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KESTÄVÄ ESPOO PÖYTÄKIRJA 7.3. 

Kokouksessa aloitettiin ohjausryhmän viranhaltijoiden esittelypuheenvuorot toimialojen kestävän 

kehityksen työstä ja siitä, miten ohjelma tätä työtä voisi parhaiten tukea ja edistää. Ohjausryhmä 

kävi keskustelua ohjelmasuunnitelman luonnoksesta ja ohjelman riskeistä ja riskienhallinnasta. 

Lisäksi käytiin läpi ajankohtaisia rahoitus- ja viestintäasioita.  

 

Aika: ma 7.3.2022 klo 16.00–18.30  

Paikka: etätoteutus (Microsoft Teams) 

 

Osallistujat: Ohjausryhmän jäsenet:  

  

Luottamushenkilöt:  

Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.), poistui klo 17.56 

Markku Markkula (vpj), (Kok.) 

Adwoa Brewu (KD)  

Nina Siivola (RKP)  

Mikko Björklund (Liik.)   

Martti Hellström (SDP)  

Mervi Syväranta (PS)  

Kari Uotila (Vas.) 

Sofia Tuisku (Kesk.)  

Sofia Meng (Nuva)  

  

Viranhaltijat:  

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja  

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, poistui klo 17.56 

Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja  

Harri Paananen, elinkeinojohtaja  

Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija 

Ari Erkinharju, hankintakeskuksen johtaja 

Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja 

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö 

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja 

Sari Lintunen, erityissuunnittelija 

 

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:  

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö paikalla 

Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö  

Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö  

Tereza Dickson, koordinaattori 

Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö 

Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori (siht.) 

Ville Taajamaa, projektipäällikkö 
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Elina Wanne, kehittämispäällikkö, poistui klo 17.58 

Reetta Jänis, kehittämispäällikkö, poistui klo 18.14 

Mari Päätalo, kehittämispäällikkö paikalla 

Rosa Väisänen, erityisasiantuntija paikalla 

 

1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16. Uusi nuorisovaltuuston edustaja Sofia Meng 

esittäytyi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

Sovittiin, että esityslista tulee jatkossa viimeistään viikkoa ennen kokousta, jotta osallistujat 

ennättävät valmistautua ja käydä tarvittavat valmistelevat keskustelut.  

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 19.1.2022. Linkki pöytäkirjaan. 

3 Viranhaltijoiden esittelypuheenvuorot - kasvun ja oppimisen 

toimiala (Virpi Mattila ja Tapio Erma) 

Ohjelman hyötytavoitteessa ”Espoo-yhteisö ja espoolaiset toimivat kestävästi” kuvataan 

seuraavasti: ”Kaupungin toimintatapoja kehitetään tukemaan aktiivisesti kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamista ja kumppanuuksia. Kaupungin toiminnoissa ja palveluissa, kuten 

opetuksessa ja kasvatuksessa, talouden ja toiminnan suunnittelussa, kaupungin 

kehittämisessä, investoinneissa, työllisyystoimissa, hankinnoissa ja viestinnässä edistetään 

kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien ja ilmastotavoitteiden toteutumista.” 

Viranhaltijaesittelyissä keskitytään siihen, mitkä asiat ovat tärkeitä toimialoilla kestävän 

kehityksen ja ilmastotyön kannalta sekä mitä haasteita, kehitettävää ja toiveita on esittää 

ohjelmatyölle? 

Virpi Mattila ja Tapio Erma esittelivät kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan kestävän 

kehityksen työtä: Esittelymateriaali 

Esittely herätti keskustelua muun muassa siitä, että kestävän kehityksen hyvistä 

esimerkeistä tulisi viestiä enemmän. Käytännön esteinä tuotiin esille muun muassa 

kierrätyksen järjestäminen kaikkiin kouluihin, johon toivotaan kaupunkitasoista ratkaisua. 

 

4 Ohjelmasuunnitelman valmistelu sekä keskustelu ohjelman 

riskeistä (Pasi Laitala ja Sanna Rönkkönen) 

Käytiin läpi ohjelmavalmistelun tilannekatsaus tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta. Toivottiin 

painopisteiden tarkentamista ja esimerkkejä tekemisestä. Kumppanuusajattelu ja laajoja 

kokonaisuuksia käsittelevien yhteistyömallien löytäminen koettiin tärkeinä.  

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2019.1.2022/20220119%20P%C3%B6yt%C3%A4kirja%20ohjausryhm%C3%A4n%20kokous.docx?d=we7dfebf3546b4d2cbb25194904e9822a&csf=1&web=1&e=0OnM1w
https://espoo365.sharepoint.com/:b:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%207.3.2022/KOTO_Kest%C3%A4v%C3%A4%20kehitys_7.3.2022%20uusi.pdf?csf=1&web=1&e=JGCwEQ
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Keskusteltiin lisäksi kehitysohjelman toteuttamiseen ja hyötytavoitteiden toteutumiseen 

liittyvistä riskeistä. Keskustelussa huomioitiin sekä Espoon sisäisiä että ohjelman 

toimintaympäristöön liittyviä riskejä. Ukrainan kriisin esiin nostamat riskit toivottiin 

huomioitavan. Muun muassa kestävän kehityksen työn projektiluonteisuus, kokonaisuuden 

puutteellinen hahmottaminen ja tavoitteiden jääminen liian yleiselle tasolle nähtiin myös 

riskeinä. 

Ohjelman riskien arviointi 

Ohjelmasuunnitelman tavoitteet ja kehittämiskokonaisuudet 

Valtuusto hyväksyi ohjelmien hyötytavoitteet 28.2.2022 ja kaupunginhallitus 

ohjelmasuunnitelman 11.4.2022.  

5 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut sekä saadut rahoitukset 

(tiedoksi)  

Päätös saatu: 

a. Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset  
Rahoituspäätös saatu hankkeeseen Kestävän liikenteen viestintä kohde- ja 
yhteiskehittäjäryhmien kanssa. Tarkoituksena on Kestävä Espoo -ohjelmatyön mukainen 
kestävien kulkumuotojen ja fossiilittomien käyttövoimien markkinointi sekä viestintä 
kaikille espoolaisille sekä kumppaniverkostollemme. Viestimme siitä, miten omilla 
valinnoilla voidaan liikenteen osalta saada aikaan vaikutusta Espoon liikenteen 
päästömäärään, jonka osuus on kolmannes Espoon hiilidioksidipäästöistä. Tarkoitus on 
löytää 2–4 kohde- ja yhteiskehittäjäryhmää, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään 
kestävän liikenteen viestintää. Haettu tuki 41 400 €. Hankeaika helmi-joulukuu 2022. 

 

b. Uudenmaanliiton EAKR-haku 
Sitova rahoituspäätös saatu Keran toiminnallisen kehittämisen resursoimiseksi 

hankkeeseen: Puhdas ja älykäs – yhteistyön Kera (01/2022-02/2023). Projektin budjetti 

221 255 €, josta Espoon osuus on 20% (44 251 €). Hankkeella on tarkoitus jatkaa ja 

syventää Puhdas ja älykäs Kera -käynnistyshankkeen sisältöjä, jotta Kerasta syntyy 

kestävä ja kiertotalouteen perustuva alue. Yhteistyössä laajan kumppani- ja 

yritysverkoston kanssa kehitetään Keraan kestäviä ratkaisuja mm. energiaan, 

liikkumiseen ja rakentamiseen, vakiinnutetaan Keran toimintamalleja ja aluetta 

pilotointialustana sekä selvitään mahdollisuuksia tilojen väliaikaiskäytölle. 

 

Päätöstä odottavia: 

c. Suomen kestävä kasvun ohjelma RRF 

On jätetty ehdotus ideakilpailuun Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevat 

innovaatioinfrastruktuurit 15.12.21 testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen 

rakentamiseen ja kehittämiseen. Mukana Aalto, VTT ja Espoon kaupunki. Painotetaan 

vihreän siirtymän tavoitteita. Tuki 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Jaossa 25 M€, 

mutta Espoo ei ole hakijana. Ideahakemus on saanut Business Finlandilta hyvää 

palautetta, jatkokehitystä toivotaan erityisesti viennin edistämisen näkökulmaan. 

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%207.3.2022/Ohjelman%20riskit_ohry%202022.pptx?d=wf9792fcddb154ea39c3bf7b78af3fd6b&csf=1&web=1&e=8iJuhU
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%207.3.2022/Ohjelman%20riskit_ohry%202022.pptx?d=wf9792fcddb154ea39c3bf7b78af3fd6b&csf=1&web=1&e=8iJuhU
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%207.3.2022/Ohjelmasuunnitelman%20tavoitteet%20ja%20kehitt%C3%A4misen%20painopisteet.pptx?d=wf2f0b1957c5040b0a3a93112ec9e8681&csf=1&web=1&e=pVh5wJ
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/KIxeBI6edBz6/content/etela-suomen-eakr-haku-3-11-%E2%80%933-12-2021-etela-karjala-kymenlaakso-ja-uusimaa-/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fete
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/rrf-infrastruktuurit-haku
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Varsinainen haku aukeaa maaliskuussa 2022 ja sulkeutuu myöhemmin keväällä. Kuluvan 

vuoden aikana on tarkoitus määritellä innovaatioklusterin toimintamalli Aallon, VTT:n ja 

Espoon kaupungin kanssa. 

 

d. Climate-Neutral and Smart Cities EU-missio  
Espoo on hakenut sadan eurooppalaisen kaupungin joukkoon, jotka tavoittelevat 

ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina, 

jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat tavoitteet vuonna 2050. Missioon 

liittyvää TKI-rahoitusta kohdennetaan Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta 350 milj. 

euroa vuosina 2021–23. Espoon hakemusta valmisteltiin poikkihallinnollisessa 

yhteistyössä.   

 

6 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Viestinnän ajankohtaiset: 
 

• CDP Europe Awards 2022, 9.3.2022, klo 17:00 - 19:00 
• Marraskuussa uutisoituun johtavien ilmastokaupunkien A-listaan liittyen 

järjestetään kansainvälinen palkintotilaisuus, jonka voi katsoa etänä. Tilaisuudessa 
tullaan näyttämään Espoosta kaupunginjohtajan videoitu tervehdys. 

• Länsiväyläliite julkaistaan 23.4. Liitteen aiheina Kestävä Espoo -ohjelma ja hyötytavoitteet, 
SPARCS, KETO ja RAKKE projektien yhteisjulkaisu energian ja liikenteen teemoista, sekä 
nosto TUPA-hankkeesta ja tulevista Hiilijalanjäljillä-webinaari ja työpajasarjoista. 

• Eurocities vuosikokous Espoossa 8.-10.6.2022 (lisää tietoa) 
• Tapahtumaan liittyy myös Future mentors -ohjelma ennen vuosikokousta, jossa 

nuoret pääsevät tarkastelemaan eri kaupunkien kestävyystoimintoja ja tekemään 
töitä aikuisten kanssa 

• Toteutetaan Eurocitiesin interaktiivinen esite 
• KEKE mukana Espoo 50-vuodessa, esim. Meidän Espoo 20X0". 

• Meidän Espoo 20X0 on laaja tapahtumasarja, jossa asukkaat, päättäjät ja 
asiantuntijat suunnittelevat ja rakentavat Espoon tulevaisuutta yhdessä. 
Kokonaisuus sisältää 14 tapahtumaa, jotka ajoittuvat tammi–toukokuulle 

• Kestävän kehityksen sisäinen uutiskirje: Ohjelman jäsenet on laitettu automaattisesti 
uutiskirjeen tilaajiksi. Osa sisällöstä vie kaupungin sisäiseen intraan, johon valtuutetuilla on 
pääsy EXT tunnuksilla. Seuraava uutiskirje julkaistaan 4.4.2022. Suunnitteilla on myös 
kumppaneille suunnattu uutiskirje, joka julkaistaan syksyllä osana RAKKE-projektia. 

• Muita uutisia:  
• Euroopan komission varapresidentti Timmermans ja kaupunginjohtaja Mäkelä 

keskustelivat kaupunkien roolista ilmastonmuutoksessa 
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/02/euroopan-komission-varapresidentti-
timmermans-ja-kaupunginjohtaja-makela-keskustelivat-kaupunkien 

• Espoon kulutuksen hiilijalanjäljen selvittäminen 
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoon-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-
ensimmaista-kertaa-laajempi-tietopohja-tukee-kunnan 

• Ohjelmien yhteistiedote hyötytavoitteista 
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/valtuusto-hyvaksyi-poikkihallinnollisten-
ohjelmien-hyotytavoitteet 

• Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja-hanke osallistaa asukkaita ja edistää 
vuorovaikutusta https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/kestavan-kehityksen-
tulevaisuuspaja-hanke-osallistaa-asukkaita-ja-edistaa-vuorovaikutusta 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/02/espoo-hakee-mukaan-merkittavaan-eu-missioon-ilmastoneutraalista-ja-alykkaasta-kaupungista
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/11/espoo-sailytti-paikkansa-maailman-johtavien-ilmastokaupunkien-listalla
https://www.cdp.net/en/events/cdp-europe-awards/2022
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2019.1.2022/Eurocities%20lyhyesti.pptx?d=w4bccaee1e781436c802e84a2ef784ae7&csf=1&web=1&e=mUAAha
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/meidan-espoo-20x0-kutsuu-asukkaat-puhumaan-tulevaisuuden-kaupungista-kenelle-miten-ja-milla-ehdoilla
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/02/euroopan-komission-varapresidentti-timmermans-ja-kaupunginjohtaja-makela-keskustelivat-kaupunkien
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/02/euroopan-komission-varapresidentti-timmermans-ja-kaupunginjohtaja-makela-keskustelivat-kaupunkien
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoon-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa-laajempi-tietopohja-tukee-kunnan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoon-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa-laajempi-tietopohja-tukee-kunnan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/valtuusto-hyvaksyi-poikkihallinnollisten-ohjelmien-hyotytavoitteet
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/valtuusto-hyvaksyi-poikkihallinnollisten-ohjelmien-hyotytavoitteet
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/kestavan-kehityksen-tulevaisuuspaja-hanke-osallistaa-asukkaita-ja-edistaa-vuorovaikutusta
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/kestavan-kehityksen-tulevaisuuspaja-hanke-osallistaa-asukkaita-ja-edistaa-vuorovaikutusta
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7 Muut asiat 

a) Palautteet - ei palautteita 

b) Ohjausryhmältä odotetaan kommentit ohjelmasuunnitelmaan. Tästä lähetetään vielä 
erikseen ohjeistus. 

8 Tulevat kokoukset 

 

Ti 29.3.2022 klo 16.00 valmistellaan läsnäolokokoukseksi hybridimahdollisuudella 

Ti 10.5.2022 klo 16.00 

Ma 20.6.2022 klo 16.00 

 

Päätetään kokouskohtaisesti, pidetäänkö kokoukset etänä vai lähitapaamisina. 

 

Syksyn kokousajoissa pyritään ottamaan huomioon, ettei tule päällekkäisyyksiä. 

 

 

9 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27 

  

 

 


