
oli strategiakauden puolivälitarkastelu ja arviointi, miten eri kehitysohjelmat ovat onnistuneet
suhteessa strategiaan. Kestävä Espoo -ohjelma sai kiitosta, että on tehty suuren kumppanijoukon
kanssa ja ohjelmat ylipäänsä edenneet hyvin. Kaupunginhallituksen pj:n terveiset ohjelmille, että
on nyt loppukirin aika. Ohjelmien yhteistarkastelu tehdään lokakuun 30.10. ja käydään
keskustelua, miten edistetään SDG-viitekehyksessä toimimista.
Laitetaan jakoon korjattu ohjelma sähköpostiliitteenä ohjausryhmälle.
Projektien ja rekrytointien aikataulu (Pasi Laitala)
Espoon kaupunki rekrytoi kestävän kehityksen tiimiin projektipäälliköitä ja asiantuntijoita. Haku
aukeni 28.8. Käytiin myös läpi meneillään olevien ja alkavien projektien aikatauluja.
Ohjausryhmän käsittely:
Kaikkien projektien työpaikat laitettiin yhtä aikaa hakuun ja 70-100 % prosenttia rekrytoitavien
palkkakuluista tulee projekteilta. Samalla huomioidaan, voiko sisäisillä siirrolla vastata paremmin
tämän valtuustokauden tavoitteisiin. Viittä työntekijää haetaan, mutta käytännössä seitsemän
paikkaa on auki. Kampanjan hinta oli 6820 euroa ja haussa korkean tason asiantuntijoita.
Rekrykampanjalla luodaan samalla Kestävä Espoo kuvaa.

Selonteko kesätyöntekijä Lauri Hietasen selvityksestä aiheesta ”Kestävä kehitys
espoolaisissa kouluissa” (Lauri Hietanen)
Kesäkuun 2019 Kestävä Espoo -ohjausryhmällä kesätöissä ollut Lauri Hietanen on laatinut
selvityksen espoolaisten koulujen kestävyydestä nuorten näkökulmasta sekä nuorten kestävän
kehityksen tuntemuksesta. Työn tavoitteena oli tuoda esiin Espoon kestävän kehityksen työn ja opetuksen ongelmia, mutta myös selventää asioita, joissa nuorten mielestä Espoon kestävän
kehityksen työ on ollut vahvaa. Selvityksessä on myös listattu mahdollisia ratkaisuja ongelmiin.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi keskustelua aiheesta. Ohjausryhmä käyttää enemmän aikaa aiheeseen ennen
New Yorkin esittelyä tammi/joulukuussa. Laitetaan Laurin esitys materiaaleihin ohrylle tiedoksi.
Tiedoksi annettavat asiat
-

-

Espoon poikkihallinnollisten kehitysohjelmien yhteinen tilaisuus keskiviikkona 30.10.2019
klo 12.00-15.00
o Ennakkotehtävänä tilaisuuteen osallistujia pyydetään suorittamaan Kestävä Espoo
2025 -mobiilikurssi osoitteessa https://funzi.mobi/sdg-espoo jonka avulla tutustutaan
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tehtävään kannattaa varata joitakin tunteja,
tekeminen on mahdollista osioittain.
Lähiöfest viikolla kansainvälinen seminaari 27.9. Lippuja seminaariin tarjolla halukkaille.
Nimet Sannalle ti klo 12.00.

Muut asiat
Ei muita asioita.
Tulevat kokoukset
To 3.10. klo 15.30
Ke 30.10. klo 15.30 kehitysohjelmien yhteisen tilaisuuden jälkeen pidetään
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

