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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen keskeisenä tavoitteena on selkeyttää Kestävä Espoo -ohjelman valtuustokauden
tavoitetta ja tehtävää sekä tarkentaa Espoo-tarinan kehittämistavoitteita Kestävä Espoo -ohjelman
osalta. Kokouksessa myös tarkennetaan edellisessä kokouksessa koottujen kehittämisosaalueiden sisältöjä, strategialähtöisyyttä sekä mahdollisia sisältöjä ohjelman hyötytavoitteeksi.
Kokouskutsu ja asialista
Aika:

Keskiviikko 16.8.2017 klo 15.00 - 17.00

Paikka:

Sosiaalidemokraattien ryhmähuone, Valtuustotalo

Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet:
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok. saapui 15.55
Ville Lehtola, kok. saapui 15.10.
Minna Aitola, sd., saapui 15.05.
Varajäsen Aili Pesonen, Riina Nevamäki, kesk.
Kokoukseen kutsutut viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja
Valia Wistuba, kehittämispäällikkö poistui 16.55
Tarja Söderman, Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Ohjelman vastuulliset viranhaltijat:
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Niina Järvinen, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Nuorisivaltuuston edustaja:
Joona Aaltonen
Kokoukseen kutsuttuna vierailijana:
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan pj.
Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen klo 15:00. Sihteerinä toimi Niina Järvinen. Käytiin
esittäytymiskierros.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Hyväksyttiin 19.6.2017 kokouksen pöytäkirja.
3. Ohjelman tavoitteen määrittelyä
Kestävä Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma on perustettu vastaamaan Espoo-tarinan
toteutumiseen ohjelmalle hyväksyttyjen hyötytavoitteiden mukaisesti. Ohjelman ohjausryhmä ja
viranhaltijat valmistelevat ohjelman hyötytavoitteet päätöksentekoon. Tavoitteet ovat
hyväksyttävänä valtuuston kokouksessa 16.10.2017.
Kestävä Espoo ohjelma vastaa Espoon-tarinan merkittävimpiin kestävää kasvua tukeviin
kehittämishaasteisiin ja ratkaisujen käyttöönoton edistämiseen. Kehittämisratkaisut ovat
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä. Toteutetuilla merkittävillä
uusilla ratkaisuilla rakennetaan Espoon vetovoimaa ja kilpailukykyä, vähennetään luontoon ja
kaupunkiympäristöön kohdistuvia haittoja, synnytetään uutta liiketoiminta sekä tehdään aluetta
tunnetuksi. Kehittämistavoitteet asetetaan ja ratkaisut toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.
Ratkaisut tukevat arjen sujuvuutta ja tuovat lisäarvoa jokaiselle espoolaiselle.

Ohjausryhmän keskustelu
Keskusteltiin ohjelman tavoitteen asettamisesta ja ohjelman tavoitetilasta valtuustokauden ajalle.
Ohjelmapäällikkö kertoi, että Espoo-tarina ja tavoitteet päätetään 4.9.2017. Ohjelmat on perustettu
strategian toteuttamista varten. Käytiin läpi tämän hetkinen strategiateksti Kestävä Espoo ohjelman osalta. Poikkihallinnollinen ohjelma kokoaa kehitystoiminnan ohjelman toiminnaksi ja
projekteiksi, joita Espoon kestävä kasvu edellyttää. Ohjelmalla ei tehdä operatiivista johtamista
vaan se on kokoonpano, jolle on annettu strategisen kehittämisen teema ja toiminta kuuluu
kaikille.
Ohjausryhmä keskusteli Kestävä Espoo -ohjelman strategiatekstistä. Korostettiin, että esille tulisi
nostaa luonnon monimuotoisuutta, hyvää kaupunkiympäristöä ja hyvää ekologista tilaa. Lisäksi
kaikkien kestävyyden näkökulmien tulee olla esillä, sisältäen myös sosiaalisen kestävyyden
ulottuvuudet kuten hyvinvointi, monimuotoisuus, osallisuus, segregaatio, alueiden väliset erot ja
lapsiperheköyhyys. Keskusteltiin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen näkökulmien
tärkeys- ja sanajärjestyksestä. Todettiin, että on hyvä ottaa näkökulmat ohjelmaan samassa
järjestyksessä, kuin ne ovat strategiassa. Todettiin, että kehittämistavoitteilla viitataan
strategiatekstissä tavoitteiden toimeenpanoon. Nostettiin esille, että Euroopan kestävimpänä
kaupunkina pysyminen on kova haaste. Haasteeseen tulee vastata ennakoiden ja katsoa
mennyttä sekä tulevaa kehitystä. Tulee tarttua kestävyyden näkökulmiin, joihin voimme vaikuttaa.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee ottaa jatkossa vahvemmin esille. Ilmastopäästöjen
seuranta, hiilineutraalius, päästövähennystavoitteet ja kompensaatio tulee määritellä ohjelmatyön
yhteydessä. Nostettiin esille, että ihmisen tulee näkyä vahvemmin strategiatekstissä.
Päätettiin, että ohjelmapäällikkö muokkaa tekstiä ohjausryhmän käsittelyn pohjalta ja toimittaa
uuden ehdotuksen eteenpäin.
Päätettiin, että syksyllä taustamateriaaliksi tuodaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ja
ympäristökeskuksen materiaalit, joihin on poimittu Hollantilaisen Tilburgin yliopiston yhteydessä
toimivan Telos-tutkimusinstituutin kestävän kehityksen tutkimuksen näkökulmat.
4. Ohjelman hyötytavoitteiden tunnistaminen

Viime ohjausryhmän kokouksessa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä ohjelman keskeisistä
teemoista. Yhteenvetokalvo on liitteenä. Kerrattiin yhteenvedon sisältö ja keskusteltiin
mahdollisista tarkennuksista ja lisäyksistä.
Kartoitettiin alustavasti mihin Espoo-tarinan haasteisiin Kestävä Espoo -ohjelman hyötytavoitteet
voitaisiin kohdistaa. Käsiteltiin tavoitteiden merkityksestä Espoo-tarinan toteutumiseen ja mitä
konkreettista tekemistä tavoitteen saavuttamiseen voisi sisältyä.
Hyötytavoitteiden hyväksymisen jälkeen ohjausryhmä valmistelee ohjelmasuunnitelman, jossa
kuvataan tarkemmin eri hyötytavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät Kestävä Espoo -ohjelman
käynnistämät projektit ja toimenpiteet. Ohjelmasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä
kaupunginhallituksessa helmikuussa 2018. Hyötytavoitteiden ja niiden toteuttamiseen liittyvien
projektien ja toimenpiteiden valmistelua tehdään yhdessä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja
kumppaneiden kanssa ohjausryhmän kokouksissa sekä erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa ja
työpajoissa.
Liitteenä on esimerkinomaisesti valtuuston 10.6.2013 hyväksymä Kestävän kehityksen
poikkihallinnollisen kehitysohjelman hyötytavoitteet. Kestävä Espoo -ohjelman tehtävänä on
valmistella oma esitys hyötytavoitteiksi valtuuston lokakuun kokoukseen.
Ohjelmapäällikkö kertoi hyötytavoitevalmistelusta ja nosti hyötytavoitteisiin liittyen esille seuraavia
asioita:
- Hyötytavoitteet voivat olla erimitallisia
- Hyötytavoitteissa voi olla alatavoitteita
- Hyötytavoitteet voivat olla poliittisia
- Osassa hyötytavoitteita kumppaneiden kanssa tekeminen on keskeinen osa
- Ohjelman tulee tuottaa hyötytavoitteiden toteuttamiseen pysyviä käytäntöjä
- Ohjelma seuraa ja raportoi toiminnastaan hyötytavoitteiden avulla
- Hyötytavoitteita voi katsoa sektorikohtaisesti
- Hyötytavoitteiden tulee olla ymmärrettäviä ja helposti viestittäviä
- Kaikki hyötytavoitteet tulee mahtua A4-kokoon yksipuoleisesti ja yhteensä voi olla 4-6
tavoitetta
- Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen valmistellaan hyötytavoitteiden luonnos, jota
ohjausryhmä evästää edelleen
- Ohjelmasuunnitelman kokoamisvaiheessa tiivistetään keskustelua kumppaneiden kanssa.
Ohjausryhmän keskustelu
Ohjausryhmä toivoi taulukkoa edellisistä hyötytavoitteista, niiden toteutumisesta ja vertautumisesta
uusiin hyötytavoitteisiin. Nostettiin esille seuraavan tason ja kärjen löytämistä hyötytavoitteista
esim. luonto hyvinvoinnin lähteenä, päästötön energiantuotanto (vrt. energiaratkaisut),
verkostomainen kaupunki, sosiaalinen kestävyys, turvallisuus ja monikulttuurisuus. Sosiaalinen
kestävyys tulee integroida mm. kaupunkiturvallisuuteen.
Ehdotettiin hyötytavoitteiksi seuraavia teemoja:
-

-

Kiertotalous kestävän kasvun tukijana. Kiertotalous voi sisältää alateemoja kuten hankinnat,
maankäyttö, uusiutuva energia, kumppanuudet ja asukkaat. Kiertotalous on poikkileikkaava
sekä itsessään tärkeä teema.
Päästötön energia
Hiilineutraalius
Liikenne, liikkuminen ja älykkyys
Luonto, ympäristö ja kestävä elämäntapa

Todettiin mittareiden määrittelyn olevan haastava ja tärkeä osa. Nostettiin esille verkostojen
tärkeys kestävän kehityksen työssä, mm. Fisu-verkosto ja Circwaste-hanke sekä eri
rahoitusinstrumenttien käyttö ja mahdollinen Green Capital -haku. Päätettiin käsitellä Green
Capital -haun kriteerejä samalla, kun käsitellään Teloksen tutkimusta (kts. asialistan kohta kolme).
5. Seuraavien kokousten aikataulu
Ohjausryhmän kokouksessa 19.6.2017 päätettiin seuraavat ohjausryhmän kokousajat. Kokousten
teemoista tehdään tarkempi esitys. Hyötytavoitteiden valmisteluun käytetään 31.8., 13.9. ja 27.9.
kokoukset, jonka jälkeen ohjausryhmän kokoukset keskittyvät ohjelmasuunnitelman laatimiseen ja
ohjausryhmän toiminnan kehittämiseen.
Seuraavat ohjausryhmän kokoukset:
31.8. ohjausryhmä klo 15–17
13.9. ohjausryhmä klo 15–17
27.9. ohjausryhmä klo 15–17
12.10. ohjausryhmä klo 15–17
26.10. ohjausryhmä klo 15–17
16.11. on ohjausryhmien yhteinen kokous (kellonaika vahvistumatta)
Sovittiin, että loppuvuoden työsuunnitelma tehdään puheenjohtajiston kanssa ja tuodaan
seuraavaan ohjausryhmään.
6. Kokousaineistojen ja työtilojen käyttäminen
Ohjelmille on perustettu omat työtilat, joissa ohjelman kokous- ja muut materiaali säilytetään.
Työtila avataan valmisteluvaihetta varten kaikille kokoukseen kutsutuille. Kokouksen esityslista
toimitetaan aina myös sähköpostin liitteenä. Käsiteltiin kohdan kaksi yhteydessä asia ja todettiin,
että suurin osa pääsee käyttämään työtiloja.
Käytiin läpi, että ohjelman viestinnästä tehdään erillinen viestintäsuunnitelma, jonka yhteydessä
päätetään myös ohjelman sisäisesti viestinnästä.
7. Muut asiat
Kohdassa kaksi käsiteltiin Helsingin Sanomien välissä julkaistava ilmoitusliite, johon tulee osio
Espoon kestävän kehityksen työstä. Julkaisu ilmestyy syyskuussa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

