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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa keskityttiin erityisesti kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen päivittämiseen.

PÖYTÄKIRJA
Aika: Ma 4.2.2019 klo 15.30-18.00
Paikka: Matalajärvi (20), nh 1055, Tekniikantie 15, 1.krs
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
Sanna Rönkkönen, suunnittelija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Markku Markkula, kaupunginhallituksen pj., saapui klo 15.39
Taina Tukiainen, prof. Aalto-yliopisto, saapui klo 16.30

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.33. Lisättiin kohtaan ”Tiedoksi annettavat asiat” Energy
Globe Award -palkinnon esittely (Markkula ja Tukiainen). Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 12.12.2018 ja 9.1.2019 kokousten pöytäkirjat.

My2050 -elämyspelin ohjausryhmän jäsenen nimittäminen
Kestävä Espoo -ohjausryhmä on kokouksessaan 13.8.2018 hyväksynyt projektin rahoituksen,
jonka mukaan My2050 -elämyspelin rahoittajina Espoon kaupungilla Kestävä Espoo-ohjelman
(5000 euroa) lisäksi ovat Sivistystoimi (10 000 euroa) ja Ympäristökeskus (2000 euroa).
My2050 -projektilla on ohjausryhmä, jossa on kaikkien projektin rahoittajien edustajat (Espoon
kaupunki, HSY, Helen Oy (ja Helen Sähköverkko Oy), HKL, sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien
edustajat).
Espoon kaupungin edustajaa ohjausryhmään ei ole vielä nimitetty, mutta asiaa on tiedusteltu
Espoon elämyspelin muiden rahoittajien edustajilta.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä hyväksyi ohjelmapäällikön esityksen valita Espoon kaupungin edustajaksi My2050 ohjausryhmään Elina Wanne.

Espoon kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen päivittäminen
Espoo oli ensimmäisiä kaupunkeja, jotka tekivät kestävän kehityksen sitoumuksen Valtioneuvoston
kanslian ylläpitämälle sitoumus2050-sivustolle. Sitoumuksessa viitataan edellisen valtuustokauden
tavoitteisiin ja Kestävä kehitys -ohjelmaan, minkä vuoksi nähdään tarpeelliseksi sitoumustekstin
päivittäminen kuluvan valtuustokauden Espoo-tarinan ja Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden
mukaiseksi kuitenkin siten, että vanhan sitoumuksen jo saavutetut tavoitteet jäävät näkyviin.
Lisäksi sitoumuksen halutaan kiinnittyvän vahvemmin Espoon SDG City -edelläkävijärooliin ja YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Päivitetty sitoumusluonnos esityslistan liitteenä.
Sitoumuksen päivitykseen liittyen kannustetaan kaupungin yksiköitä ja konserniyhteisöjä tekemään
omat sitoumuksena, tai päivittämään olemassa olevia tämän uuden sitoumuksen mukaiseksi.
Samalla tuodaan esiin kestävän kehityksen juurruttamiseen ja tietoisuuden lisäämiseksi tarvittavaa
kasvatus- ja valistustyötä, jonka merkiksi sitoumukseen kirjataan #kekeka.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä hyväksyi sitoumustekstiluonnoksen käydyn keskustelun perusteella tehtävin pienin
korjauksin. Kaupunginjohtajan hyväksynnän jälkeen sitoumusteksti lähetetään Valtioneuvoston
kansliaan päivitettäväksi Sitoumus2050 -sivustolle. Haastetaan kaikki tekemään oma sitoumus,
kun uusi sitoumus on päivitetty nettisivuille.

Tiedoksi annettavat asiat
-

-

-

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyö Espoon kehitysohjelmissa, Sanna Rönkkönen
o Käytiin ohjausryhmässä keskustelua aiheesta. Laaditaan sitoumuspohjainen kirjaus,
että ohjelmatyössä noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita ja
tuodaan tämä ohjausryhmälle tiedoksi.
Ohjausryhmän toiminnan kehittäminen 25.4. kokouksen yhteydessä. Ohjausryhmälle
tehdään ennakkoon kysely aiheesta.
Projektikartan päivityskäytännöt ja työtilan käyttö
o Päivitetty projektikartta julkaistaan päivityspäivämäärällä varustettuna ohjelman
työtilassa yhteiset asiakirjat kohdassa. Pyritään jatkossa kokouksien yhteyteen
laatimaan lyhyt tiedote tai Facebook-päivitys uusista ja ajankohtaisista asioista.
ÄLLI Älykkäät liikkumispalvelut - projektin tilannekatsaus
o Kutsuohjatun kyytipalvelun kokeilun ja yritysten liikkumissuunnitelmatyön
palveluntarjoajaksi on valittu tarjousten perusteella Kyyti Group Oy ja Valpastin Oy.

-

-

-

Raideliikenteen syöttöliikenteen kokeilun tarjouspyyntö on julkaistu. Kokeilujen
tarkempi suunnittelu on käynnissä ja kokeiluaika on 1.3.-30.4.2019.
Ohjelman nimissä on jätetty hakemus Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta vuodelle
2019 viime kokouksessa sovitun mukaisesti.
Fiksu Assa -projektin tilannekatsaus tiedoksi.
o Tapahtuman ajankohta on ma-la 13.-18.5.2019
o Espoossa tapahtumapaikkana Aalto-yliopiston metroasema
Keran toiminnallisen projektin tilannekatsaus.
o Projektisuunnitelma ja rahoitusehdot projektiin osallistumisesta valmistuu helmikuun
alussa osapuolten hyväksyttäväksi.
SDG Lab, Davos, kuulumiset Sirpa Hertell sekä Espoon kaupungin saaman Energy Globe
World Award -palkinnon esittely, Markku Markkula ja Taina Tukiainen

Muut asiat
Tarkastuslautakunnan arviointiohjelmassa on poikkihallinnollisten ohjelmien arviointi.
Tarkastuslautakunta on kutsunut Pasi Laitala ja Sirpa Hertellin tarkastuskokoukseen 13.2.
Tarkastuksen painopistealueena on asiakas- ja asukastyytyväisyys.
Nuorisovaltuustolla on kestävän kehityksen työryhmä.
Merkitään tiedoksi.

Tulevat kokoukset
ma 11.3. klo 15.30-18.00
ke 3.4. klo 15.30-18.00

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

